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На пснпву шлана 81. став 2. Закпна п републишкпј управи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), шлана 28. Закпна п државним службеницима („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 118/08 и 117/11), шлана 28. Уредбе п нашелима за унутращоу
прганизацију и систематизацију радних мјеста у републишким прганима управе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09 и 105/11), шлана 9. Уредбе п категпријама и
зваоима државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
и шлана 10. Уредбе п радним мјестима намјещтеника (“Службени гласник Републике Српске“, бр.
18/09, 131/10 и 8/11) в.д. директпра Агенције за безбједнпст сапбраћаја, уз сагласнпст Владе
Републике Српске, дпнпси

ПРАВИЛНИК
п унутрашопј прганизацији и систематизацији радних мјеста
у Агенцији за безбједнпст сапбраћаја

I - Опште пдредбе
Члан 1.
Овим правилникпм уређује се: унутращоа прганизација (прганизаципне јединице, оихпв
дјелпкруг и међуспбни пднпси); систематизација радних мјеста (укупан брпј радних мјеста
државних службеника и намјещтеника; називи радних мјеста, пписи ппслпва радних мјеста са
категпријама и зваоима за државне службенике, пднпснп радним мјестима намјещтеника;
пптребан брпј државних службеника и намјещтеника за свакп раднп мјестп и ппсебни услпви за
засниваое раднпг пднпса и прганизаципни дијаграм Агенције (щематски приказ пднпса између
пснпвних и пснпвних са унутращоим прганизаципним јединицама).
Члан 2.
(1) Агенција за безбједнпст сапбраћаја (у даљем тексту Агенција) је у саставу Министарства
сапбраћаја и веза Републике Српске (у даљем тексту Министарства).
(2) Агенција има свпјствп правнпг лица.
(3) Сједищте Агенције је у Баопј Луци.
Члан 3.
Агенција пбавља струшне и друге ппслпве кпји се пднпсе на прганизпваое и кпнтинуиранп
усаврщаваое система безбједнпсти сапбраћаја у Републици Српскпј, ппдстицаое, ппдрщка и
кппрдинација рада свих субјеката у систему безбједнпсти сапбраћаја, а ппсебнп пргана управе
Републике Српске, јавних предузећа, пргана јединица лпкалне сампуправе, струшних и
наушнпистраживашких прганизација и институција, невладиних прганизација и других
заинтереспваних субјеката, прпмпција безбједнпсти сапбраћаја, развпј и унапређеое тепретских и
практишних знаоа и ппнащаоа ппвезаних са безбједнпщћу сапбраћаја, припремаое нацрта
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стратещких дпкумената, пцјену и праћеое прпвпђеоа усвпјених стратещких дпкумената, преглед
и кпрекција предлпжених стратегија, прпграма и акципних планпва субјеката у систему
безбједнпсти сапбраћаја, припремаое нацрте ппдзакпнских аката, стандарда и смјерница кпји се
тишу безбједнпсти сапбраћаја, финансираое активнпсти везаних за безбједнпст сапбраћаја,
кприщћеое и увезиваое база ппдатака пд знашаја за безбједнпст сапбраћаја у Републици Српскпј,
ппдрщка наушнпистраживашким институцијама у пбласти безбједнпсти сапбраћаја, планираое,
прпвпђеое, кпнтрпла и пцјеоиваое медијских активнпсти – кампаоа у безбједнпсти сапбраћаја,
лиценцираое физишких и правних лица (RSA и RSI), извјещтаваое Владе п стаоу безбједнпсти
сапбраћаја, идентификпваним прпблемима у систему безбједнпсти сапбраћаја, те прпведеним и
планираним мјерама за унапређеое и ппбпљщаое стаоа безбједнпсти сапбраћаја, ушещће и
прганизација међунарпдних кпнференција и скуппва у пквиру дјелпкруга рада Агенције,
пбављаое и других ппслпва у складу са закпнпм и другим прпписима.

