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Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 118б. став 4. и члана 179б. став 2. За-
кона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и 
члана 83. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), уз сагласност 
Владе Републике Српске, директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, 
17. септембра 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УСПОСТАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА 

ДИГИТАЛНОГ АРХИВА

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин успостављања 

и одржавања Дигиталног архива Републичке управе за гео-
детске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Диги-
тални архив).

Члан 2.
(1) Дигитални архив je колекција једног или више ску-

пова података Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове (у даљем тексту: Управа) у дигиталној 
форми, успостављен с циљем њиховог дугорочног чувања, 
заштите и коришћења, у складу са законом.

(2) Дигитални архив успоставља се и одржава за архив-
ску документацију, чији је рок чувања - “трајно”.

(3) У дигиталном архиву евидентирају се и чувају до-
кументи настали у вршењу послова Управе из геодетске и 
имовинскоправне области у различитим периодима.

(4) Дигитални архив успоставља се и одржава диги-
тализацијом архивског документа у аналогном облику и 
учитавањем архивских података у другом облику/запису (у 
даљем тексту: документ).

(5) Дигитални архив омогућава дугорочно евиденти-
рање, чување и управљање документима без обзира на 
њихов носач записа, облик, начин настанка и друге карак-
теристике.

(6) Софтверски систем Дигиталног архива (у даљем 
тексту: Систем дигиталног архива) апликативни је софтвер 
у којем је похрањена дигитална архива са својим метапо-
дацима.

(7) Систем дигиталног архива омогућава прегледност и 
брзи увид у цјелокупну архивску документацију, контролу 
руковања сваким појединачним документом и његово вер-
зионисање.

Члан 3.
(1) Структуру Система дигиталног архива чине:
1) Дигитални архив Управе,
2) Дигитални архив подручне јединице / канцеларије

Управе,
3) Дигитална библиотека.
(2) Основ структуре Дигиталног архива Управе је евиден-

ција у зависности од врсте посла из њене надлежности, и то:
1) катастарско-геодетски послови,
2) оснивање и одржавање катастра непокретности,
3) имовинскоправни послови,
4) правни, кадровски и општи послови,
5) економско-финансијски послови,

6) послови успостављања и одржавање Геоинформа-
ционог система Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске (у даљем тексту: 
ГИС Управе),

7) послови надзора,
8) канцеларијско пословање.
(3) Основ структуре Дигиталног архива подручне једи-

нице / канцеларије Управе је евиденција у зависности од 
времена настанка или садржаја података, и то:

1) Катастар земљишта - аустроугарски премјер,
2) Пописни катастар,
3) Катастар земљишта,
4) Катастар некретнина 1984,
5) Катастар некретнина 1996,
6) Катастар непокретности 2006,
7) Катастар непокретности 2012,
8) Комасација,
9) Катастар водова,
10) Елаборат геодетске мреже и снимања,
11) План,
12) Карта,
13) Књига уложених уговора о откупу стамбених зграда

и станова,
14) Књига уложених уговора о продаји пословних згра-

да, пословних просторија и гаража,
15) Земљишна књига,
16) Имовинскоправни послови,
17) Базе података,
18) Канцеларијско пословање.
(4) Основ структуре Дигиталне библиотеке су сљедеће 

евиденције:
1) службени гласник / лист,
2) стручна литература,
3) прописи,
4) остало.

Члан 4.
(1) Садржај евиденције зависи од области на коју се 

евиденција односи или од врсте података које садржи.
(2) У сврху јединствене претраге докумената, тип до-

кумента у Дигиталном архиву је дефинисан као шифарник 
унутар једне или више евиденција.

(3) Типови докумената разврставају се зависно од еви-
денције у коју спадају.

(4) Типови докумената из става 3. овог члана налазе се у 
Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 5.
(1) Метаподаци су подаци који описују везу, садржај и 

структуру дигиталних записа, те омогућавају управљање 
истим током времена.

(2) Претрага документа у Систему дигиталног архива 
врши се на основу дефинисаних метаподатака и кључне 
ријечи у тексту документа ако је у току дигитализације 
омогућено оптичко препознавање текста.

(3) Контрола процеса рада у поступку дигитализације 
дефинише се метаподацима дигитализованог документа.

(4) Називи метаподатака који служе за претраживање 
документа и метаподатака дигитализованог документа де-
финисани су као шифарници и налазе се у Прилогу 2. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 6.
(1) Дигитализација документа може се вршити једно-

страно или обострано, зависно од типа документа и детаља 
који се налазе на страници документа.
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(2) Дигитализација се врши на начин да изглед, облик 
и стање документа буду вјеродостојни документу који се 
дигитализује.

(3) Дигитализација свих докумената врши се у RGB мо-
делу са дубином пиксела 24.

(4) Резолуција скенираног документа не може бити 
мања од 300 DPI.

(5) Подаци Дигиталног архива, зависно од типа доку-
мента, могу бити у формату: JPG, JPEG, TIFF, PDF/A, PDF, 
ТХТ, MS Word, MS Excel, RAR и др.

(6) У RAR формату похрањују се базе података и до-
кументација која је изворно у дигиталном облику, а који 
систем Дигиталног архива не подржава (SHP, DWG, DXF, 
GML, XML и др.).

Члан 7.
(1) Успостављање Дигиталног архива врши се диги-

тализацијом већ архивиране документације и учитавањем 
података у Систем дигиталног архива.

(2) Редослијед дигитализације у току успостављања 
Дигиталног архива зависи од потребе за коришћењем ар-
хивске документације, те потребе да се она сачува од про-
падања и уништавања.

(3) Дигитални архив за територију једне јединице ло-
калне самоуправе сматра се успостављеним ако је извр-
шена дигитализација цјелокупне архивске документације 
која по мјесту настанка припада организационој јединици 
Управе која се налази на територији те јединице локалне 
самоуправе, а настале од датума настанка првог документа 
закључно са претходном годином у којој се вршила диги-
тализација.

Члан 8.
(1) Одржавање Дигиталног архива односи се на обе-

збјеђење услова за рад на дигитализацији у организационој 
јединици Управе и учитавање дигиталног архивског доку-
мента у Систем дигиталног архива у моменту архивирања 
аналогног архивског документа из текућег периода.

(2) Одржавање Дигиталног архива из члана 7. став 3. 
овог правилника врши се у случају ако је за ту јединицу 
локалне самоуправе извршено успостављање Дигиталног 
архива за претходну годину текућег периода.

Члан 9.
Дефинисани процеси рада успостављања Дигиталног 

архива су:
1) попис документације и сортирање,
2) нормирање времена и броја извршилаца,
3) формирање радилишта,
4) унос метаподатака,
5) формирање скенер центра,
6) концентрација документације,
7) припрема документације,
8) репарација документације,
9) дигитализација документације,
10) контрола дигитализованог документа,
11) финална контрола,
12) паковање документације,
13) доношење рјешења о ступању на снагу података 

Дигиталног архива,
14) учитавање података у Систем дигиталног архива.

Члан 10.
(1) Попис документације и сортирање обухвата попис 

и сортирање цјелокупне трајне архивске документације 
унутар једне организационе јединице Управе, а служи за 
потребе нормирања послова, израде плана рада, те праћење 
и контролу извршења осталих процеса рада.

(2) Попис документације врши се тако да се пописују 
назив и тип документа, година настанка, количина, формат, 

врста материјала, употребљивост и класификација доку-
ментације према физичком стању.

(3) Пописом се обухвата и стручна литература, збирке 
прописа, коментари закона, службена гласила, приручници, 
стручни часописи и остала стручна литература која се на-
лази у организационим јединицама Управе.

(4) Документ који се пописује може бити искључиво у 
облику листа, списа увезаних у фасциклу, књиге, елабора-
та, скице, плана или карте.

(5) Попис документације врши се у табелама у елек-
тронском облику.

(6) Табеле из става 5. овог члана налазе се у Прилогу 3. 
овог правилника, који чини његов саставни дио.

(7) Руководилац организационе јединице одређује за-
посленог за вршење пописа, те организује и обезбјеђује 
несметан рад за вршење пописа документације.

(8) Попуњавање табела из става 5. овог члана врши се 
за јединицу локалне самоуправе или организациону једи-
ницу Управе, у складу са евиденцијом којој подаци припа-
дају, и то сљедећим редослиједом:

1) Катастар земљишта - аустроугарски премјер,
2) Пописни катастар,
3) Катастар земљишта,
4) Катастар некретнина 1984,
5) Катастар некретнина 1996,
6) Катастар непокретности 2006,
7) Катастар непокретности 2012,
8) Комасација,
9) Катастар водова,
10) Елаборат геодетске мреже и снимања,
11) План,
12) Карта,
13) Књига уложених уговора о откупу стамбених зграда 

и станова,
14) Књига уложених уговора о продаји пословних згра-

да, пословних просторија и гаража,
15) Земљишна књига,
16) Имовинскоправни послови,
17) Базе података,
18) Канцеларијско пословање.
(9) Називом документа сматра се назив исписан на до-

кументу.
(10) У току пописа документације врши се класифика-

ција документације према степену очуваности, а на основу 
физичког стања документације, процента оштећених ли-
стова, степена оштећења и времена потребног за репара-
цију документа.

(11) Документација се класификује оцјенама од један 
до пет, а детаљан опис класификације архивске грађе на-
лази се у Прилогу 4. овог правилника, који чини његов са-
ставни дио.

(12) Приликом пописа архивске документације обаве-
зно је попуњавање свих поља у табелама.

