
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНОЈ АГЕНЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник 
РС”, бр. 42/02, 111/09, 65/14 – УС и 66/14), у члану 7. после става 1, додају се 
ст. 2, 3. и 4, који гласе: 

„Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији 
доноси директор Агенције, уз претходну сагласност Владе.  

Актом из става 2. овог члана се утврђују, нарочито, организационе 
јединице, послови који се у њима обављају, начин руковођења, овлашћења и 
одговорности руководилаца, унутрашња контрола и интерна ревизија, 
међусобни односи организационих јединица, начин сарадње Агенције са другим 
органима и организацијама, подела радних места, врсте радних места, укупан број 
радних места са називом, опис послова, распон звања, заштитни режим, статус 
припадника, потребан број извршилаца и услови за свако радно место, као и 
подаци о степену увећања стажа осигурања. 

Подаци садржани у акту из става 2. овог члана јесу тајни подаци, који се 
одређују и са којима се поступа у складу са законом којим се уређује тајност 
података.”. 

Члан 2. 

У члану 20. став 1. брише се. 

Члан 3. 

После члана 20. додају се чл. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д, 20ђ и 20е, који 
гласе: 

„Члан 20а 

Припадници Агенције су овлашћена службена лица, лица на одређеним 
дужностима и лица без овлашћења. 

На права, дужности и одговорности по основу радног односа припадника 
Агенције у статусу овлашћених службених лица и лица на одређеним 
дужностима која нису уређена овим законом и прописима донетим на основу 
овог закона, сходно се примењују одредбе закона који важе за полицијске 
службенике. 

На права, дужности и одговорности по основу радног односа припадника 
Агенције у статусу лица без овлашћења која нису уређена овим законом и 
прописима донетим на основу овог закона, сходно се примењују прописи којима 
се уређују радни односи у државним органима. 

Ближи услови и начин остваривања права, обавезе и одговорности из 
радног односа припадника Агенције уређују се правилником о раду. 
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Члан 20б 

За попуњавање радних места у Агенцији није обавезан конкурс. 

О заснивању радног односа у Агенцији решењем одлучује директор. 

На услове за заснивање радног односа у Агенцији, примењују се прописи 
којима се уређују услови за заснивање радног односа у министарству 
надлежном за унутрашње послове.  

Члан 20в 

Постојање безбедносне сметње, као чињенице која представља стварни 
и неприхватљив безбедносни ризик у случају пријема лица у радни однос, 
укључујући и лице које се враћа на рад на основу правоснажне одлуке 
надлежног органа, утврђује Агенција у поступку безбедносног проверавања. 

Безбедносно проверавање може се вршити само уз претходну писану 
сагласност лица, дату путем попуњавања и потписивања упитника о 
идентификационим подацима, на обрасцу који утврђује директор Агенције. 

Ако лице из става 1. овог члана одбије да попуни или потпише упитник 
из става 2. овог члана, сматраће се да је одустало од заснивања радног 
односа, односно наставка рада у Агенцији. 

У поступку безбедносног проверавања прикупљају се и проверавају 
подаци наведени у упитнику из става 2. овог члана, као и други подаци у 
погледу лица које се безбедносно проверава, путем обављања разговора са 
лицем које се проверава, са лицима која су са њим у вези и другим лицима, као 
и прикупљањем података од других органа или из регистара, евиденција, 
збирки и база података које се воде на основу закона. 

Подаци прикупљени безбедносним проверавањем евидентирају се, 
чувају и штите у складу са законом којим се уређује тајност података и законом 
којим се уређује заштита података о личности, а користе само у сврху за коју су 
прикупљени. 

Члан 20г 

Припадници Агенције дужни су да, због потребе рада у Агенцији, 
похађају стручну обуку, као и да се стручно усавршавају и да положе посебан 
стручни испит. 

Поступак, програм и начин похађања стручне обуке, стручног 
усавршавања и полагања посебног стручног испита утврђује се актом 
директора. 

