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На основу члана 21. Уредбе о канцеларијском посло-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/20) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар управе 
и локалне самоуправе  д о н о с и

УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

I - ОБАВЕЗЕ ОРГАНА
1. Овим упутством прописује се спровођење канцела-

ријског пословања републичких органа управе и органа 
јединица локалне самоуправе, служби и стручних служби 
Народне скупштине, Вијећа народа, Предсједника Репу-
блике Српске, Владе Републике Српске, предузећа, уста-
нова и других организација када врше јавна овлашћења (у 
даљем тексту: органи).

2. Органи документују све службене и пословне радње,
одлуке, наступање и извршавање обавеза и утврђују облик 
и садржај докумената у писаној форми, као и скенираних 
докумената који настају у вези с тим радњама. 

3. Орган не документује свакодневне радње за које није
утврђена обавеза њиховог документовања.

4. Орган обавезно организује и примјењује систем
канцеларијског пословања који ће задовољити његове спе-
цифичне потребе, као и правила, нормативе и стандарде 
утврђене Уредбом о канцеларијском пословању (у даљем 
тексту: Уредба) и прописима које донесу надлежни органи.

5. Услове и средства за организовање и примјену система
канцеларијског пословања обезбјеђује руководилац органа.

6. Орган чува цјелокупну документацију која се налази
у његовом посједу под условима којима се она штити од 
оштећења, нестанка, уништења и неовлашћеног увида.

7. Уз документацију коју посједује, орган чува и тех-
ничка средства и опрему која омогућава приступ докумен-
тацији и њено коришћење, а средства и опрему одржава у 
функционалном стању, у складу са прописима којима се 
регулише област информационе безбједности.

8. Орган који води канцеларијско пословање омогућиће
надлежним органима надзор над спровођењем мјера за-
штите и чувања документације коју посједује и надзор за 
усклађеност система канцеларијског пословања са Уред-
бом и другим прописима o канцеларијском пословању.
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9. Орган ће обезбиједити у својим просторијама огла-

сну таблу за истицање општих аката, одлука, појединачних 
и других аката, који се према прописима објављују на овај 
начин. Лице одговорно за вођење канцеларијског посло-
вања је дужно да приликом истицања и уклањања ових ака-
та са огласне табле сачини службену забиљешку и овјери је 
својим потписом и печатом органа.

II - ПИСАРНИЦА
10. Орган формира главну писарницу у којој се прима,

отвара, прегледа, разврстава и отпрема пошта, воде основ-
не и помоћне евиденције о јединицама документације, ор-
ганизује и врши надзор над руковањем актима и предмети-
ма у току обраде и спроводе мјере заштите документације 
до њене предаје у архиву.

11. Орган са више организационих јединица може да
формира више помоћних писарница уколико су функције 
организационих јединица јасно раздијељене, те ако доку-
ментација настала радом организационих јединица чини 
цјелину.

12. Свака од писарница из тачке 11. овог упутства води
евиденције о јединицама документације и у цијелости оба-
вља послове из тачке 10. овог упутства.

13. Приликом пријема и отпреме аката и предмета изме-
ђу главне писарнице и помоћних писарница, односно изме-
ђу помоћних писарница истог органа поступа се као и са 
другом улазном и излазном документацијом.

14. Орган утврђује надлежност помоћне писарнице о
врсти документације коју ова може да заприма, обрађује и 
отпрема.

15. Помоћна писарница води властите помоћне евиден-
ције, док акте и предмете из своје надлежности евидентира 
у основне евиденције главне писарнице или у изводе из тих 
евиденција.

16. Завршене акте и предмете из своје надлежности
помоћна писарница одлаже у властиту приручну архиву и 
ту их чува до предаје у приручну архиву главне писарнице 
или у главну архиву органа.

17. Надзор над радом помоћне писарнице врши руково-
дилац главне писарнице.

18. Руководилац органа рјешењем овлашћује лице које
је непосредно одговорно за уредно вођење канцеларијског 
пословања.

19. Овлашћено лице из тачке 18. овог упутства прима,
отвара, прегледа и сигнира пошту, евидентира и архивира 
повјерљиве и строго повјерљиве предмете, води преписку 
у вези са канцеларијским пословањем, организује рад писа-
рнице, брине се о правилној примјени прописаног система 
канцеларијског пословања, подноси извјештаје о стању и 
кретању предмета и врши друге послове.