(13) Након извршеног пописа архивске документације 
у сврху успостављања Дигиталног архива, организационе 
јединице врше годишњи попис аналогне архивске доку-
ментације, све док се у организационој јединици не стекну 
услови да та јединица може вршити одржавање Дигиталног 
архива.

(14) Попис архивске документације врши се до 30. јуна 
текуће године за претходну годину и доставља електрон-
ским путем одјељењу надлежном за архив документације 
и дигитални архив.

(15) Контролу и обраду података пописа врши одјељење 
надлежно за архив документације и дигитални архив.

(16) Ако се у току пописа утврди да документација није 
архивирана и сортирана у складу са прописима о канцела-
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ријском и архивском пословању, то ће се учинити истовремено 
или након пописа, али прије дигитализације документације.

Члан 11.
(1) Нормирање је процјена потребног времена и по-

требног броја извршилаца за извршење осталих процеса 
рада у сврху успостављања Дигиталног архива, а врши се 
на основу усвојених норматива.

(2) У сврху планирања извршења радова на успоставља-
њу Дигиталног архива и потребног броја лица која ће бити 
ангажована на обављању тих послова, одјељење надлежно 
за архив документације и дигитални архив ће, на основу 
искуствених метода, те праћења количине извршених ра-
дова на процесима рада, предложити доношење норматива.

(3) Нормативе утврђује Управа и они могу бити промје-
нљиви, зависно од технологије и врсте рачунарске опреме 
и опреме за дигитализацију.

(4) Одређивање норматива врши се према типу доку-
мента, облику и формату документа, класификацији и го-
дини настанка документа.

(5) Одјељење надлежно за архив документације и ди-
гитални архив има обавезу да прати извршење радова у 
складу са нормативима, те предлаже мјере и организацију 
за побољшање квалитета и извршених количина и да по по-
треби предлаже измјене и допуне норматива.

Члан 12.
(1) Формирање радилишта почиње израдом табеле ра-

дилишта, а односи се на једну јединицу локалне самоупра-
ве или организациону јединицу Управе.

(2) Табела радилишта састоји се из три дијела:
1) први дио табеле радилишта - “попис” садржи све по-

датке извршеног пописа документације за све облике до-
кумената,

2) други дио табеле радилишта - “радно” садржи све 
податке потребне за утврђивање кретања документације 
која се дигитализује и извршења процеса рада са датумом 
извршења и именом извршиоца, податке о броју реверса, 
радне листе и пакете, податке о броју слика након изврше-
не контроле и податке о броју дигитализованих докумената 
који су у службеној употреби,

3) трећи дио табеле радилишта - “извјештај” садржи 
податке о броју докумената за које су извршени поједини 
процеси рада у односу на све податке који су утврђени то-
ком пописа.

(3) У извјештају из става 2. тачка 3) овог члана количи-
не извршених радова изражавају се процентуално у односу 
на укупан број докумената за једно радилиште.

Члан 13.
(1) Унос метаподатака састоји се из два временски 

одвојена дијела који се односе на унос метаподатака за 
претраживање документа у Систему дигиталног архива и 
уноса метаподатака дигитализованог документа.

(2) Унос метаподатака за претраживање документа у 
Систему дигиталног архива врши се прије процеса дигита-
лизације докумената.

(3) Метаподаци дигитализованог документа уносе се 
приликом контроле дигитализованог документа и финалне 
контроле и у моменту ступања на снагу података Дигитал-
ног архива.

(4) Унос метаподатака врши се у табеле дефинисане у 
зависности од евиденције, типа и облика документа.

(5) Редослијед колона и називи метаподатака налазе су у 
Прилогу 5. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(6) За унос метаподатака за све типове докумената 
Управа утврђује начин уписа и скраћенице за бројеве и 
ознаке појединих типова докумената.

Члан 14.
(1) Формирање скенер центра обухвата обезбјеђење 

услова за рад у смислу обезбјеђења одговарајућег просто-

ра, набавке и умрежавања рачунарске опреме и опреме за 
дигитализацију, те ангажовање потребног броја извршила-
ца за потребе успостављања Дигиталног архива.

(2) Руководиоци организационих јединица одређују за-
послене за координаторе између организационе јединице и 
скенер центра, а који ће бити одговорни за предају доку-
ментације у скенер центар и за преузимање дигитализова-
них података потребних за рад организационе јединице до 
момента учитавања података у Систем дигиталног архива.

(3) Прије почетка рада скенер центра, Управа орга-
низује обуку лица за све процесе рада на успостављању 
Дигиталног архива.

(4) Запослени у одјељењу надлежном за архив докумен-
тације и дигитални архив прије почетка рада скенер центра 
отвара дневник рада, чије су странице нумерисане и који се 
води у аналогном облику и који садржи:

1) податке о скенер центру (датум почетка рада, адресу, 
мејл-адресу, име и презиме руководиоца скенер центра и 
друге податке од значаја за рад скенер центра),

2) податке о лицима ангажованим у скенер центру,
3) попис рачунарске опреме и опреме за дигитализацију 

са инвентарним бројевима и датумом доставе у скенер цен-
тар,

4) опис радилишта,
5) налог за рад.
(5) Скенер центром руководи лице које одреди директор 

Управе, на приједлог одјељења надлежног за архив доку-
ментације и дигитални архив.

(6) Руководилац скенер центра свакодневно води днев-
ник рада у аналогном облику из ког није дозвољено кидање 
листова.

(7) У дневник рада из става 6. овог члана евидентирају се:
1) израда копије података (енгл. backup),
2) задуживање и раздуживање опреме,
3) квар на опреми са описом,
4) ангажовање нових лица,
5) престанак ангажовања лица из става 7. тачка 4) овог 

члана,
6) дужи нестанак електричне енергије и други застоји 

у раду,
7) свако присуство у скенер центру лица запосленог у 

Управи,
8) промјене начина рада у одређеном процесу по налогу 

запосленог у одјељењу надлежном за архив документације 
и дигитални архив, уз потпис запосленог,

9) остала запажања од значаја за рад скенер центра.
(8) У скенер центру свакодневно се води табела ради-

лишта у коју се обавезно уписују сви тражени подаци.

Члан 15.
(1) Концентрација документације представља преузи-

мање документације из организационих јединица и доста-
вљање те документације у скенер центар.

(2) Предаја, односно преузимање документације из 
става 1. овог члана врши се путем реверса о предаји/пре-
узимању документације, уз сагласност руководиоца орга-
низационе јединице, приликом чега је обавезна контрола 
од лица које предаје и лица које преузима документацију у 
смислу количине преузете документације, те метаподатака 
који дефинишу одређени тип документа.

(3) Обрасци реверса из става 2. овог члана налазе се у 
Прилогу 6. овог правилника, који чине његов саставни дио.

(4) Реверс се евидентира у евиденцији канцеларијског 
пословања организационе јединице која предаје докумен-
тацију у попису аката.

(5) Обавезан је упис броја реверса који се додјељује 
аритметичким низом од 1 па надаље, без обзира на облик 
документације у оквиру једне организационе јединице 
Управе.
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(6) Реверс се израђује у електронском и аналогном 
облику.

(7) Реверс у аналогном облику израђује се у шест при-
мјерака, од којих два остају у организационој јединици, је-
дан примјерак остаје у скенер центру, а по један примјерак 
предаје се потписницима реверса.

(8) Запослени у организационој јединици, прије пре-
даје документације, руководиоцу скенер центра доставља 
реверс у електронској форми путем електронске поште са 
службених адреса.

(9) Након преузимања документације од скенер центра 
није дозвољено враћање документације у организациону 
јединицу, осим у случајевима када руководилац организа-
ционе јединице поднесе захтјев скенер центру са образло-
жењем и навођењем разлога да је документација потребна 
за вјештачење или обнову поступка.

(10) Враћање документа врши се путем предаје ревер-
са, а у скенер центру остаје захтјев руководиоца организа-
ционе јединице, који је прилог примјерка реверса.

(11) Ако се у току дигитализације укаже потреба за ди-
гитализацијом документа на опреми којом скенер центар 
не располаже, она се предаје на дигитализацију другом ске-
нер центру.

(12) За предају и поврат документације између два ске-
нер центра израђује се реверс, а обрасци реверса налазе се 
у Прилогу 7. овог правилника, који чини његов саставни 
дио.

(13) Реверс за размјену документације између скенер 
центара нумерише се аритметичким низом од 1 па надаље, 
чији се број евидентира у колони “напомена” у табели ра-
дилишта.

Члан 16.
(1) Припрема документације за дигитализацију обухва-

та радове на сортирању документације по евиденцији, типу 
документа и формату, контроли класификације према сте-
пену очуваности и сортирању према врсти опреме на којој 
ће се вршити дигитализација.

(2) У току припреме врши се и провјера броја докуме-
ната и назива документа/фасцикле, а што се уноси у табелу 
радилишта, у одговарајућу колону.

(3) За потребе смјештања/похрањивања/складиштења 
дигитализованог документа формира се фолдерска струк-
тура у складу са различитим типовима докумената и мета-
подацима који дефинишу одређени документ.

(4) За потребе праћења извршења појединих процеса 
рада за сваки документ израђује се радни лист, а обрасци 
радних листова налазе се у Прилогу 8. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(5) Ако су поједини документи архивирани увезивањем 
у фасциклу или књигу, ти документи добиће један радни 
лист, али ће на радном листу бити појединачно пописани 
сви документи унутар те фасцикле/књиге.