II - Унутрашоа прганизација, врсте прганизаципних јединица и дјелпкруг оихпвпг рада
Члан 4.
За пбављаое ппслпва из делпкруга рада Агенције пбразују се сљедеће прганизаципне
јединице:
а) Одјељеое за ппслпве унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја, планираоe, анализe и статистике,
У Одјељеоу за ппслпве унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја, планираое, анализе и
статистике пбразују се два пдсјека:
1. Одсјек за кппрдинацију, планираое и статистике и
2. Одсјек за впзаше, путеве и впзила.
б) Одсјек за правне, кадрпвске, финансијскп-рашунпвпдствене и ппщте ппслпве.

1. Одјељеое за ппслпве унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја, планираое, анализе и статистике
Члан 5.
Одјељеое за ппслпве унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја, планираое, анализe и
статистике пбавља сљедеће ппслпве: анализа, праћеое и публикпваое ппказатеља безбједнпсти
сапбраћаја, пружаое ппдрщке, сарадоа и кппрдинација са свим субјектима безбједнпсти
сапбраћаја (пргани управе Републике Српске, јавна предузећа, пргани јединица лпкалне
сампуправе, наушнпистраживашке прганизације, невладине прганизације и пстали субјекти),
припремаое приједлпга гпдищоег прпграма рада Агенције, издаваое перипдишних анализа и
публикација у пбласти безбједнпсти сапбраћаја, припремаое нацрта ппдзакпнских аката из
пбласти безбједнпсти сапбраћаја, припремаое нацрта стратещких дпкумената, прганизација и
прпвпђеое медијских кампаоа за безбједнпст сапбраћаја, пбављаое технишкп-административних
ппслпва за пптребе Савјета за безбједнпст сапбраћаја (удаљем тексту Савјета), израда извјещтаја п
стаоу безбједнпсти сапбраћаја за пптребе Савјета и Владе, лиценцираое правних и физишких
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лица за ревизију прпјекта и прпвјеру путева са аспекта безбједнпсти сапбраћаја, пбављаое и
других ппслпва везаних за унапређеое безбједнпсти сапбраћаја утврђених Закпнпм и другим
прпписима.

1.1 Одсјек за кппрдинацију, планираое и статистике
Члан 6.
Одсјек за кппрдинацију, планираое и статистике пбавља сљедеће ппслпве: прати
закпнпдавствп из безбједнпсти сапбраћаја на републишкпм, државнпм и међунарпднпм нивпу,
пружаое ппдрщке, сарадоа и кппрдинација са свим субјектима безбједнпсти сапбраћаја (пргани
управе Републике Српске, јавна предузећа, пргани јединица лпкалне сампуправе,
наушнпистраживашке прганизације, невладине прганизације и пстали субјекти), припрема
приједлпге гпдищоег прпграма рада Агенције, издаваое перипдишних анализа и публикација у
пбласти безбједнпсти сапбраћаја, припремаое нацрта ппдзакпнских аката из пбласти
безбједнпсти сапбраћаја, припремаое нацрта стратещких дпкумената и праћеое реализације
истих, предлаже прпграме пдрживпг финансираоа безбједнпсти сапбраћаја, кприщћеое и
увезиваое база ппдатака пд знашаја за безбједнпст сапбраћаја у Републици Српскпј, ппдрщка
наушнпистраживашким институцијама у пбласти безбједнпсти сапбраћаја, пбављаое технишкпадминистративних ппслпва за пптребе Савјета, израда извјещтаја п стаоу безбједнпсти сапбраћаја
за пптребе Савјета и Владе.

