
На основу чл. 13. и 23. Закона о оснивању Независног оператора система за преносни 

систем у Босни и Херцеговини (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број: 35/04), 

као и чл. 14., 38. и 41. Статута Независног оператера система у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 89/16 и 84/18),  Управни одбор 

Независног оператера система у Босни и Херцеговини на својој 162. сједници одржаној 

дана 14.06.2019. године, усвојио је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ СА 

ОПИСОМ РАДНИХ МЈЕСТА 

Члан 1. 

У члану 10. се мијењају тачке а) и б) те гласе:  

а) Управу НОСБиХ-а чине генерални директор и два члана Управе - извршна 

директора. У Управи је обавезан једнак број представника сваког од три конститутивна 

народа у БиХ. 

б) На радним мјестима секретара и руководиоца служби обавезан је једнак број 

представника сваког од три конститутивна народа у БиХ. 

Члан 2. 

У Опису радних мјеста, саставном дијелу овог Правилника, за радно мјесто под бројем 

39. мијењају се се назив радног мјеста те ставке везане за одговорност, опис послова,

квалификације/образовање, радно искуство, стране језике, додатна знања и вјештине те

број извршилаца тако да сада гласе:

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 

Организациона 

цјелина 

Служба за корпоративне послове 

Назив радног мјеста Координатор сигурности 

Одговорност према Управи и руководиоцу службе 

Опис послова Позиција координатора сигурности 

подразумијева свакодневно административно и 

логистичко управљање системом сигурности у 

складу с дефинисаним Планом сигурности 

НОСБиХ-а. Одговарајућа и ефикасна контрола 

безбједности објеката, услуга и података 

успоставља се са циљем смањења и утврђивања 

ризика који могу да настану због повреда 

сигурности, неадекватног понашања и других 

могућих потешкоћа. Активно сарађује са 

Службом информационих система и 

телекомиуникација. Активности координатора 

сигурности, између осталог, укључују: 



1. Координатор сигурности унутар организације 

дјелује као јединствена контакт особа за сва 

питања која се односе на информацијску 

сигурност те безбједност објеката које користи 

НОСБиХ и одговоран је за примјену Плана 

сигурности унутар организације.  

2. Одржава одговарајући контакт са посебним 

интересним групама или другим форумима 

специјализованим за сигурност као и 

професионалним удружењима из те области те 

сурађује са државним органима у области 

безбједности. Прати одлуке које доносе посебне 

интересне групе ЕНСТО-Е (нпр. посебна 

интересна група за сајбер сигурност) о темама 

које се односе на информацијску сигурност и 

ЕНТСО-Е ИТ стратегију. 

3. Одржава контакт са државним тијелима БиХ, 

институцијама ЕУ те с организацијом ЕНСТО-Е, 

коју обавјештава о државним законима и 

прописима.  

4. Прати и процјењује безбједност објеката и 

опреме које користи НОСБиХ, контролише 

примјену мјера обезбјеђења и заштите објеката, 

имовине те запослених у компанији. 

5. Израђује планове физичког и техничког 

обезбјеђења компаније као и интерне процедуре 

те обезбјеђује њен рад у складу са планом и 

процедурама. 

6. Процјењује безбједносну ситуацију у 

ванредним околностима и координише 

активности на рјешавању настале ситуације. 

7. Одговоран је за додјељивање права приступа, 

промјену права приступа или укидање приступа 

свим ИТ средствима. 

8. Води бригу о инвентару имовине у којем су 

пописана сва ИТ средства која се користе за 

складиштење, обраду и пренос података, 

укључујући сервере, радне станице, уређаје за 

складиштење, мрежне уређаје и дозволе за 



корисничку инфраструктуру. 

9. Надзире употребу извора које користе ИТ 

средства, прилагођава и прави предвиђања 

будућих захтјева за капацитете како би се 

постигао потребан ниво сигурности, односно 

услаглашеност са утврђеним захтјевима 

сигурности. 

10. Координише рад са техничким те физичким 

унутрашњим и вањским обезбјеђењем НОСБиХ-

а. 

11. Употребљава опрему ради спречавања 

неовлаћеног уласка у објекат и уношења 

забрањених предмета. 

12. Координише, уз техничке аспекте заштите, 

функционисање видеонадзора, алармних и 

противпожарних система и др. 

13. По налогу Управе и руководиоца службе 

обавља и друге послове неопходне за ефикасно 

функционисање НОСБиХ-а. 

Квалификације/обра

зовање 

Висока стручна спрема VII-степен –   електротехнички 

факултет или други факултет информатичког усмјерења 

Радно искуство Најмање 2 године 

Страни језици Енглески језик – активно знање у говору и писању 

Додатна знања и 

вјештине 

Напредно коришћење рачунара, искуство у раду са 

комплексним информационим системима 

Пожељно је искуство у области сајбер безбједности. 

Број извршилаца 1 

Број радног мјеста 39 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у 

сједишту НОСБиХ-а.  

                                                                                                             Предсједник  

Управног одбора НОСБиХ-а  

                                                                                                             Ахмед Ахмић 

 

Број: 40/19 

Датум:  14.06.2019. године 