Члан 17.
(1) Репарација документације представља процес у 

којем се оштећена документација доводи у стање које омо-
гућава да се након дигитализације добије што квалитетнија 
слика без губитка садржаја.

(2) Радови на репарацији документације су чишћење 
документације, уклањање спајалица, пеглање пресавијених 
и изгужваних листова и лијепљење подераних листова.

(3) На документацији прво се врши механичко чишћење 
површинске прљавштине, ишчеткавањем меком четком 
или стругањем скалпелом, уклањање спајалица, старих се-
лотејп трака ако их је могуће уклонити без оштећења папи-
ра и других елемената који отежавају њихову читљивост.

(4) Након чишћења документације, врши се пеглање 
пресавијених и погужваних листова књиге тако што се 
пегла лагано спушта на папир и држи неколико секунди, 
приликом чега се мора обратити пажња на врсту папира 
због толеранције папира на топлоту.

(5) Приликом пеглања листова пегла се не смије вући по 
папиру нити преко текста да не би дошло до размазивања 
слова и нечистоћа, а ако се пегла папир са текстом, обаве-
зно је пеглање преко чистог папира.

(6) При лијепљењу подераног листа папира неопходно 
је ивице што боље уклопити, по потреби учврстити тегови-
ма и пинцетом налијепити мале комаде траке, поштујући 
правило да се трака не лијепи преко текста, већ поред њега 
или са друге стране папира, да се не лијепи трака преко 
траке ђ и трака уз траку и да се велика оштећења не лије-
пе комадом дужим од 1 цм, већ да се користи више мањих 
комада.

(7) За лијепљење подераних листова користе се прозир-
на мат љепљива трака, течно љепило и љепило у стику.

(8) Књиге и друга архивска грађа која је укоричена, а 
која се у таквом стању не може квалитетно и свеобухватно 
дигитализовати, може се у изузетним случајевима раскори-
чити.

(9) Ако се приликом репарације користи течно љепило, 
оно се искључиво наноси оштрим предметом.

(10) Процес репарације уписује се у радни лист тако 
што се упишу име и презиме лица које врши репарацију и 
датум репарације, што се евидентира и у табели радилишта.

Члан 18.
(1) Дигитализација документације представља процес 

превођења документације из аналогног у дигитални облик 
на скенерима или другој опреми за дигитализацију, зави-
сно од облика, формата, врсте материјала и класификације 
документа.

(2) Дигитализација аналогне документације, зависно од 
облика, формата, врсте материјала и класификације, врши 
се употребом ротационог скенера, равног скенера, фото-
стола, те осталих скенера који имају карактеристике које 
задовољавају услове за дигитализацију документације.

(3) Дигитализација документације врши се у што 
краћем року након репарације да не би дошло до нових 
оштећења и деформација материјала од ког је документ 
израђен.

(4) Прије почетка дигитализације потребно је изврши-
ти подешавање параметара, као што су формат документа, 
компресија, начин приказа боје, формат записа, резолуција, 
услов обостраног копирања, прескакање празних стра-
на, аутоматско поравнање слика, освјетљење и контраст, 
оријентација документа, назив, односно нумерација слика, 
те остале параметре да би се испунили тражени услови који 
морају бити испуњени за документ у Дигиталном архиву.

(5) Након подешавања параметара врши се одабир пу-
тање до већ формираног фолдера у који ће бити смјештен 
дигитализован документ.

(6) Да би се обезбиједио потребан квалитет дигиталног 
документа, обавезно је редовно чишћење и правилно руко-
вање скенером.

(7) Лице које рукује скенером придржава се упутства 
произвођача за руковање тим скенером.

(8) За дигитализацију документације која због својих 
димензија, оштећености или повеза не може бити дигита-
лизована на скенеру користи се фото-сто на којем дигита-
лизован документ/слика настаје фотографисањем.

(9) Дијелови фото-стола су фото-апарат, сто са антире-
флексним стаклом, пнеуматски уређај, рачунар, неонске 
лампе и потенциометар за регулацију освјетљења.

(10) За несметан рад пнеуматског уређаја лице које 
рукује пнеуматским уређајем у сврху несметаног рада тог 
уређаја контролише ниво уља и досипање уља, подеша-
вање притиска, те усклађивање плоча пнеуматског уређаја.

(11) У току процеса дигитализације број слика/фајлова 
уписује се у радни лист.

(12) Процес дигитализације уписује се у радни лист 
тако што се упишу врста уређаја на којем је вршена диги-
тализација, име и презиме лица које је вршило дигитализа-
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цију и датум дигитализације, што се евидентира и у табели 
радилишта.

Члан 19.
(1) Грешка настала усљед квара уређаја за дигитализа-

цију, непажње лица које рукује уређајем за дигитализацију 
и случајна грешка мора се уочити и отклонити прије фи-
налне контроле и паковања документације у кутије, што се 
извршава контролом квалитета слика/документа и контро-
лом броја слика/фајлова.

(2) Контрола квалитета слике/документа подразумије-
ва:

1) провјеру назива дигиталног документа,
2) провјеру резолуције,
3) провјеру димензија слике,
4) провјеру формата записа,
5) провјеру палете боја,
6) провјеру случајних грешака насталих у процесу ди-

гитализације.
(3) Неопходно је да назив дигитализованог документа 

буде идентичан називу документа из реверса, радне листе 
и фолдера, а изузетно, ако је број карактера у фолдерској 
структури већи од дозвољеног, назив документа у фолдер-
ској структури може се написати скраћено.

(4) Провјера димензија слике, зависно од формата доку-
мента, врши се обавезно за документацију која се дигита-
лизује на фото-столу.

(5) Димензије слике, зависно од формата документа, 
јесу:

Формат документа Димензије слике
≤ А4 3.680 · 2.456
А3 5.520 · 3.680
≥ А2 7.360 · 4.912

(6) Формат записа за поједине документе одређује се 
приликом формирања радилишта и обавезна је његова про-
вјера.

(7) Сва документација за коју постоји могућност георе-
ференцирања дигитализује се у TIFF формату.

(8) Обавезна је провјера и отклањање случајних греша-
ка насталих у процесу дигитализације, као што су завртање 
папира, скенирање папира укриво, скенирање са великим 
маргинама, исијецање папира, провлачење два листа зајед-
но, појава сјенки на дигитализованом документу, те греша-
ка насталих усљед прљања уређаја за дигитализацију, као 
што су линије и мрље које не постоје на оригиналу.

(9) Контрола броја слика/фајлова подразумијева физич-
ко листање докумената и провјеру да ли су сви листови из 
документа скенирани, приликом чега се документи враћају 
у првобитно стање, а што се односи на документе који су 
раздвојени скидањем спајалица, издвајањем из фасцикли 
увезаних са механизмом и др.

(10) У току процеса контроле броја слика/фајлова по-
требно је у табелу метаподатака уписати број слика/фајло-
ва.

(11) Број слика/фајлова уписује се и у радни лист.
(12) Након што су обје контроле завршене, ако су уста-

новљене грешке приликом дигитализације, документ се 
враћа на исправку лицу које рукује уређајем за дигитализа-
цију након чега се врши контрола исправке.

(13) Процес контроле квалитета слике/документа и кон-
троле броја слика/фајлова уписује се у радни лист, тако што 
се упише име и презиме лица које је вршило контролу и 
датум контроле, а што се евидентира и у табели радилишта.

Члан 20.
(1) Финална контрола документа представља процес у 

којем се контролише поступак дефинисања путање диги-
тализованог документа за учитавање у Систем дигиталног 
архива, у складу са метаподацима који дефинишу одређени 
документ.

(2) У току финалне контроле врши се и контрола квали-
тета слике/документа и усаглашеност броја слика/фајлова 
на радном листу и табели метаподатака методом случајног 
узорка.

(3) Након финалне контроле, у табелу радилишта упи-
сује се број слика/фајлова.

(4) Финалну контролу врши лице које је од одјељења 
надлежног за архив документације и дигитални архив 
овлашћено за паковање аналогне документације у кутије, 
што се евидентира у дневнику рада.

(5) Процес финалне контроле уписује се у радни лист, 
тако што се упишу име и презиме лица које је вршило фи-
налну контролу и датум финалне контроле, што се евиден-
тира и у табели радилишта.

(6) Сви радни листови чувају се до успостављања Ди-
гиталног архива за једну јединицу локалне самоуправе, на-
кон чега ће бити дигитализовани и увезани у Књигу радних 
листова.

Члан 21.
(1) Паковање документације представља процес па-

ковања документације у кутије, које се врши одмах након 
финалне контроле, а пакује га лице које врши и финалну 
контролу.

(2) Паковање документације у кутије врши се пе-
чаћењем кутија печатним воском.

(3) На кутији се штампа или лијепи назив: Република 
Српска, Дигитални архив Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове.

(4) Кутија за паковање документације мора бити од 
картона, трослојна или петослојна, у складу са форматом 
архивске грађе која се у њој одлаже.

(5) Кутије се нумеришу аритметичким низом од 1 па 
надаље, без обзира на облик документације, у оквиру једне 
јединице локалне самоуправе или организационе јединице 
Управе.

(6) Број кутије са називом јединице локалне самоупра-
ве или организационе јединице Управе лијепи се са двије 
бочне стране у горњем десном углу.

(7) На кутији се, са једне од бочних страна које ће бити 
видљиве на полици, лијепи листа садржаја кутије, а обра-
сци листе садржаја кутије налазе се у Прилогу 9. овог пра-
вилника, који чини његов саставни дио.