20. Руководилац органа који је формирао електронску
писарницу дужан је да одреди администратора система 
који управља информационим системом и врши надзор над 
документацијом садржаном у том систему.

21. Орган формира архиву органа као организациону
јединицу у саставу писарнице или као радно мјесто.

22. Главна архива преузима документацију из при-
ручних архива, организује заштиту, чување, коришћење, 
сређивање, обраду, валоризацију и издвајање безвриједне 
документарне грађе, води прописане евиденције и припре-
ма документацију за предају надлежном архиву.

23. У склопу главне писарнице или у помоћним писар-
ницама орган може да формира приручну архиву.

24. Руководилац органа посебним рјешењем овлашћује
лице одговорно за руковање архивираном документацијом 
(архивара).

25. Уколико орган има информациони систем у којем
се обрађују скенирани документи, тај систем се пројектује 
на начин којим се обезбјеђује обављање радњи у вези са 
скенираним јединицима документације у складу са Уред-
бом, овим упутством и другим прописима и нормативима и 
стандардима које донесу надлежни органи.

26. Информациони систем из тачке 25. овог упутства
има статус главне писарнице.

27. Ако је дјелатност органа дијелом документована у
информационом систему путем скенирања документације, 
а дијелом ван њега, информациони систем има статус по-
моћне писарнице. Ово се не односи на дио којим се упра-
вља електронским документима, што се уређује посебним 
прописима.

28. Архивски информациони систем је дио информа-
ционог система канцеларијског пословања органа у којем 
се похрањују и чувају скениране јединице документације 
и обезбјеђује управљање том документацијом и њено ко-
ришћење.

29. Архивски информациони систем пројектује се на
начин којим се обезбјеђује систематско преузимање скени-
ране документације из тачке 28. овог упутства и обављање 
послова архиве утврђених Уредбом, овим упутством, про-
писима о заштити архивске грађе и документарне грађе ван 
архива.

30. У архивском информационом систему из тачке 29.
овог упутства који је дио информационог система канце-
ларијског пословања мора бити онемогућена било каква 
измјена или брисање похрањених докумената.

III - ПРИЈЕМ, ОТВАРАЊЕ, ПРЕГЛЕДАЊЕ, 
ОЗНАЧАВАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ 

ПОШТЕ
Појам поште
31. Под поштом се подразумијева све што је предмет

пријема и отпреме у органу.
32. Пошта може да буде у облику физичког предмета,

изјаве дате усмено или уз помоћ техничких средстава и за-
писане било којим средством.

Пријем поште
33. Пријем поште упућене органу врши се, по правилу,

на одређеном мјесту у саставу писарнице.
34. Уколико лице овлашћено за пријем поште није при-

сутно или је лицу које предаје пошту отежан приступ писар-
ници, пошту је дужан да прими запослени у писарници или 
други запослени у органу којем се предавалац поште обрати.

35. Пријем поште која се органу доставља путем јавне
поштанске или друге доставне службе врши се по прописи-
ма којима је регулисан њихов рад.

Обавеза пријема поште
36. Орган је дужан да прими пошту која му је упућена

или коју неко жели да му уручи.
37. Орган ће одбити пријем поште уколико постоји

оправдана сумња да она садржи материје које могу да угро-
зе живот или здравље запослених или странака или нанесу 
штету на објектима или опреми, те уколико је очито да је 
садржај пошиљке усмјерен на ометање рада органа.

38. Пошту у физичком облику прима овлашћено лице
писарнице или други запослени у органу којем се предава-
лац поште обрати.

39. Пошту у усменом облику прима службено лице
којем се даје усмена изјава. Усмена изјава се записује или 
снима.

40. Ако орган није надлежан за пријем усмене изјаве, а
лице које жели да је поднесе и након упозорења инсистира 
на њеном пријему, усмена изјава ће се примити, уз обаве-
зно сачињену службену забиљешку. Са овако примљеном 
изјавом поступиће се на начин предвиђен у тачки 49. овог 
упутства.

41. Пошта примљена путем службене електронске
адресе, која не представља електронски документ, штампа 
се и даље се са њом поступа у складу са Уредбом и овим 
упутством.