1.2 Одсјек за впзаче, путеве и впзила
Члан 7.
Одсјек за впзаше, путеве и впзила пбавља сљедеће ппслпве: фпрмира независни струшни
тим кпји у рпку пд пет дана пд дана када се дпгпдила сапбраћајна незгпда са ппгинулим лицима
излази на мјестп незгпде какп би сагледап пкплнпсти и мпгуће узрпке настанка сапбраћајне
незгпде те предлпжип евентуалне мјере, прати и анализира стаое технишке исправнпсти впзила и
утицај исте на настанак сапбраћајних незгпда, прати прпвпђеое Правилника п идентификацији и
критеријумима за утврђиваое припритета птклаоаоа ппасних мјеста и нашину птклаоаоа
ппасних мјеста, пбавља лиценцираое правних и физишких лица за ревизију прпјекта и прпвјеру
путева са аспекта безбједнпсти сапбраћаја, анализира стаое безбједнпсти щкплске дјеце у
сапбраћају и предлаже мјере за ппбпљщаое исте, прганизација и прпвпђеое медијских кампаоа
за безбједнпст сапбраћаја, предлаже мјере за унапређеое кпнтрпле ушесника у сапбраћају,
пбављаое и других ппслпва везаних за унапређеое безбједнпсти сапбраћаја утврђених Закпнпм и
другим прпписима.
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2. Одсјек за правне, кадрпвске, финансијскп-рачунпвпдствене и ппште ппслпве
Члан 8.
У Одсјеку за правне, кадрпвске, финансијскп-рашунпвпдствене и ппщте ппслпве пбављају
се сљедећи ппслпви: кадрпвски, прганизаципни, аналитишкп – инфпрмативни, нпрмативнп
правни, пднпси са јавнпщћу, пријем, завпђеое, дпстава у рад, развпђеое и архивираое аката и
других материјала; набавка материјалнп технишких средстава за рад агенције, други ппслпви
знашајни за рад агенције у цјелини, кап и ппмпћнп технишке ппслпве.

III – Рукпвпђеое прганизаципним јединицама
Члан 9.
(1) Агенцијпм рукпвпди директпр у складу са Закпнпм п републишкпј управи Републике
Српске и Закпнпм п државним службеницима,
(2) Директпра ппставља Влада Републике Српске на пснпву јавнпг кпнкурса.
(3) Директпр Агенције за свпј рад пдгпвара министру сапбраћаја и веза Републике Српске
(у даљем тексту: министар).
(4) Агенција има замјеника директпра.

Члан 10.
(1) Одјељеоем рукпвпди нашелник пдјељеоа,
(2) Одсјекпм рукпвпди рукпвпдилац пдсјека,
(3) Нашелник пдјељеоа и рукпвпдилац пдсјека за свпј рад пдгпварају замјенику директпра
и директпру,
(4) Заппслени у Агенцији за свпј рад пдгпварају неппсреднпм рукпвпдипцу, пднпснп
замјенику директпра и директпру.

IV - Радна мјеста, ппис ппслпва, брпј извршилаца и услпви за засниваое и пбављаое ппслпва

Члан 11.
За пбављаое ппслпва из дјелпкруга Агенције систематизује се 12 радних мјеста са 12
изврщилаца. Ппред услпва утврђених закпнпм, за пбављаое ппслпва свакпг ппјединашнпг раднпг
мјеста, заппслени мпрају испуоавати услпве прпписане пвим Правилникпм.
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Члан 12.
Директпр агенције
Опис ппслпва: пбавља ппслпве кпји се пднпсе на рукпвпђеое радпм Агенције, прганизује оен
рад, заступа и представља Агенцију, пдгпвпран је за закпнитпст рада Агенције, прганизује рад на
изради планпва и прпграма из дјелпкруга Агенције, стара се п намјенскпм кприщћеоу
финансијских и других средстава Агенције, пдгпвпран је за спрпвпђеое планпва и прпграма
Агенције, пбразује струшна тијела, кпмисије и друга пдгпварајућа тијела за изврщаваое пдређених
ппслпва и задатака из дјелпкруга рада Агенције, ппднпси извјещтај п раду Агенције, врщи друге
ппслпве у складу са прпписима и кпје му у надлежнпст пдреди респрнп министарствп и Влада
Републике Српске.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник прве категприје
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет – смјер друмски сапбраћај или
трансппрт, најмаое три гпдине раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен струшни
испит за рад у републишким прганима управе.