(8) Један примјерак листе из става 7. овог члана одлаже 
се у кутију заједно са документацијом.

(9) Листа садржаја кутије нумерише се истим бројем 
као и припадајућа кутија.

(10) Листа са садржајем кутије чува се и у електрон-
ском облику.

(11) Лице које врши финалну контролу и паковање до-
кументације у кутије уписује датум и потписује листу садр-
жаја кутије.

(12) Број кутије у којој је спакована аналогна докумен-
тација уписује се у табелу радилишта.

(13) У оквиру једног радилишта води се листа спако-
ваних кутија, чији се образац налази у Прилогу 10. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(14) Кутије са документацијом могу, до формирања 
централног депоа, бити враћене на чување у организацио-
ну јединицу из које је документација преузета.

(15) Кутије се предају уз реверс о предаји спаковане 
документације, чији се обрасци налазе у Прилогу 11. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(16) Спаковане кутије могу се отворити само уз писме-
но одобрење директора Управе.

Члан 22.
(1) Када утврди да је Дигитални архив успостављен, 

Управа доноси рјешење о ступању на снагу података Диги-
талног архива, у складу са законом.
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(2) Рјешење из става 1. овог члана објављује се у “Слу-
жбеном гласнику Републике Српске”.

(3) Дигитални архив ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања рјешења из става 1. овог члана у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

(4) Рјешење из става 1. овог члана обавезно мора да 
садржи метаподатке који дефинишу документе за које се 
успоставља Дигитални архив.

(5) Рјешење о ступању на снагу дијела података Диги-
талног архива за територију једне јединице локалне само-
управе доноси се све док се за ту јединицу локалне само-
управе не успостави Дигитални архив.

Члан 23.
(1) Учитавање података у Систем дигиталног архива 

врши се након објављивања рјешења о ступању на снагу 
података Дигиталног архива у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”, а завршиће се до дана ступања на снагу 
овог рјешења.

(2) Подаци из Дигиталног архива издају се након сту-
пања на снагу Дигиталног архива.

(3) Учитавање података врши администратор Система 
дигиталног архива.

(4) Након учитавања података у Систем дигиталног ар-
хива, систем прави резервну копију података (енгл. backup), 
која се налази на одвојеној локацији.

Члан 24.
(1) У току одржавања Дигиталног архива обављају се 

процеси рада из чл. 13, 17, 18, 19, 20. и 21. овог правилника.
(2) У поступку одржавања Дигиталног архива умјесто 

табеле радилишта води се табела одржавања Дигиталног 
архива све до момента када се обезбиједе услови да се 
запримљени и/или креирани документ/запис директно из 
пословног система шаље у Систем дигиталног архива.

(3) Дигитализација документа за потребе одржавања 
врши се кроз Систем дигиталног архива.

Члан 25.
(1) У току успостављања Дигиталног архива Управа 

може одабрати извођача радова путем јавне набавке за про-
цес уноса метаподатка, репарације документације, дигита-
лизације документације, контроле квалитета слика/докуме-
ната и контроле броја слика/фајлова, и то уз обавезу извођа-
ча да примјењује сва прописана правила и процедуре.

(2) Извођач врши извођење радова искључиво у просто-
ријама које је обезбиједила Управа.

(3) Извођач радова путем реверса преузима документа-
цију од овлашћеног радника Управе, те је на исти начин и 
враћа.

(4) Обавеза извођача је враћање документације на стање 
прије скенирања, у смислу спајања листова и увезивања.

(5) Управа има право надзора у сваком тренутку изво-
ђења радова.

Члан 26.
(1) Директор Управе рјешењем одређује администрато-

ра Система дигиталног архива који има приступ подацима 
Система дигиталног архива и све привилегије/права.

(2) Администратор Система дигиталног архива ко-
рисницима додјељује лозинке и права, врши учитавање по-
датака у Систем дигиталног архива у складу са рјешењем о 
ступању на снагу података Дигиталног архива, те отклања 
недостатке настале у поступку успостављања и одржавања 
Дигиталног архива.

(3) Администратор Система дигиталног архива наведе-
не процесе обавља на основу писменог захтјева запосленог 
у организационој јединици Управе.

Члан 27.
(1) Корисник података Дигиталног архива податке 

може користити кроз Систем дигиталног архива ако има 
кориснички налог.

(2) Корисник који нема кориснички налог податке може 
добити на основу захтјева, и то: путем мејла, на CD-u или 
другом носачу записа и у штампаној форми.

(3) Ако се податак из Дигиталног архива издаје штам-
пањем, на одштампаном документу обавезно се наводи: 
“Документ издат из дигиталног архива (уписати датум)...” 
и обавезно се овјерава печатом и потписом овлашћеног 
лица.

(4) Корисник података Дигиталног архива податке ко-
ристи у складу са прописима којима се уређује начин чу-
вања и коришћења архивске документације у аналогном 
облику, те начин чувања, увида и издавања података ГИС 
Управе.

(5) За издавање података из Дигиталног  архива накнада 
се наплаћује у складу са прописима којима се уређују усло-
ви, начин плаћања накнада, те утврђивање висине накнада 
за коришћење података и пружања услуга Управе.

Члан 28.
(1) У току успостављања Дигиталног архива Управа 

обезбјеђује несметано обављање послова из своје надле-
жности.

(2) За несметано обављање послова из надлежности 
организационе јединице запослени у организационој је-
диници, на прописаном обрасцу, подноси захтјев за увид/
издавање документације из Дигиталног архива, након чега 
преузима тражене податке из Дигиталног архива на начин 
дефинисан у захтјеву.

(3) Образац из става 2. овог члана налази се у Прилогу 
12. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.01/052-761/18
17. септембра 2019. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Типови докумената, у зависности од евиденције и садржаја евиденције