Вријеме пријема поште
42. Пошта у физичком облику прима се у току редовног

радног времена.
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43. Начин пријема поште ван радног времена и у нерад-
не дане прописаће руководилац органа у складу са специ-
фичним потребама органа, мјесним приликама и сл.

44. Под временом пријема поште у физичком облику 
подразумијева се дан, а по потреби и вријеме (сат и ми-
нут) када је овлашћени службеник органа преузео пошту од 
лица које предаје пошту.

45. Под временом пријема поште у усменом облику по-
дразумијева се дан, а по потреби и вријеме (сат и минут) 
када је завршен поступак узимања изјаве од странке.

Пошта са недостацима
46. Ако акт у тренутку непосредне предаје органу садр-

жи неки формални недостатак (није потписан или овјерен 
печатом, нема прилога наведених у тексту, није приложена 
или је приложена недовољна такса, нема адресе странке и 
сл.), службеник овлашћен за пријем поште указаће странци 
на те недостатке, као и на начин њиховог отклањања. 

47. Ако странка и након упозорења захтијева да се 
њен акт прими, службеник ће га примити и поред отиска 
пријемног штамбиља сачинити службену забиљешку о да-
том усменом упозорењу. 

48. У случају да орган није надлежан за поступање по 
акту који странка жели да му уручи, службеник овлашћен 
за пријем поште ће га на то упозорити и упутити надле-
жном органу.

49. На поновљен захтјев странке да се њен акт прими 
сачиниће се службена забиљешка на инсистирање странке.

50. Приликом примања, односно подизања поште из 
поштанског прегратка овлашћени службеник писарнице не 
смије подићи вриједносну или препоручену пошиљку ако 
утврди да је ова оштећена. У том случају он ће од одговор-
ног поштанског службеника захтијевати да се обим и врста 
оштећења комисијски утврде и тек послије тога ће преузети 
пошиљку.

Потврда пријема поште
51. Потврда о пријему поште издаје се уколико је то 

предвиђено прописом или уколико њено издавање траже 
подносилац или достављач пошиљке.

52. Потврда о пријему поште издаје се на отиску 
пријемног штамбиља, уписивањем датума пријема и еви-
денционе ознаке акта. Потврду потписује службеник који 
је примио акт.

53. Пријем поште достављене путем доставне књиге 
за мјесто потврђује се датирањем и потписивањем од лица 
које је примило пошту.

54. Пријем поште са обрасцем за потврду пријема 
(доставница) потврђује се уписивањем датума и времена 
пријема, потписивањем од лица које је запримило пошиљку 
и отискивањем службеног печата. 

55. Попуњена доставница предаје се предаваоцу поште.
56. Код пријема поднесака по којима се рјешава у 

управном поступку на тражење странке, странка се писме-
но обавјештава о броју предмета код надлежног органа и 
прописаном року за рјешавање поднеска.

Отварање и прегледање поште
57. Пошту примљену у затвореним ковертама, омотима, 

пакетима и слично отвара овлашћени службеник писарни-
це.

58. Пошту са утврђеним степеном тајности отвара ру-
ководилац органа или лице које је за то посебно овлашћено.

59. Новчана писма и друге вриједносне пошиљке отва-
ра службеник одговоран за материјално-финансијско по-
словање или посебно овлашћено лице писарнице.

60. Пошта у вези са расписаним лицитацијама, кон-
курсима, јавним позивима и слично отвара се на мјесту, у 
вријеме и на начин утврђен посебним прописом или одлу-
ком.

61. Пошта насловљена на личност уручује се неотворе-
на лицу којем је упућена.

62. Актом из тачке 43. овог упутства утврдиће се евен-
туално овлашћење за отварање поште примљене ван рад-
ног времена или у нерадне дане.

63. Пошту која се заприма путем службене електронске 
адресе отвара службеник који има овлашћење за приступ и 
коришћење електронске адресе на коју је пошта упућена.

64. Приликом отварања коверте, омота, пакета и слично 
треба пазити да се не оштети њихов садржај, не помијешају 
прилози разних аката и слично. Нарочито треба провјери-
ти да ли се ознаке и бројеви написани на коверти, омоту 
или пакету слажу са ознакама и бројевима примљеног акта. 
Ако неки од аката недостаје или су примљени прилози без 
основног или пропратног акта или обрнуто, или се не може 
утврдити пошиљалац, то ће се констатовати службеном за-
биљешком, уз коју ће се приложити примљена коверта или 
омот. Писарница је дужна да у оваквим случајевима, уколи-
ко за то постоји могућност, обавијести пошиљаоца.

