Lista pitanja: stručna pitanja
Za poziciju : Viši stručni suradnik-administrator sigurnosnog područja
Datum kreiranja liste:
1 Tajni podatci su:
Odgovor

1 Svaki napisani, otiskani, umnoženi ili na nosaču informacija snimljeni dokument,
2 Činjenica ili sredstvo koje se odnosi na javnu sigurnost, obranu, vanjske poslove ili obavještajnu i sigurnostu djelatnost BiH,
kojeg je potrebno sukladno odredbama Zakona, zaštiti od neovlaštenih osoba i koji je ovlaštena osoba označila oznakom
tajnosti,
3 Svaki napisani, otiskani, umnoženi ili na nosaču informacija snimljeni dokument, koji je ovlaštena osoba označila oznakom
tajnosti.
2 Stupnjevi tajnosti tajnih podataka u BiH su:
Odgovor

1 Interno, Povjerljivo, Strogo Povjerljivo i Tajno,
2 Interno, Povjerljivo, Tajno i Vrlo Tajno,
3 Službena tajna – Povjerljivo, Službena tajna – Strogo povjerljivo, Državna Tajna
3 Za pristup tajnim potacima stupnja Interno potrebna je:
Odgovor

1 Temeljna sigurnosna provjera,
2 Proširena sigurnosna provjera,
3 Proširena sigurnosna provjera sa sigurnosnim istraživanjem
4 Ništa od navedenog.
4 Za pristup tajnim potacima stupnja Povjeljivo potrebna je:
Odgovor

1 Temeljna sigurnosna provjera,
2 Proširena sigurnosna provjera
3 Proširena sigurnosna provjera sa sigurnosnim istraživanjem
4 Ništa od navedenog.
5 Za pristup tajnim potacima stupnja Tajno potrebna je:
Odgovor

1 Temeljna sigurnosna provjera,
2 Proširena sigurnosna provjera,
3 Proširena sigurnosna provjera sa sigurnosnim istraživanjem
4 Ništa od navedenog
6 Za pristup tajnim potacima stupnja Vrlo tajno potrebna je:
Odgovor

1 Temeljna sigurnosna provjera,
2 Proširena sigurnosna provjera
3 Proširena sigurnosna provjera sa sigurnosnim istraživanjem
4 Ništa od navedenog
7 Temeljnu sigurnosnu provjeru za zaposlenike Policije Brčko distrikta BiH vrši
Odgovor

1 Policija Brčko distrikta BiH
2 Državna agencija za istrage i zaštitu
3 Obavještajno sigurnosna agencija BiH
4 Ministarstvo obrane BiH.
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8 Proširenu sigurnosnu provjeru za zaposlenike Policije Brčko distrikta BiH vrši:
Odgovor

1 Policija Brčko distrikta BiH,
2 Državna agencija za istrage i zaštitu
3 Obavještajno sigurnosna agencija BiH
4 Ministarstvo obrane BiH
9 Proširenu sigurnosnu provjeru sa sigurnosnim istraživanjem za zaposlenike Policije Brčko distrikta BiH vrši:
Odgovor

1 Policija Brčko distrikta BiH,
2 Državna agencija za istrage i zaštitu,
3 Obavještajno sigurnosna agencija BiH
4 Ministarstvo obrane BiH
10 Tko može promijeniti stupanj tajnosti?
Odgovor

1 Gradonačelnik,
2 Ovlaštena osoba koja je odredila stupanj tajnosti kada se za to steknu uvjeti
3 Stupanj tajnost se ne može nikada mijenjati
11 Koje je razdoblje sigurnosne provjere za prvu sigurnosnu provjeru a vezano za pristup tajnim podacima stupnjeva Povjerljivo,
Tajno i Vrlo tajno?
Odgovor

1 Nema ograničenja,
2 Deset godina,
3 Petnaest godina,
4 Dvadesetipet godina
12 Tko prati provedbu Zakona o zaštiti tajnih podataka?
Odgovor

1 Državno sigurnosno tijelo

2 Agencija za zaštitu tajnih podataka
3 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH
13 Kada se može određenoj osobi omogužiti privremeni pristup tajnim podatcima?
Odgovor

1 Samo osobi koja ima dozvolu za pristup tajnim podatcima i to samo za jedan stupanj tajnosti iznad onoga koji ima pravo.
2 Bilo kojoj osobi bez graničenja
3 Samo osobi koja ima dozvolu za pristup tajnim podatcima i to za sve stupanjeve tajnosti.
14 Službena evidencija o izdanim dozvolama za pristup tajnim podatcima vodi se u:
Odgovor