ЕВИДЕНЦИЈА САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ ТИП ДОКУМЕНТА
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Обрачун катастарског прихода
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Остало
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Посједовни лист
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Рачунање површина
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Распоред по културама и класама
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Скица
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Списак
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Сумарник
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Збирка исправа
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Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за катастарску општину Земљишнопописни лист
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Обрачун катастарског прихода
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Остало
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Рачунање површина
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Распоред по културама и класама
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Скица
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Списак
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Сумарник
Катастар земљишта - аустроугарски премјер Документ за политичку општину Збирка исправа
Пописни катастар Документ за катастарску општину Обрачун катастарског прихода
Пописни катастар Документ за катастарску општину Остало
Пописни катастар Документ за катастарску општину Посједовни лист
Пописни катастар Документ за катастарску општину Рачунање површина
Пописни катастар Документ за катастарску општину Распоред по културама и класама
Пописни катастар Документ за катастарску општину Скица
Пописни катастар Документ за катастарску општину Списак
Пописни катастар Документ за катастарску општину Сумарник
Пописни катастар Документ за катастарску општину Збирка исправа
Пописни катастар Документ за катастарску општину Земљишнопописни лист
Пописни катастар Документ за политичку општину Обрачун катастарског прихода
Пописни катастар Документ за политичку општину Остало
Пописни катастар Документ за политичку општину Рачунање површина
Пописни катастар Документ за политичку општину Распоред по културама и класама
Пописни катастар Документ за политичку општину Скица
Пописни катастар Документ за политичку општину Списак
Пописни катастар Документ за политичку општину Сумарник
Пописни катастар Документ за политичку општину Збирка исправа
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Обрачун катастарског прихода
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Остало
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Пописни лист
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Посједовни лист
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Рачунање површина
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Распоред по културама и класама
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Скица
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Списак
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Сумарник
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Записник омеђавања
Катастар земљишта Документ за катастарску општину Збирка исправа
Катастар земљишта Документ за политичку општину Обрачун катастарског прихода
Катастар земљишта Документ за политичку општину Остало
Катастар земљишта Документ за политичку општину Рачунање површина
Катастар земљишта Документ за политичку општину Распоред по културама и класама
Катастар земљишта Документ за политичку општину Скица
Катастар земљишта Документ за политичку општину Списак
Катастар земљишта Документ за политичку општину Сумарник
Катастар земљишта Документ за политичку општину Записник омеђавања
Катастар земљишта Документ за политичку општину Збирка исправа
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Дневник предмета
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Катастарско-књижни спис
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Катастарско-књижни уложак
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Остало
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Пописни лист
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Рачунање површина
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Скица
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Списак
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Сумарник
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Записник омеђавања
Катастар некретнина 1984 Документ за катастарску општину Збирка исправа
Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Остало
Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Рачунање површина
Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Скица
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Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Списак
Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Сумарник
Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Записник омеђавања
Катастар некретнина 1984 Документ за политичку општину Збирка исправа
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Дневник предмета
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Катастарско-књижни спис
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Катастарско-књижни уложак
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Остало
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Пописни лист
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Рачунање површина
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Скица
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Списак
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Сумарник
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Записник омеђавања
Катастар некретнина 1996 Документ за катастарску општину Збирка исправа
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Остало
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Рачунање површина
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Скица
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Списак
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Сумарник
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Записник омеђавања
Катастар некретнина 1996 Документ за политичку општину Збирка исправа
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Дневник предмета
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Остало
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Пописни лист
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Рачунање површина
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Скица
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Спис дневника предмета
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Списак
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Записник омеђавања
Катастар непокретности 2006 Документ за катастарску општину Збирка исправа
Катастар непокретности 2006 Документ за политичку општину Остало
Катастар непокретности 2006 Документ за политичку општину Рачунање површина
Катастар непокретности 2006 Документ за политичку општину Скица
Катастар непокретности 2006 Документ за политичку општину Списак
Катастар непокретности 2006 Документ за политичку општину Записник омеђавања
Катастар непокретности 2006 Документ за политичку општину Збирка исправа
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Дневник предмета
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Остало
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Рачунање површина
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Скица
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Спис дневника предмета
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Списак
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Записник о разграничењу
Катастар непокретности 2012 Документ за катастарску општину Збирка исправа
Катастар непокретности 2012 Документ за политичку општину Остало
Катастар непокретности 2012 Документ за политичку општину Рачунање површина
Катастар непокретности 2012 Документ за политичку општину Скица
Катастар непокретности 2012 Документ за политичку општину Списак
Катастар непокретности 2012 Документ за политичку општину Записник о разграничењу
Катастар непокретности 2012 Документ за политичку општину Збирка исправа
Комасација Документ за катастарску општину Елаборат комасације
Комасација Документ за катастарску општину Збирка исправа
Комасација Документ за катастарску општину Остало
Комасација Документ за катастарску општину Скица
Комасација Документ за катастарску општину Списак
Комасација Документ за катастарску општину Сумарник
Комасација Документ за катастарску општину Технички извјештај
Комасација Документ за политичку општину Остало
Катастар водова Електроенергетска мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Електроенергетска мрежа Остало
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Катастар водова Електроенергетска мрежа Збирка исправа
Катастар водова Гасоводна мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Гасоводна мрежа Остало
Катастар водова Гасоводна мрежа Збирка исправа
Катастар водова Канализациона и дренажна мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Канализациона и дренажна мрежа Остало
Катастар водова Канализациона и дренажна мрежа Збирка исправа
Катастар водова Нафтоводна мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Нафтоводна мрежа Остало
Катастар водова Нафтоводна мрежа Збирка исправа
Катастар водова Телекомуникациона мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Телекомуникациона мрежа Остало
Катастар водова Телекомуникациона мрежа Збирка исправа
Катастар водова Тополоводна мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Тополоводна мрежа Остало
Катастар водова Тополоводна мрежа Збирка исправа
Катастар водова Водоводна мрежа Елаборат премјера водова
Катастар водова Водоводна мрежа Остало
Катастар водова Водоводна мрежа Збирка исправа
Катастар водова Заједнички објекти водова Елаборат премјера водова
Катастар водова Заједнички објекти водова Остало
Катастар водова Заједнички објекти водова Збирка исправа
Елаборат геодетске мреже и снимања Астрономски референтни систем Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Астрономски референтни систем Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Астрономски референтни систем Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Астрономски референтни систем Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Гравиметријски референтни систем Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Гравиметријски референтни систем Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Гравиметријски референтни систем Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Гравиметријски референтни систем Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Хоризонтални референтни систем Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Хоризонтални референтни систем Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Хоризонтални референтни систем Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Хоризонтални референтни систем Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Линијска мрежа Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Линијска мрежа Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Линијска мрежа Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Линијска мрежа Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Локалитет Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Локалитет Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Локалитет Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Локалитет Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Нивелманска мрежа Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Нивелманска мрежа Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Нивелманска мрежа Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Нивелманска мрежа Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Полигонска мрежа Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Полигонска мрежа Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Полигонска мрежа Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Полигонска мрежа Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Просторни референтни систем Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Просторни референтни систем Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Просторни референтни систем Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Просторни референтни систем Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Тригонометријска мрежа Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Тригонометријска мрежа Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Тригонометријска мрежа Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Тригонометријска мрежа Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Вертикални референтни систем Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Вертикални референтни систем Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Вертикални референтни систем Остало
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Елаборат геодетске мреже и снимања Вертикални референтни систем Скица
Елаборат геодетске мреже и снимања Везна тачка Елаборат мреже
Елаборат геодетске мреже и снимања Везна тачка Елаборат снимања детаља
Елаборат геодетске мреже и снимања Везна тачка Остало
Елаборат геодетске мреже и снимања Везна тачка Скица
План Архивски план Аустроугарски план
План Архивски план Катастарски план
План Архивски план Литографска копија
План Архивски план Остало
План Архивски план План водова
План Архивски план Прилог плана
План План одржавања Аустроугарски план
План План одржавања Катастарски план
План План одржавања Литографска копија
План План одржавања Остало
План План одржавања План водова
План План одржавања Прилог плана
Карта Аналогна карта Дејтонска карта
Карта Аналогна карта Географска карта
Карта Аналогна карта Основна државна карта
Карта Аналогна карта Остало
Карта Аналогна карта Статистичка карта
Карта Аналогна карта Тематска карта
Карта Аналогна карта Војно-топографска карта
Карта Дигитална карта Дејтонска карта
Карта Дигитална карта Географска карта
Карта Дигитална карта Основна државна карта
Карта Дигитална карта Остало
Карта Дигитална карта Статистичка карта
Карта Дигитална карта Тематска карта
Карта Дигитална карта Војно-топографска карта
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за катастарску општину Азбучни преглед купаца стамбених зграда 

и станова
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за катастарску општину Књига уложених уговора о откупу стамбе-

них зграда и станова
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за катастарску општину Остало
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за катастарску општину Збирка исправа
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за политичку општину Азбучни преглед купаца стамбених зграда 

и станова
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за политичку општину Књига уложених уговора о откупу стамбе-

них зграда и станова
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за политичку општину Остало
Књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова Документ за политичку општину Збирка исправа
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за катастарску општину Азбучни преглед купаца пословних зграда, 

пословних простора и гаража
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за катастарску општину Књига уложених уговора продаји послов-

них зграда, пословних простора и гаража
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за катастарску општину Остало
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за катастарску општину Збирка исправа
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за политичку општину Азбучни преглед купаца пословних зграда, 

пословних простора и гаража
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за политичку општину Књига уложених уговора продаји послов-

них зграда, пословних простора и гаража
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за политичку општину Остало
Књига уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних простора и гаража Документ за политичку општину Збирка исправа
Земљишна књига Документ за катастарску општину Докнадна књига
Земљишна књига Документ за катастарску општину Главна књига
Земљишна књига Документ за катастарску општину Регистар честица/парцела
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Земљишна књига Документ за катастарску општину Регистар власника
Земљишна књига Документ за катастарску општину Збирка исправа
Земљишна књига Документ за катастарску општину Земљишнокњижни уложак
Земљишна књига Документ за политичку општину Дневник
Земљишна књига Документ за политичку општину Регистар честица/парцела
Земљишна књига Документ за политичку општину Регистар власника
Земљишна књига Документ за политичку општину Збирка исправа
Имовинскоправни послови Аграрни предмети Збирка исправа
Имовинскоправни послови Арондација и комасација Збирка исправа
Имовинскоправни послови Документ за политичку општину Абецедник
Имовинскоправни послови Документ за политичку општину Остало
Имовинскоправни послови Документ за политичку општину Регистар
Имовинскоправни послови Експропријација Збирка исправа
Имовинскоправни послови Грађевинско земљиште Збирка исправа
Имовинскоправни послови Конфискација Збирка исправа
Имовинскоправни послови Национализација Збирка исправа
Имовинскоправни послови Пренос права на државној својини Збирка исправа
Имовинскоправни послови Промет земљишта и зграда Збирка исправа
Имовинскоправни послови Утврђивање накнаде за непокретности Збирка исправа
Имовинскоправни послови Узурпација Збирка исправа
Базе података Катастар Графички подаци
Базе података Катастар Нумерички подаци
Базе података Катастар Графички и нумерички подаци
Базе података Пословни простори и станови Нумерички подаци
Базе података Земљишна књига Нумерички подаци
Базе података Остало Графички подаци
Базе података Остало Нумерички подаци
Базе података Остало Графички и нумерички подаци
Канцеларијско пословање Пријем и отпрема Интерна доставна књига
Канцеларијско пословање Пријем и отпрема Картица
Канцеларијско пословање Пријем и отпрема Књига примљене и достављене поште
Канцеларијско пословање Пријем и отпрема Књига рачуна
Канцеларијско пословање Пријем и отпрема Књига реверса
Канцеларијско пословање Пријем и отпрема Остало
Канцеларијско пословање Рачуни Књига рачуна
Канцеларијско пословање Рачуни Остало

ПРИЛОГ 2.
Називи метаподатака који служе за претраживање документа и метаподатака дигитализованог документа

АДРЕСА НЕПОКРЕТНОСТИ
АУТОР
БРОЈ ДНЕВНИКА ПРЕДМЕТА
БРОЈ ЛИСТА/УЛОШКА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
БРОЈ СКИЦЕ
БРОЈ СПИСКА ПРОМЈЕНЕ
ВОД СНИМИО
ВРСТА ЗАХТЈЕВА
ВРСТА ПОДЛОГЕ
ВРСТА ПРЕМЈЕРА
ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНО
ГОДИНА
ДИГИТАЛИЗОВАНО
ДРЖАВА/ЕНТИТЕТ
ЕВИДЕНЦИЈА
ИНВЕСТИТОР
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
НАПОМЕНА
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НОМЕНКЛАТУРА
ОЗНАКА ЛИСТА ДЕТАЉА
ОЗНАКА У ОКВИРУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
ПРЕДСТАВА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
ПРОЈЕКЦИЈА
РАЗМЈЕРА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
ТИП ДОКУМЕНТА
Xмаx
Xмин
Yмаx
Yмин
ИД
1/0
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

ПРИЛОГ 3.