65. Уз примљени акт обавезно се прилаже коверта. По-
себно је важно кад је датум предаје јавној поштанској или 
другој доставној служби од значаја за рачунање рокова (рок 
за подношење захтјева или жалбе, рок за учешће на кон-
курсу и сл.) или кад из самог примљеног акта не могу да се 
поуздано утврде име или назив пошиљаоца и мјесто одакле 
је акт послат, а ови су подаци означени на коверти.

66. Ако је у једној коверти приспјело више аката уз које 
би требало да се приложи коверта, она ће се приложити уз 
један од њих, с тим што ће се на осталим актима уписати 
евиденциони број акта уз који је приложена коверта.

67. Уколико се приликом отварања коверте, омота или 
пакета примијети да је пошиљка оштећена или посумња да 
је неовлашћено отварана, службеник овлашћен за отварање 
поште обавијестиће о томе руководиоца писарнице или ру-
ководиоца органа и поступити по њиховом упутству.

68. Недостаци и неправилности утврђени након отвара-
ња пошиљке констатују се службеном забиљешком која се 
исписује поред отиска пријемног штамбиља (на примјер: 
ако акту недостају прилози, уписује се ‘примљено без при-
лога’, а ако недостају поједини прилози, онда се уписују 
њихови називи и слично).

69. Ако се у коверти нађе акт адресован на други орган 
или лице, на њему се уписује забиљешка ‘погрешно доста-
вљен’ и на погодан начин доставља адресату. Овакви акти 
не заводе се у основне евиденције предмета и аката.

70. Забиљешка из т. 68. и 69. се датира, потписује од 
службеника овлашћеног за отварање поште и овјерава пе-
чатом органа.

71. Ако се приликом отварања поште утврди да је уз 
акт приложен новац, административна такса или нека дру-
га вриједност, на примљеном акту се кратком забиљешком 
констатују њихова врста и вриједност, ако то већ није еви-
дентирано на пријемном штамбиљу (на примјер: примљено 
10 конвертибилних марака, примљено поштанских марака 
у вриједности од 5 конвертибилних марака итд.).

Поступак са актима који подлијежу таксирању
72. Службеник који непосредно прима пошту од стран-

ке или прегледа пошту примљену преко јавне поштанске 
или друге службе за доставу дужан је да води рачуна о томе 
који акти и исправе подлијежу плаћању таксе, износу таксе 
предвиђене за поједине врсте аката, исправа или радњи у 
управном поступку, у којим случајевима постоји законски 
основ за ослобођење од обавезе плаћања таксе итд.

73. У погледу нетаксираних или недовољно таксираних 
аката и њихових прилога, као и у погледу поступања са ак-
тима и њиховим прилозима на којима се утврде неисправ-
ности у таксирању, лијепљењу или поништавању таксених 
марака, поступа се по важећим прописима о таксама.

74. Ако се приликом прегледања поште примљене пре-
ко јавне поштанске или друге службе за доставу утврди да 
поднесак није таксиран или да је недовољно таксиран, то 
ће се констатовати кратком службеном забиљешком поред 
отиска пријемног штамбиља.
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75. Ако је поднесак ослобођен од плаћања таксе, по-

ступиће се на начин прописан у тачки 73. овог упутства, уз 
навођење одговарајућег прописа о ослобађању.

76. Писарница приликом пријема поднеска води рачуна 
о запримљеној такси која је прописана за пријем поднеска, 
те да је уредно поништи на самом захтјеву, а да таксу на 
рјешење  причврсти уз сам захтјев и назначи у рубрици 
‘вриједност’.

77. Примјерак рјешења са поништеном таксом обавезно 
се чува у спису предмета.

Означавање поште
78. Послије завршеног прегледа, службеник овлашћен 

за отварање и прегледање поште отискује пријемни штам-
биљ (Образац број 19 у Прилогу број 2) на први примљени 
акт којим се формира или допуњава предмет или на други 
начин кад је то одређено посебним прописом. 