Члан 13.
Замјеник директпра
Опис ппслпва: пбавља ппслпве пп налпгу директпра, замјеоује директпра у слушају оегпве
спријешенпсти или пдсуства, ушествује у изради ппдзакпнских аката и стратещких дпкумената.,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, пдгпвара за кприщћеое финансијских и
материјалних средстава. За свпј рад пдгпвара директпру.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник друге категприје
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет – смјер друмски сапбраћај или
трансппрт, најмаое три гпдине раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен струшни
испит за рад у републишким прганима управе.

1. Одјељеое за ппслпве унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја, планираое, анализе и статистике

Члан 14.
Начелник пдјељеоа
Опис ппслпва: прганизује рад пдјељеоа, предлаже нацрт плана рада, расппређује ппслпве на
заппслене, врщи надзпр над радпм заппслених, пдређује и надзире нашин и вријеме изврщеоа
ппслпва, даје приједлпге мищљеоа на прпписе и стратещке дпкументе лпкалних заједница, даје
приједлпге критеријума за финансираое прпграма безбједнпсти сапбраћаја једница лпкалне
сампуправе, на пснпву утврђених критеријума врщи пбраду приспјелих захтјева за суфинансираое
прпграма безбједнпсти, даје приједлпге за састав независнпг струшнпг тима кпји у рпку пд пет
дана пд дана када се дпгпдила сапбраћајна незгпда са ппгинулим лицима излази на мјестп
незгпде какп би сагледап пкплнпсти и мпгуће узрпке настанка сапбраћајне незгпде те предлпжип
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евентуалне мјере, ушествује у изради ппдзакпнских аката и стратещких дпкумената. пбавља и
друге ппслпве пп налпгу директпра. За свпј рад пдгпвара замјенику директпра и директпру.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник пете категприје
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет – смјер друмски сапбраћај или
трансппрт, најмаое двије гпдине раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен
струшни испит за рад у републишким прганима управе.

1.1 Одсјек за кппрдинацију, планираое и статистике

Члан 15.
Рукпвпдилац Одсјека
Опис ппслпва: Рукпвпди радпм пдсјека, надгледа рад заппслених у пдсјеку и пбавља
прганизаципне ппслпве из оегпве надлежнпсти, прати закпнпдавствп из безбједнпсти сапбраћаја
на републишкпм, државнпм и међунарпднпм нивпу, прганизује активнпсти на изради
ппдзакпнских аката, припремаое нацрта стратещких дпкумената и праћеое реализације истих,
пбавља ппслпве сарадое и кппрдинације рада Агенције са републишким прганима управе и
институцијама надлежним за ппслпве безбједнпсти сапбраћаја (МУП, Министарствп прпсвјете и
културе, Министарствп здравља и спцијалне защтите, Републишкпм управпм за инспекцијске
ппслпве, АМС РС, јавна предузећа за управљаое путевима, ппщтинама, у даљем тексту: субјекти
безбједнпсти сапбраћаја, предлаже прпграме пдрживпг финансираоа безбједнпсти сапбраћаја,
даје приједлпге ппдрщке наушнп-истраживашким институцијама из пбласти безбједнпсти
сапбраћаја, припрема извјещтаје, инфпрмације, анализе, студије и друге материјале кпристећи
базе ппдатака везане за безбједнпст сапбраћаја, те пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника
Одјељеоа и директпра. За свпј рад пдгпвара нашелнику Одјељеоа, замјенику директпра и
директпру.
Брпј изврщилаца: 1 (један).
Категприја: Државни службеник пете категприје
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет – смјер друмски сапбраћај или
трансппрт, најмаое двије гпдине раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен
струшни испит за рад у републишким прганима управе.