Попис трајне архивске документације (лист/спис)

Јединица 
локалне 
само-
управе

Ката-
старска 
општина

Година 
настан-

ка
Тип до-
кумента

Назив 
доку-
мента

Број до-
кумената

Број 
листова 
/ тачан 
или 

просје-
чан

Формат 
доку-
мента

Класифика-
ција доку-
мента

Употреба 
докумен-

та

У слу-
жбеној 
употреби 
од - до

Примјед-
ба

Попис трајне архивске документације (књига/елаборат)

Јединица 
локалне 
само-
управе

Ката-
старска 
општина

Година 
настан-

ка

Тип 
доку-
мента

Назив 
доку-
мента

Број 
докуме-
ната

Број ли-
стова / 

тачан или 
просјечан

Формат 
докумен-

та

Класифика-
ција доку-
мента

Употре-
ба доку-
мента

У службеној 
употреби 
од – до

Примјед-
ба
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ПРИЛОГ 5.
Образац 1
РЕДОСЛИЈЕД КОЛОНА МЕТАПОДАТАКА ПО ТИПУ ДО-

КУМЕНТА У ДИГИТАЛНОМ АРХИВУ
ТИП ДОКУМЕНТА: ОБРАЧУН КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА, 

ДНЕВНИК ПРЕДМЕТА, РАЧУНАЊЕ ПОВРШИНА, РАСПОРЕД 
ПО КУЛТУРАМА И КЛАСАМА, СПИСАК, СУМАРНИК, ЗАПИ-
СНИК ОМЕЂАВАЊА, ЗАПИСНИК О РАЗГРАНИЧЕЊУ, ТЕХ-
НИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ, АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД КУПАЦА СТАМ-
БЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА, АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД КУПАЦА 
ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ГАРАЖА, 
КЊИГА УЛОЖЕНИХ УГОВОРА О ОТКУПУ СТАМБЕНИХ ЗГРА-
ДА И СТАНОВА, КЊИГА УЛОЖЕНИХ УГОВОРА О ОТКУПУ 
ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ГАРАЖА, 
ДНЕВНИК, ГЛАВНА КЊИГА, ДОКНАДНА КЊИГА, РЕГИСТАР 
ЧЕСТИЦА/ПАРЦЕЛА, РЕГИСТАР ВЛАСНИКА, АБЕЦЕДНИК, 
РЕГИСТАР, КЊИГА ПРИМЉЕНЕ И ДОСТАВЉЕНЕ ПОШТЕ, 
ИНТЕРНА ДОСТАВНА КЊИГА, КЊИГА РЕВЕРСА, КАРТИЦА, 
КЊИГА РАЧУНА, ЕЛАБОРАТ МРЕЖЕ, ЕЛАБОРАТ СНИМАЊА 
ДЕТАЉА, ЕЛАБОРАТ КОМАСАЦИЈЕ:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: КАТАСТАРСКО-КЊИЖНИ УЛОЖАК, ПО-
ПИСНИ ЛИСТ, ЗЕМЉИШНОПОПИСНИ ЛИСТ, ПОСЈЕДОВНИ 
ЛИСТ, ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ УЛОЖАК:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА

ГОДИНА
БРОЈ ЛИСТА/УЛОШКА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ 
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: СКИЦА:
ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ СКИЦЕ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ 
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: ЕЛАБОРАТ ПРЕМЈЕРА ВОДОВА:
ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
ИНВЕСТИТОР
ВОД СНИМИО
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР

Попис трајне архивске документације (скица/план/карта)

Јединица 
локалне 
само-
управе

Ката-
старска 
општина

Година 
настан-

ка

Тип 
доку-
мента

Назив 
доку-
мента

Број скица/пла-
нова/карата

Формат 
доку-
мента

Класифика-
ција доку-
мента

Употре-
ба доку-
мента

Врста 
мате-
ријала

У слу-
жбеној 
употре-
би од 
– до

При-
мједба

ПРИЛОГ 4.
Класификација архивске грађе

ОЦЈЕНА ОПИСНА ОЦЈЕНА ОБЈАШЊЕЊЕ

1 Лоша
Сви листови исцијепани, неки су у комадићима, те их треба уклопити у цјелину, многи су трајно 
изгубљени. Планови на кашираном платну који су већим дијелом поцијепани, изгубљени или 
постоје у дјелићима и треба их уклопити у цјелину.

2 Задовољава
Већина листова у лошем стању, у значајној мјери исцијепани, испресавијани и погужвани. 
Књига је излијепљена пожутјелом љепљивом траком која често прикрива садржај и текст чини 
тешко читљивим.

3 Добра
Оваква књига или фасцикла садржи око 30% оштећених листова. Прије дигитализације захтије-
ва исте активности као претходна, али у значајно мањој мјери. Листови су углавном дјелимично 
оштећени.

4 Врло добра Документ у врло добром стању, са малим степеном физичких оштећења. Захтијева љепљење 
мањег броја поцијепаних страна и уклањање спајалица.

5 Одлична
Документ у одличном стању. Књиге потребно само прелистати и очистити прашину, планови и 
скице немају потребу за репарацијом, а збирка исправа и други предмети у фасциклама захтије-
вају само уклањање спајалица.
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НАПОМЕНА

Тип документа: ЗБИРКА ИСПРАВА, КАТАСТАРСКО-
КЊИЖНИ СПИС, СПИС ДНЕВНИКА ПРЕДМЕТА:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА 
ТИП ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
БРОЈ СПИСКА ПРОМЈЕНЕ
БРОЈ ДНЕВНИКА ПРЕДМЕТА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
ВРСТА ЗАХТЈЕВА
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
АДРЕСА НЕПОКРЕТНОСТИ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ 
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: АУСТРОУГАРСКИ ПЛАН, ПРИЛОГ ПЛА-
НА, ЛИТОГРАФСКА КОПИЈА, КАТАСТАРСКИ ПЛАН, ПЛАН 
ВОДОВА:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
НОМЕНКЛАТУРА
ОЗНАКА ЛИСТА ДЕТАЉА
ОЗНАКА У ОКВИРУ КО
РАЗМЈЕРА
Xмин
Yмин
Xмаx
Yмаx
ПРОЈЕКЦИЈА
ВРСТА ПРЕМЈЕРА
ПРЕДСТАВА
ВРСТА ПОДЛОГЕ
ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНО
ДИГИТАЛИЗОВАНО
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: ТЕМАТСКА КАРТА, ОСНОВНА ДРЖАВНА 
КАРТА, ГЕОГРАФСКА КАРТА, ВОЈНО-ТОПОГРАФСКА КАР-
ТА, ДЕЈТОНСКА КАРТА, СТАТИСТИЧКА КАРТА:

ИД
1/0
ДРЖАВА/ЕНТИТЕТ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА

НОМЕНКЛАТУРА
ОЗНАКА ЛИСТА ДЕТАЉА
РАЗМЈЕРА
Xмин
Yмин
Xмаx
Yмаx
ПРОЈЕКЦИЈА
ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНО
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: ГРАФИЧКИ ПОДАЦИ, НУМЕРИЧКИ ПОДА-
ЦИ, ГРАФИЧКО-НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА

Тип документа: ОСТАЛО:
ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА

Образац 2
РЕДОСЛИЈЕД КОЛОНА МЕТАПОДАТАКА ПО ТИПУ ДО-

КУМЕНТА У УСПОСТАВИ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА
ТИП ДОКУМЕНТА: ОБРАЧУН КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА, 

ДНЕВНИК ПРЕДМЕТА, РАЧУНАЊЕ ПОВРШИНА, РАСПОРЕД 
ПО КУЛТУРАМА И КЛАСАМА, СПИСАК, СУМАРНИК, ЗАПИ-
СНИК ОМЕЂАВАЊА, ЗАПИСНИК О РАЗГРАНИЧЕЊУ, ТЕХ-
НИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ, АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД КУПАЦА СТАМ-
БЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА, АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД КУПАЦА 
ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ГАРАЖА, 
КЊИГА УЛОЖЕНИХ УГОВОРА О ОТКУПУ СТАМБЕНИХ ЗГРА-
ДА И СТАНОВА, КЊИГА УЛОЖЕНИХ УГОВОРА О ОТКУПУ 
ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ГАРАЖА, 
ДНЕВНИК, ГЛАВНА КЊИГА, ДОКНАДНА КЊИГА, РЕГИСТАР 
ЧЕСТИЦА/ПАРЦЕЛА, РЕГИСТАР ВЛАСНИКА, АБЕЦЕДНИК, 
РЕГИСТАР, КЊИГА ПРИМЉЕНЕ И ДОСТАВЉЕНЕ ПОШТЕ, 
ИНТЕРНА ДОСТАВНА КЊИГА, КЊИГА РЕВЕРСА, КАРТИЦА, 
КЊИГА РАЧУНА, ЕЛАБОРАТ МРЕЖЕ, ЕЛАБОРАТ СНИМАЊА 
ДЕТАЉА, ЕЛАБОРАТ КОМАСАЦИЈЕ:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
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КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: КАТАСТАРСКО-КЊИЖНИ УЛОЖАК, ПО-
ПИСНИ ЛИСТ, ЗЕМЉИШНОПОПИСНИ ЛИСТ, ПОСЈЕДОВНИ 
ЛИСТ, ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ УЛОЖАК:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ЛИСТА/УЛОШКА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ

БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: СКИЦА:
ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ СКИЦЕ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: ЕЛАБОРАТ ПРЕМЈЕРА ВОДОВА:
ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
ИНВЕСТИТОР
ВОД СНИМИО
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
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ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: ЗБИРКА ИСПРАВА, КАТАСТАРСКО-
КЊИЖНИ СПИС, СПИС ДНЕВНИКА ПРЕДМЕТА:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
БРОЈ СПИСКА ПРОМЈЕНЕ
БРОЈ ДНЕВНИКА ПРЕДМЕТА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
ВРСТА ЗАХТЈЕВА
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
АДРЕСА НЕПОКРЕТНОСТИ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ 
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

ТИП ДОКУМЕНТА: АУСТРОУГАРСКИ ПЛАН, ПРИЛОГ 
ПЛАНА, ЛИТОГРАФСКА КОПИЈА, КАТАСТАРСКИ ПЛАН, 
ПЛАН ВОДОВА:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА

ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
НОМЕНКЛАТУРА
ОЗНАКА ЛИСТА ДЕТАЉА
ОЗНАКА У ОКВИРУ КО
РАЗМЈЕРА
Xмин
Yмин
Xмаx
Yмаx
ПРОЈЕКЦИЈА
ВРСТА ПРЕМЈЕРА
ПРЕДСТАВА
ВРСТА ПОДЛОГЕ
ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНО
ДИГИТАЛИЗОВАНО
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: ТЕМАТСКА КАРТА, ОСНОВНА ДРЖАВНА 
КАРТА, ГЕОГРАФСКА КАРТА, ВОЈНО-ТОПОГРАФСКА КАР-
ТА, ДЕЈТОНСКА КАРТА, СТАТИСТИЧКА КАРТА:

ИД
1/0
ДРЖАВА/ЕНТИТЕТ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
НОМЕНКЛАТУРА
ОЗНАКА ЛИСТА ДЕТАЉА
РАЗМЈЕРА
Xмин
Yмин
Xмаx
Yмаx
ПРОЈЕКЦИЈА
ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНО
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
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НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: ГРАФИЧКИ ПОДАЦИ, НУМЕРИЧКИ ПОДА-
ЦИ, ГРАФИЧКО-НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ:

ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО

БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

Тип документа: ОСТАЛО:
ИД
1/0
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕВИДЕНЦИЈА
САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА
ТИП ДОКУМЕНТА
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
ГОДИНА
БРОЈ ПРЕДМЕТА/СПИСА/ДОКУМЕНТА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТРАНКЕ / НОСИОЦА ПРАВА
БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
АКТИВНОСТ ДОКУМЕНТА У БАЗИ 
АУТОР
НАПОМЕНА
НАЗИВ ФАСЦИКЛЕ
ДАТУМ УНОСА МЕТАПОДАТАКА
МЕТАПОДАТКЕ УНИО
ДАТУМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ БРОЈА СЛИКА
КОНТРОЛУ БРОЈА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СЛИКА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СЛИКА ВРШИО
ДАТУМ ФИНАЛНЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАЛНУ КОНТРОЛУ ВРШИО
БРОЈ “СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА” И РЈЕШЕЊА
РЕДНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНЕ КУТИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ КОНАЧНЕ КУТИЈЕ
ДАТУМ ИМПОРТА У СИСТЕМ
ИМПОРТ У СИСТЕМ ВРШИО
СКЕНЕР ЦЕНТАР
БРОЈ ФАЈЛОВА ТИФ
БРОЈ ФАЈЛОВА ЈПГ
БРОЈ ФАЈЛОВА ПДФ
БРОЈ ОСТАЛИХ ФАЈЛОВА

ПРИЛОГ 6.
Реверс о предаји/преузимању документације за потребе успоставе дигиталног архива (лист/спис)

РЕВЕРС БРОЈ ______
(ЛИСТ/СПИС)

О ПРЕДАЈИ/ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УСПОСТАВЕ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА

Подручна јединица/канцеларија ________________
Број протокола ________________
Скенер центар ________________

Датум: _________

Редни број
Јединица 

локалне само-
управе

Евиденција Катастарска 
општина Тип документа

Број предмета/
списа/доку-

мента

Број списка 
промјене / 

дневника пред-
мета / листа-

улошка

Назив докумен-
та/фасцикле
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Напомена: Приликом предаје/преузимања документације вршен је попис докумената без контроле садржаја листова.
Реверс се израђује у шест примјерака, од којих два остају у подручној јединици/канцеларији, један у скенер центру, а остала три пот-

писницима Реверса.

За подручну јединицу/канцеларију 
документацију предао:

_______________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

Сагласан шеф подручне јединице:

_______________________________
(Име и презиме)

За скенер центар 
документацију преузео:

____________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

(Потпис) (Потпис и печат) (Потпис)

Реверс о предаји/преузимању документације за потребе успоставе дигиталног архива (књига/елаборат)

РЕВЕРС БРОЈ ______
(КЊИГА/ЕЛАБОРАТ)

О ПРЕДАЈИ/ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УСПОСТАВЕ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА

Подручна јединица/канцеларија ________________
Број протокола ________________
Скенер центар ________________

Датум: _________

Редни 
број

Јединица локалне само-
управе Евиденција Катастарска 

општина Тип документа Назив документа Назив фасци-
кле

Напомена: Приликом преузимања документације вршен је попис докумената без контроле садржаја листова.
Реверс се израђује у шест примјерака, од којих два остају у подручној јединици/канцеларији, један у скенер центру, а остала три пот-

писницима Реверса.

За подручну јединицу/канцеларију 
документацију предао:

_____________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

Сагласан шеф подручне јединице:
_____________________________

(Име и презиме)

За скенер центар 
документацију преузео:

_____________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

(Потпис) (Потпис и печат) (Потпис)

Реверс о предаји/преузимању документације за потребе успоставе дигиталног архива (скица/план/карта)

РЕВЕРС БРОЈ ______
(СКИЦА/ПЛАН/КАРТА)

О ПРЕДАЈИ/ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УСПОСТАВЕ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА

Подручна јединица/канцеларија ________________
Број протокола ________________
Скенер центар ________________

Датум: _________

Редни 
број

Јединица локалне 
самоуправе / др-
жава-ентитет

Евиден-
ција

Катастар-
ска општи-

на
Тип доку-
мента

Назив до-
кумента Година

Број скице 
/ номенкла-

тура
Размјера Назив 

фасцикле

Напомена: Приликом преузимања документације вршен је попис докумената без контроле садржаја листова.
Реверс се израђује у шест примјерака, од којих два остају у подручној јединици/канцеларији, један у скенер центру, а остала три пот-

писницима Реверса.

За подручну јединицу/канцеларију 
документацију предао:

______________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

Сагласан шеф подручне јединице:
_____________________________

(Име и презиме)

За скенер центар документацију 
преузео:

_____________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

(Потпис) (Потпис и печат) (Потпис)
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ПРИЛОГ 7.

Реверс о размјени документације скенер центру (лист/спис)

РЕВЕРС БРОЈ _______
(ЛИСТ/СПИС)

О РАЗМЈЕНИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Скенер центар __________________________ Датум: ________________
Скенер центар __________________________ Датум: ________________

Редни број
Јединица 

локалне само-
управе

Евиденција Катастарска 
општина Тип документа

Број предмета/
списа/доку-

мента

Број списка 
промјене / 

дневника пред-
мета / листа-

улошка

Назив докумен-
та/фасцикле

Напомена: Приликом преузимања документације вршен је попис докумената без контроле садржаја листова.
Реверс се израђује у четири примјерка, од којих један остаје скенер центру који предаје документацију, један скенер центру који преузи-

ма документацију, а остала два потписницима Реверса.

За скенер центар ______________
документацију предао:

(Име и презиме, радно мјесто или број уговора)

За скенер центар _________________
документацију преузео:

Име и презиме, радно мјесто или број уговора)

(Потпис) (Потпис)

Реверс о размјени документације скенер центру (књига/елаборат)

РЕВЕРС БРОЈ _______
(КЊИГА/ЕЛАБОРАТ)

О РАЗМЈЕНИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Скенер центар __________________________ Датум: ________________
Скенер центар __________________________ Датум: ________________

Редни број
Јединица 

локалне само-
управе

Евиденција Катастарска 
општина Тип документа Назив документа Назив фасцикле

Напомена: Приликом преузимања документације вршен је попис докумената без контроле садржаја листова.
Реверс се израђује у четири примјерка, од којих један остаје скенер центру који предаје документацију, један скенер центру који преузи-

ма документацију, а остала два потписницима Реверса.

За скенер центар ______________
документацију предао:

(Име и презиме, радно мјесто или број уговора)

За скенер центар _________________
документацију преузео:

Име и презиме, радно мјесто или број уговора)

(Потпис) (Потпис)

Реверс о размјени документације скенер центру (скица/план/карта)

РЕВЕРС БРОЈ _______
(СКИЦА/ПЛАН/КАРТА)

О РАЗМЈЕНИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Скенер центар __________________________ Датум: ________________
Скенер центар __________________________ Датум: ________________

Редни 
број

Јединица 
локалне 

самоуправе 
/ држава-
ентитет

Евиденција Катастарска 
општина

Тип доку-
мента

Назив до-
кумента Година

Број скице 
/ номенкла-

тура
Размјера Назив фасцикле



36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 85 11.10.2019.

Напомена: Приликом преузимања документације вршен је попис докумената без контроле садржаја листова.
Реверс се израђује у четири примјерка, од којих један остаје скенер центру који предаје документацију, један скенер центру који преузи-

ма документацију, а остала два потписницима Реверса.