79. Пријемни штамбиљ отискује се, по правилу, у 
десном горњем углу прве странице акта. Ако ту нема до-
вољно мјеста, онда се отисак пријемног штамбиља ставља 
на друго погодно мјесто прве странице акта, водећи притом 
рачуна да текст акта остане читак. У случају да на првој 
страници акта нема довољно мјеста, пријемни штамбиљ 
отискује се у лијевом горњем углу полеђине акта. У случају 
да су странице акта у цијелости попуњене текстом, пријем-
ни штамбиљ отискује се на посебном комаду папира (фор-
мата А5) и причвршћује уз акт.

80. Уколико службеник који прегледа пошту није овла-
шћен за њено отварање, он ће пријемни штамбиљ да оти-
сне на коверти или омоту, а ако ту нема мјеста, поступиће 
као у случају када су странице акта у цијелости попуњене 
текстом.

81. Ако је текст примљеног акта писан у продужетку 
неког ранијег акта, пријемни штамбиљ отискује се, по пра-
вилу, десно испод текста посљедњег акта писаног у проду-
жетку.

82. Отисак пријемног штамбиља не ставља се на пошту 
адресовану на личност, неслужбену пошту и на прилоге 
акта.

83. У пријемни штамбиљ уписују се сљедећи подаци:
1) у рубрику ‘примљено’ - датум пријема акта,
2) у рубрику ‘организациона јединица’ - бројчана озна-

ка организационе јединице или службеника којем се акт 
доставља у рад (према плану класификационих ознака ор-
ганизационих јединица који утврђује руководилац органа),

3) у рубрику ‘број акта’ - класификациона ознака и ред-
ни број акта,

4) у рубрику ‘прилози’ - укупан број примљених при-
лога. Ако се прилог састоји из више листова, у ову рубрику 
уписује се и број листова таквог прилога. Коверта или дру-
ги омот који се прилаже уз акт, приложене таксене марке и 
слично не сматрају се прилозима,

5) у рубрику ‘вриједност’ - укупан износ приложених 
таксених марака или готовог новца.

84. Органи могу да користе и штамбиље са посебно 
утврђеним текстом и они имају функцију обрасца, а могу 
да се користе за сачињавање забиљешки (клаузула).

85. Облик, садржај и употреба штамбиља из тачке 84. 
овог упутства утврђују се рјешењем руководиоца органа.

86. Штамбиљи за овјеру рукописа, потписа и преписа 
израђују се и употребљавају у складу са прописима који 
регулишу ову област.

Евидентирање поште
87. Органи могу водити помоћне евиденцији које се 

обавезно евидентирају у основној евиденцији писарнице. 
88. Органи воде сљедеће евиденције примљене поште:
1) књигу примљене и достављене поште за пошту на-

словљену на личност,
2) књигу рачуна за примљену финансијску документа-

цију (фактуре, књижне обавијести и др.),

3) картон за доставу службених гласника и часописа за 
службене гласнике, часописе и друге сличне публикације,

4) књигу поште са ознаком тајности.
89. Евиденције из тачке 88. могу се водити и у елек-

тронском облику.
Поступак с прилозима
90. Ако су основном акту као прилози прикључени дру-

ги акти, они се спајалицом причвршћују уз основни акт 
и на прописани начин евидентирају у рубрици ‘прилози’ 
пријемног штамбиља.

91. Уколико је акту приложен тродимензионални пред-
мет, са њим се поступа на прикладан начин.

92. Ако је органу достављен само прилог у облику акта 
или тродимензионалног предмета, а не и основни акт, при-
лог ће се евидентирати у књизи примљене и достављене 
поште.

93. Хартије од вриједности, готов новац и слично за-
воде се у књигу рачуна и предају служби за финансијско и 
материјално пословање органа.

Разврставање и распоређивање поште
94. Руководилац органа или други овлашћени службе-

ник разврстава примљену пошту на: личну, неважну и 
службену, која може бити: обична и повјерљива, предмети 
управног и предмети неуправног поступка.

Лична пошта
95. Под личном поштом подразумијева се пошта адре-

сована на службеника органа.
96. Лична пошта, изузимајући пошту пристиглу на лич-

ну електронску адресу, евидентира се у књизи примљене и 
достављене поште и доставља лицу којем је упућена.