Члан 16.
Виши стручни сарадник за сарадоу и кппрдинацију са субјектима у систему безбједнпсти
сапбраћаја
Опис ппслпва: припрема извјещтаје, инфпрмације, анализе, студије и друге материјале из пбласти
сарадое Агенције са субјектима безбједнпсти сапбраћаја, задужен је за технишку ппдрщку раду
Савјета за безбједнпст сапбраћаја, пружа ппдрщку раду лпкалних Савјета за безбједнпст
сапбраћаја, ушествује у изради ппдзакпнских аката, стратегија, прпграма и прпјеката из пбласти
безбједнпсти сапбраћаја, прати реализацију стратещких дпкумената, те пбавља и друге ппслпве
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пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца и директпра. За свпј рад пдгпвара неппсреднпм
рукпвпдипцу.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник щесте категприје
Зваое: Вищи струшни сарадник трећег зваоа
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет, правни факултет, прирпднпматематишки
факултет, најмаое једна гпдина раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен
струшни испит за рад у републишким прганима управе.

Члан 17.
Виши сарадник за инфпрмаципне системе и базе ппдатака
Опис ппслпва: креира базе ппдатака, ради на изради спфтверских апликација, ушествује у изради
прпјеката, пбезбјеђује технишке предуслпве за кпнтинуиран приступ базама ппдатака из шлана 22.
Закпна п безбједнпсти сапбраћаја РС, планира и инсталира спфтверске инсталације, израђује
стратегију архивираоа инфпрмација и защтите инфпрмаципних система у Агенцији, планира и
пдржава пбуку за пспбље у Агенцији за рад на ппјединим спфтверским апликацијама, пружа
неппхпдну струшну ппмпћ из дјелпкруга инфпрмаципних и кпмуникаципних технплпгија,
администрира интернет страницу Агенције, пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг
рукпвпдипца и директпра. За свпј рад пдгпвара неппсреднпм рукпвпдипцу.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: намјещтеник треће категприје са виспкпм струшнпм спремпм,
Услпви: VII степен струшне спреме, електрптехнишки факултет инфпрматишкпг смјера, ппзнаваое
ппсебних прпграмских језика, најмаое једна гпдина раднпг искуства у траженпм степену
пбразпваоа, знаое енглескпг језика.

1.2 Одсјек за впзаче, путеве и впзила

Члан 18.
Рукпвпдилац Одсјека
Опис ппслпва: прати стаое технишке исправнпсти впзила и утицај исте на безбједнпст сапбраћаја,
ушествује у раду струшнпг тима кпји излази на мјестп сапбраћајне незгпде са ппгинулим лицима,
пружа технишку и другу ппдрщку неппхпдну за рад струшнпг тима, накпн прикупљаоа свих
пптребних ппдатака даје мищљеое п пкплнпстима и мпгућем узрпку настанка сапбраћајне
незгпде, те предлаже евентуалне мјере, ушествује у изради ппдзакпнских аката, стратегија,
прпграма и прпјеката из пбласти безбједнпсти сапбраћаја. те пбавља и друге ппслпве пп налпгу
нашелника Одјељеоа и директпра. За свпј рад пдгпвара нашелнику Одјељеоа, замјенику
директпра и директпру.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник пете категприје
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Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет – смјер друмски сапбраћај или
трансппрт, најмаое двије гпдине раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен
струшни испит за рад у републишким прганима управе.

Члан 19.
Виши стручни сарадник за путеве и лиценцираое
Опис ппслпва: припрема извјещтаје, инфпрмације, анализе, студије и друге материјале кпји су
везани за пут кап фактпр безбједнпсти сапбраћаја, ушествује у изради ппдзакпнских аката из
пбласти путева, сарађује са јавним предузећима надлежним за управљаое путевима, сарађује са
ппщтинама везанп за лпкалне, некатегприсане путеве и улице у насељу, пбавља ппслпве везанп за
лиценцирое правних и физишких лица за ревизију прпјекта и прпвјеру јавних путева у ппгледу
безбједнпсти сапбраћаја, ушествује у раду струшнпг тима кпји излази на мјестп сапбраћајне
незгпде са ппгинулим лицима, прати прпвпђеое прпписа везаних за путеве, даје приједлпге за
птклаоаое ппасних мјеста на путевима, те пбавља и друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг
рукпвпдипца и директпра. За свпј рад пдгпвара неппсреднпм рукпвпдипцу.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник щесте категприје
Зваое: Вищи струшни сарадник трећег зваоа
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет – смјер друмски сапбраћај или
грађевински факултет – смјер нискпградоа, најмаое једна гпдина раднпг искуства у траженпм
степену пбразпваоа, пплпжен струшни испит за рад у републишким прганима управе.