1 Centralnom registru,
2 Glavnom registru tajnih dozvola
3 Osnovnom registru
15 Odluku o uspostavi Centralnog registra donosi:
Odgovor

1 Parlamentarna skupština
2 Dom naroda
3 Vijeće ministara BiH
4 Ministarstvo sigurnosti BiH
16 Odluku o postojanju odnosno nepostojanju sigurnosnih smetnji donosi:
Odgovor

1 Rukovoditelj tijela,
2 Minisar sigurnosti BiH
3 Predsjedatelj Vijeća ministara BiH
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17 Mogu li ovlaštene osobe za određivanje tajnih podataka prenositi dobivena ovlaštenja na druge osobe?
Odgovor

1 Ne mogu.
2 Mogu.
3 Mogu u posebnim okolnostima
18 Ko donosi ocjenu o mogućoj štetnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine odnosno institucije ili tijela?
Odgovor

1 Ovlaštene osobe koje određuju stupanj tajnosti
2 Zaposlenik institucije
3 Ministar sigurnosti BiH
19 Kome se podnosi zahtjev za izdavanje sigurnosne dozvole za zaposlenike Policije Brčko distrikta BiH?
Odgovor

1 Ministru obrane BiH
2 Obavještajno-sigurnosnoj agenciji
3 Ministarstvu sigurnosti BiH
20 Rok za izdavanje sigurnosne dozvole od prijema rezultata sigurnosne dozvole je?
Odgovor

1 15 dana
2 30 dana
3 60 dana
21 Tko donosi odluku o popisu radnih mjesta, odnosno dužnosti za osobe koje su predmet sigurnosnih provjera?
Odgovor

1 Rukovoditelj tijela
2 Vijeće ministara BiH
3 Ministar sigurnosti BiH
22 Certifikaciju podregistra u organima vrši?
Odgovor

1 Ministarstvo obrane
2 Državna agencija za istrage i zaštitu
3 Obavještajno sigurnosna agencija BiH
4 Državni sigurnosni organ
23 Operativno-tehnički nadzor u području zaštite tajnih podataka nad svim institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine, entite i
ostalih razina državnog ustroja Bosne i Hercegovine obavlja:
Odgovor

1 Državna agencija za istrage i zaštitu
2 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
3 Obavještajno-sigurnosna agencije,
4 Državno sigurnosno tijelo
24 Nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti tajnih podataka vrši:
Odgovor

1 Povjerenstvo za javnu sigurnost,
2 Sigurnosno-obavještajno povjerenstvo za nadzor nad radom OSA BiH Parlamentarne skupštine BiH,
3 Vijeće ministara BiH
25 Za kršenje odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka za prekršaj odgovorne osobe će se kazniti:
Odgovor

1 Kaznom zatvora do jedne godine,
2 Kaznom zatvora ili novčanom kaznom
3 Novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 5000 KM
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26 Tko može predložiti promjenu tajnosti podatka?
Odgovor

1 Samo ministar sigurnosti
2 Zakonski korisnik tajnog podatka
3 Samo šef Policije Brčko distrikta BiH
27 Tko izdaje dozvole državljanima Bosne i Hercegovine zaposlenim u međunarodnim organizacijama?
Odgovor

1 Ministar Vanjskih poslova BiH
2 Ministarstvo vanjskih poslova BiH
3 Ministarstvo sigurnosti BiH
28 Pred kojim sudom se pokreće upravni spor protiv konačne odluke kojom se odbija izdavanje dozvile za pristup tajnim podatcima?
Odgovor

1 Ustavnim sudom
2 Sudom BiH,
3 Apelacijskim sudom Brčko distrikta BiH.
29 Osobe koje ispunjavaju upitnike iz Zakona o zaštiti tajnih podataka dužne su:
Odgovor

1 Dati točne i detaljne odgovore na sva pitanja iz upitnika
2 Preskočiti pojedina pitanja koja bi ih zložila neugodnostima.
3 Ništa od navedenog
30 Tajni potatci se mogu staviti na raspolaganje drugim korisnicima samo na temelju:
Odgovor

1 Pismena suglaslnosti rukovoditelja tijela koje je odredilo tajnost
2 Pismena suglaslnosti Ministarstva sigurnosti BiH
3 Ništa od navedenog
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