Члан 20д 

Рад припадника Агенције оцењује се једанпут годишње. 

Поступак, мерила и начин оцењивања припадника Агенције уређује се 
актом који доноси директор. 

Члан 20ђ 

Звања овлашћених службених лица и лица на одређеним дужностима 
уређују се овим законом. 

Звања су: 

1) са средњим образовањем – млађи референт, референт, старији 
референт, виши референт, самостални референт и виши самостални 
референт; 
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2) са првим степеном високог образовања – млађи сарадник, сарадник, 
старији сарадник, виши сарадник, самостални сарадник и виши самостални 
сарадник; 

3) са другим степеном високог образовања – млађи саветник, саветник, 
виши саветник, самостални саветник, виши самостални саветник и главни 
саветник.  

Припадницима Агенције у статусу овлашћеног службеног лица и лица на 
одређеним дужностима утврђују се звања одговарајућег назива за свако 
систематизовано радно место. 

Услови за стицање и губитак звања утврђују се актом директора, уз 
претходну сагласност Владе. 

Члан 20е 

Припадник Агенције има право на плату, увећану плату, накнаду плате, 
накнаду трошкова и друга примања, у складу са овим законом и законом којим 
се уређује систем плата у јавном сектору. 

Плата се састоји од основне плате и увећане плате. 

Основна плата одређује се множењем основице са коефицијентима за 
обрачун плата. 

Коефицијенти за обрачун плата састоје се од основног, додатног и 
корективног коефицијента у односу на радна места, звање, нарочито ризичне 
услове рада, опасност, одговорност и сложеност послова. 

Коефицијенти за обрачун плате, утврђују се актом директора, уз 
претходну сагласност Владе.”. 

Члан 4. 

После члана 23. додају се чл. 23а, 23б, и 23в, који гласе: 

„Члан 23а 

Припадник Агенције може бити трајно или привремено премештен на 
друго одговарајуће радно место.  

Одговарајућим радним местом сматра се радно место чији се послови 
обављају у истом звању, као послови радног места са којег се припадник 
Агенције премешта и за које испуњава све услове за рад на тим пословима.  

За премештај због потребе посла, није потребна сагласност припадника 
Агенције. 

Члан 23б 

Припадник Агенције може бити трајно премештен на друго одговарајуће 
радно место, на лични захтев или на предлог надлежног руководиоца, у случају 
потребе посла, када се оцени да његове радне способности и оспособљеност у 
већој мери могу да допринесу побољшању процеса рада на радном месту на 
које се трајно премешта. 

Захтев, односно предлог за трајни премештај мора бити посебно 
образложен. 

За трајни премештај припадника Агенције, у случају када је раздаљина 
места рада од места премештаја већа од 50 километара, неопходна је 
сагласност припадника. 
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Члан 23в 

Припадник Агенције може бити привремено премештен на друго 
одговарајуће радно место на лични захтев или на предлог надлежног 
руководиоца у случају потребе посла, због замене одсутног припадника, 
повећаног обима посла или привремене здравствене неспособности, при чему 
задржава сва права радног места са кога је премештен, ако је то за њега 
повољније. 

Привремени премештај траје најдуже годину дана. 

Захтев, односно предлог за привремени премештај, мора бити посебно 
образложен.  

После истека времена на које је привремено премештен, припадник се 
враћа на радно место са кога је премештен. 

Жалба на решење о привременом премештају не одлаже његово 
извршење.”. 

Члан 5. 

До почетка примене закона којим се уређује систем плата у јавном 
сектору, право припадника на плату, увећану плату, накнаде и остала примања, 
утврђује се у складу са прописима који важе на дан ступања на снагу овог 
закона.  

Члан 6. 

Подзаконски акти за извршавање овог закона донеће се у року од 90 
дана од дана његовог ступања на снагу. 

До доношења аката из става 1. овог члана примењиваће се важећи акти, 
ако нису у супротности са овим законом. 

Члан 7. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