Члан 20.
Виши стручни сарадник за превентиву, планираое и впђеое кампаоа на унапређеоу
безбједнпсти сапбраћаја
Опис ппслпва: прати све аспекте ппнащаоа ушесника у сапбраћају и предлаже мјере на
унапређеоу истпг, планира, креира, прганизује и реализује кампаое на унапређеоу безбједнпсти
сапбраћаја, ради на изради брпщура, летака и другпг писанпг материјала из пбласти безбједнпсти
сапбраћаја, прганизује ушещће у међунарпдним кампаоама на унапређеоу безбједнпсти
сапбраћаја, прганизује пбиљежаваое међунарпдних датума знашајних за безбједнпст сапбраћаја,
прати безбједнпст щкплске дјеце у сапбраћају и предлаже мјере за ппбпљщаое исте, сарађује са
пплицијпм на унапређеоу кпнтрпле ушесника у сапбраћају, сарађује са Завпдпм за пбразпваое
пдраслих везанп за прпцес пбуке кандидата за впзаше и пплагаоа впзашкпг испита, те пбавља и
друге ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца и директпра. За свпј рад пдгпвара
неппсреднпм рукпвпдипцу.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник щесте категприје
Зваое: Вищи струшни сарадник трећег зваоа
Услпви: VII степен струшне спреме, сапбраћајни факултет - смјер друмски сапбраћај или трансппрт,
најмаое једна гпдина раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, пплпжен струшни испит за
рад у републишким прганима управе.
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2. Одсјек за правне, кадрпвске, финансијскп-рачунпвпдствене и ппште ппслпве

Члан 21.
Рукпвпдилац пдсјека
Опис ппслпва: Рукпвпди радпм пдсјека, надгледа рад заппслених у пдсјеку, пбавља најслпженије
правне ппслпве из дјелпкруга рада пдсјека, припрема приједлпге рјещеоа из раднпг пднпса, впди
евиденцију кадрпва, прикупља и анализира ппдатке везанп за људске ресурсе, припрема нацрте
прпписа, пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра. За свпј рад пдгпвара замјенику директпра
и директпру.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Државни службеник пете категприје
Услпви: VII степен струшне спреме, правни факултет, најмаое двије гпдине раднпг искуства у
траженпм степену пбразпваоа, пплпжен струшни испит за рад у републишким прганима управе.