За скенер центар ______________
документацију предао:

(Име и презиме, радно мјесто или број уговора)

За скенер центар _________________
документацију преузео:

Име и презиме, радно мјесто или број уговора)

(Потпис) (Потпис)

ПРИЛОГ 8.
Радни лист (лист/спис)

РАДНИ ЛИСТ БРОЈ _______

Скенер центар Јединица локалне 
самоуправе Евиденција Катастарска 

општина
Назив фасцикле/

документа Година настанка Тип документа

Репара-
ција Дигитализација Контрола квалитета слика/

документа Финална контрола

Класи-
фикација

Скенер 1 Скенер 2 Скенер 3 Контролор Датум Контролор Датум

Датум Оператер Оператер Оператер Контрола броја слика/фајлова
Датум Датум Број сли-

ка/фајлова
Датум Број сли-

ка/фајлова
Датум Број сли-

ка/фајлова
Контро-
лор

Број 
слика/
фајлова

Датум Број доку-
мената у 
фасцикли

Број слика/
фајлова у 
фасцикли

Број пред-
мета/списа/
документа 

/ списка 
промјене / 
дневника 
предмета 
/ листа / 
назива до-
кумента

Репарација

Број слика/фајлова

ККС/Д КБС/Ф Грешка Исправка 
грешке Напомена

Скенер 1 Скенер 2 Скенер 3

Радни лист (књига/елаборат)
РАДНИ ЛИСТ БРОЈ _______

Скенер центар Јединица локалне 
самоуправе Евиденција Катастарска 

општина
Назив фасцикле/

документа Година настанка Тип документа

Репарација Дигитализација Контрола квалитета слика/до-
кумента Финална контрола

Класификација Скенер Контролор Датум Контролор Датум
Репаратор Оператер Контрола броја слика/фајлова
Датум Датум Број слика/фајлова Контролор Број слика/

фајлова
Датум Број докуме-

ната/уложака
Број слика/
фајлова

Назив докумен-
та / број улошка Репарација

Број слика/фајлова
ККС/Д КБС/Ф Грешка Исправка 

грешке Напомена
од до укупно

Радни лист (скица/план/карта)

РАДНИ ЛИСТ БРОЈ _______

Скенер 
центар

Јединица 
локалне 

самоуправе
Евиденција Катастарска 

општина
Назив фас-
цикле/доку-

мента
Размјера

Врста мате-
ријала Година на-

станка
Тип доку-
мента

Репарација Дигитализација Контрола квалитета слика/доку-
мента Финална контрола
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Класификација Скенер 1 Скенер 2 Контролор Датум Контролор Датум
Репаратор Оператер Оператер Контрола броја слика/фајлова
Датум Датум Број слика/

фајлова
Датум Број слика/

фајлова
Контролор Број слика/

фајлова
Датум Број доку-

мената
Број слика/
фајлова

Број скице 
/ номенкла-
тура / назив 
документа

Репарација
Број слика/фајлова

ККС/Д КБС/Ф Грешка Исправка 
грешке Напомена

Скенер 1 Скенер 2

ПРИЛОГ 9.
Листа садржаја кутије (лист/спис)

Јединица 
локалне 

самоуправе
Евиден-
ција

Садржај 
евиденције

Катастар-
ска општи-

на
Тип до-
кумента Година

Број 
предмета/
списа/до-
кумента

Број списка 
промјене / 
дневника 
предмета / 
листа-улош-

ка

Назив 
фасцикле

Број 
фајлова

Редни 
број ку-
тије

Укупно докумената:
Укупно фајлова:
Име и презиме лица које је спаковало 
архивску грађу:
Потпис:
Датум паковања:

Листа садржаја кутије (књига/елаборат)

Јединица 
локалне 

самоуправе
Евиден-
ција

Садржај 
евиденције

Катастар-
ска општи-

на
Тип доку-
мента Назив документа Година Назив 

фасцикле
Број 

фајлова
Редни број 
кутије

Укупно докумената:
Укупно фајлова:
Име и презиме лица које је спаковало 
архивску грађу:
Потпис:
Датум паковања:

Листа садржаја кутије (скица/план/карта)

Јединица локал-
не самоуправе / 
држава-ентитет

Евиден-
ција

Садржај 
евиденције

Ката-
старска 
општина

Тип доку-
мента

Назив до-
кумента Година

Број скице 
/ номен-
клатура

Размјера Назив 
фасцикле

Број 
фајлова

Укупно докумената:
Укупно фајлова:
Име и презиме лица које је спаковало 
архивску грађу:
Потпис:
Датум паковања:
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ПРИЛОГ 10.
Листа спакованих кутија

Редни број 
кутије

Јединица 
локалне 

самоуправе
Евиден-
ција

Тип до-
кумента

Катастар-
ска општи-

на
Година 
настанка

Назив документа/
фасцикле

Датум пако-
вања

Име и презиме овла-
шћеног лица које је 
спаковало архивску 
документацију

ПРИЛОГ 11.
Реверс о предаји спаковане документације (лист/спис)

РЕВЕРС БРОЈ ______
(ЛИСТ/СПИС)

РЕВЕРС О ПРЕДАЈИ СПАКОВАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Скенер центар ________________
Подручна јединица/канцеларија ________________

Број протокола ________________

Датум: _________

Редни 
број

Јединица 
локалне само-

управе

Еви-
ден-
ција

Садржај 
евиден-
ције

Ката-
старска 
општина

Тип 
доку-
мента

Година
Број пред-
мета/списа/
документа

Број списка 
промјене / 
дневника 
предмета 
/ листа-
улошка

Назив до-
кумента/
фасцикле

Број 
фајлова

Редни 
број 
кутије

Напомена: Након пријема запакованих кутија, исте се не смију отварати без сагласности Управе, а на приједлог Одјељења за архив доку-
ментације и дигитални архив.

Реверс се израђује у шест примјерака, од којих два остају у подручној јединици/канцеларији, један у скенер центру, а остала три пот-
писницима Реверса.

За скенер центар документацију 
предао:

_____________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

Сагласан шеф подручне јединице:
_____________________________

(Име и презиме)

За подручну јединицу/канцеларију 
документацију преузео:

___________________________
(Име и презиме, радно мјесто)

(Потпис) (Потпис и печат) (Потпис)

Реверс о предаји спаковане документације (књига/елаборат)

РЕВЕРС БРОЈ ______
(КЊИГА/ЕЛАБОРАТ)

РЕВЕРС О ПРЕДАЈИ СПАКОВАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Скенер центар ________________
Подручна јединица/канцеларија ________________

Број протокола ________________

Датум: _________

Ред-
ни 
број

Јединица 
локалне само-

управе

Еви-
ден-
ција

Садржај 
евиден-
ције

Катастарска 
општина

Тип доку-
мента

Назив до-
кумента Година Назив фас-

цикле
Број фајло-

ва
Редни број 
кутије

Напомена: Након пријема запакованих кутија, исте се не смију отварати без сагласности Управе, а на приједлог Одјељења за архив доку-
ментације и дигитални архив.

Реверс се израђује у шест примјерака, од којих два остају у подручној јединици/канцеларији, један у скенер центру, а остала три пот-
писницима Реверса.
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За скенер центар документацију 
предао:

_____________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

Сагласан шеф подручне јединице:
_____________________________

(Име и презиме)

За подручну јединицу/канцеларију 
документацију преузео:

___________________________
(Име и презиме, радно мјесто)

(Потпис) (Потпис и печат) (Потпис)

Реверс о предаји спаковане документације (скица/план/карта)

РЕВЕРС БРОЈ ______
(СКИЦА/ПЛАН/КАРТА)

РЕВЕРС О ПРЕДАЈИ СПАКОВАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Скенер центар ________________
Подручна јединица/канцеларија ________________

Број протокола ________________

Датум: _________

Ред-
ни 
број

Јединица локал-
не самоуправе/ 
држава-ентитет

Еви-
ден-
ција

Садржај 
евиден-
ције

Ката-
старска 
општина

Тип доку-
мента

Назив 
доку-
мента

Година
Број 
скице / 
номен-
клатура

Размјера
Назив 
фасци-
кле

Број 
фајло-
ва

Редни 
број 
кутије

Напомена: Након пријема запакованих кутија, исте се не смију отварати без сагласности Управе, а на приједлог Одјељења за архив доку-
ментације и дигитални архив.

Реверс се израђује у шест примјерака, од којих два остају у подручној јединици/канцеларији, један у скенер центру, а остала три пот-
писницима Реверса.

За скенер центар документацију 
предао:

______________________________
(Име и презиме, радно мјесто или 

број уговора)

Сагласан шеф подручне јединице:
_____________________________

(Име и презиме)

За подручну јединицу/канцеларију 
документацију преузео:

___________________________
(Име и презиме, радно мјесто)

(Потпис) (Потпис и печат) (Потпис)

ПРИЛОГ 12.
Захтјев за увид/издавање документације из Дигиталног архива

СКЕНЕР ЦЕНТАР------------------
Подручна јединица/канцеларија--------------------------
Датум:-----------------

Документ дефинисан метаподацима:
 ________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________

Документ доставити: (увид, штампа црно-бијели, штампа у боји, USB, имејл)
 ________________________________________________________________________________________________________________

Захтјев поднио овлашћени радник подручне јединице
________________________________________________________________.

(Пуно име и презиме и потпис)
Податке издао дана _______________________________________________________,

(Датум)
овлашћени радник скенер центра _________________________________________________,

(Пуно име и презиме и потпис)
Податке преузео дана _________________________________________________________,

(Датум)
овлашћени радник подручне јединице
__________________________________________________________________.

(Пуно име и презиме и потпис)