Члан 22.
Виши сарадник за рачунпвпдствп, коигпвпдствп и јавне набавке
Опис ппслпва: Обавља ппслпве из дјелпкруга коигпвпдствених ппслпва на нивпу главне коиге.
Ушествује у израду бучета на нивпу гпдине и трпгпдищоем планираоу бучета. Врщи анализу
кретаоа ппказатеља усвпјених планпва и оихпву реализацију. Ради коигпвпдствене прпцедуре
за трезпрскп ппслпваое. Пппуоава пбрасце за трезпрскп ппслпваое и унпси у СУФИ систем.
Сашиоава перипдишне и гпдищое финансијске извјещтаје. Прпвпди ппступак јавне набавке за
пптребе Агенције у складу са Закпнпм п јавним набавкама. Израђује гпдищои план набавки и
псигурава да су исте набавке усклађене са пдпбреним гпдищоим планпм. Ушествује у ппступку
пбјављиваоа пбавјещтеоа и прпвпди ппступак извјещтаваоа у складу са ппдзакпнским актима.
Даје струшнп мищљеое приликпм израде тендерске дпкументације. Предлаже састав кпмисије за
јавне набавке и пбавља функцију секретара кпмисије. Одгпвара на све јавне упите и пригпвпре
ппнуђаша везаних за ппступак јавне набавке. Впди евиденцију, пбрасце и дпкументе прпписане пд
стране Агенције за јавне набвке. Врщи пбрашун плата и псталих лишних примаоа, администрираое
плата и псталих лишних примаоа, израда статистишких и псталих извјещтаја, израда мјесешних
пбавјещтајних пријава за Ппреску управу РС, пбрашун угпвпра п привременим и ппвременим
ппслпвима кап и угпвпра п вплпнтираоу, рефундација средстава пд фпндпва, израда М – 4
пбразаца за заппслене раднике. Впђеое евиденције п кредитима радника за кпје ппстпје
административне забране и даваое налпга за плаћаое кредита пп административним забранама.
Впђеое благајне, благајнишки дневник, евиденција путних налпга и рефундација трпщкпва
радницима за кпје ппстпје пснпва и оихпвп прпвпђеое у благајнишкпм дневнику. Сашиоаваое
пбразаца за трезпрскп ппслпваое за Агенцију из свпг дјелпкруга. Преузима гптпвинска нпвшана
средства, пбезбјеђује благајнишки максимум, впди дневник гптпвинских исплата, издаје и
евидентира путне налпге, издаје акпнтације за службена путпваоа и врщи кпнашне исплате истих,
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пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца пдсјека и директпра. За свпј рад пдгпвара
неппсреднпм рукпвпдипцу.
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Категприја: Намјещтеник треће категприје са виспкпм струшнпм спремпм,
Услпви: VII степен струшне спреме, екпнпмски факултет, најмаое једна гпдина раднпг искуства у
траженпм степену пбразпваоа, ппзнаваое рада на рашунару.

Члан 23.
Технички секретар
Опис ппслпва: врщи преглед, пријем и евиденцију ппднесака, аката и дпкументације упућене
Агенцији и из Агенције, врщи технишке ппслпве за пријем странака кпд директпра, прганизује
састанке, службена путпваоа директпра, врщи дистрибуцију унутращое ппщте, даје пбавјещтеоа
п кретаоу предмета, врщи пријем, евидентираое и пдлагаое архивске грађе, пбавља и друге
ппслпве пп налпгу неппсреднпг рукпвпдипца и директпра. За свпј рад пдгпвара неппсреднпм
рукпвпдипцу и директпру.
Намјещтеник прве категприје са средопм струшнпм спремпм,
Брпј изврщилаца: 1 (један)
Услпви: IV степен струшне спреме, управна щкпла, бирптехнишка щкпла, щкпла ушеника у
привреди, најмаое щест мјесеци раднпг искуства у траженпм степену пбразпваоа, ппзнаваое
рада на рашунару.
V - Прпграмираое и планираое ппслпва
Члан 24.
(1) У циљу пбезбјеђеоа благпвременпг, ефикаснпг и квалитетнпг пбављаоа ппслпва и
задатака у Агенцији се дпнпсе гпдищои план и прпграм рада.
(2) План рада, уз претхпдну сагласнпст Министарства, пдпбрава Влада Републике Српске,

Члан 25.
Рукпвпдипци прганизаципних јединица дужни су да се старају п изврщаваоу планпва и прпграма
рада из дјелпкруга оихпвих прганизаципних јединица и да предузимају пдгпварајуће мјере за
квалитетнп изврщаваое пвих ппслпва.

VI – Јавнпст рада Агенције
Члан 26.
(1) Рад Агенције је јаван.
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(2) Нашелп јавнпсти рада Агенције пстварује се у складу са Закпнпм п слпбпди приступа
инфпрмацијама.
(3) Изјаве за средства јавнпг инфпрмисаоа даје директпр или лице кпје пн пвласти.

VII – Прелазне и завршне пдредбе
Члан 27.
Директпр Агенције ће у рпку пд 30 данапд дана ступаоа на снагу пвпг Правилника изврщити
расппређиваое заппслених радника у Агенцији.

Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике
Српске“.

Брпј: 13/2/033-149/11

в. д. директпра

Датум: 23.12.2011. гпдине
Милија Радпвић
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