97. Уколико пошта адресована на службеника органа 
садржи податке или акте од интереса за рад органа или акте 
који припадају предметима које обрађује орган, таква по-
шта не сматра се личном. 

98. Уколико лице на које је насловљена пошта утврди 
да се не ради о личној већ о службеној пошти, дужан је ту 
пошту вратити писарници првог наредног радног дана ради 
завођења у службене евиденције.

Неважна пошта
99. Неважна пошта је она чији садржај није од интереса 

за рад органа. Неважна пошта не означава се пријемним 
штамбиљом и не заводи се.

100. Руководилац органа утврђује врсте докумената 
који се сматрају неважном поштом и начин поступања с 
њом.

Предмети управног и неуправног поступка
101. Својство предмета управног поступка утврђује се 

према томе да ли ће се поступак по тим предметима оконча-
ти доношењем управног акта (рјешења или закључка). Ако 
се не донесе управни акт, онда предмет има својство акта 
пословања, односно располагања, без обзира на то што су 
у поступку његовог рјешавања предузимане управно-про-
цесне и друге радње или издавана увјерења, односно неке 
друге исправе (на примјер: записник о прегледу објеката 
у поступку спровођења инспекцијског надзора, увиђају на 
лицу мјеста, саслушању свједока итд. или потврда о струч-
ној оспособљености за обављање занатске дјелатности, за-
писник о утврђивању и процјени штете и сл.).

Распоређивање аката и предмета
102. Распоређивање аката врши руководилац органа 

или други овлашћени службеник. 
103. Распоређивање се завршава уписивањем у рубрику 

‘организациона јединица’ пријемног штамбиља бројчане 
ознаке организационе јединице или службеника којем ће 
акт бити достављен у рад.

104. Бројчане ознаке организационих јединица или рад-
них мјеста утврђују се рјешењем руководиоца органа, при-
мјеном система децималне класификације.
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105. Послије извршеног распоређивања акти се предају 
овлашћеном службенику писарнице ради завођења.

IV - КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА И АКАТА
Систем класификације 
106. Вођење основне евиденције о предметима и акти-

ма заснива се на јединственим класификационим ознакама 
којима су обухваћене све дјелатности органа и разврстане у 
десет главних група (једноцифрене ознаке од 0 до 9):

0 - Друштвени односи, државно уређење и управно по-
словање,

1 - Рад и радни односи,
2 - Грађанска стања, државна и јавна безбједност,
3 - Привреда,
4 - Финансије,
5 - Здравствено и социјално старање,
6 - Просвјета, култура, наука и информатика,
7 - Правосуђе,
8 -  Одбрана и цивилна заштита,
9 - Предмети који не спадају у главне групе од 0 до 8.
107. По систему децималне класификације, дјелатно-

сти органа даље се рашчлањују на групе основних посло-
ва (двоцифрене ознаке) и подгрупе (троцифрене ознаке) у 
којима су разрађени садржаји рада, у складу са листом кла-
сификационих ознака, која се налази у Прилогу број 1, који 
је саставни дио овог упутства.

108. Јединствене класификационе ознаке су трајног ка-
рактера.

Класификациона ознака акта, предмета и досијеа
109. Свакој јединици документације (акту, предмету, 

досијеу) утврђује се одговарајућа класификациона ознака 
утврђена овим упутством (Прилог број 1).

110. Јединицама документације не може да се утврђује 
класификациона ознака која је разрађена на ставке нижег 
нивоа.

111. Класификациона ознака ставља се на сваки акт у 
предмету или досијеу, као и на омот предмета и досијеа.

112. Ако је више примјерака истог акта уложено у разли-
чите предмете и досијее, сваком од аката утврђује се класи-
фикациона ознака предмета или досијеа у који је уложен.

113. Класификација предмета и акта врши се према 
садржају рада (троцифреној класификационој ознаци) који 
се у предмету или акту обрађује.

114. Предмет или акт у коме се обрађује питање, про-
блем или задатак који се односи на двије или више класи-
фикационих ознака разврстава се и води, по правилу, под 
класификационом ознаком на чију се садржину претежно 
односи.

115. У складу са специфичним потребама органа и под 
условом да утврђене класификационе ознаке не омогућа-
вају довољну прегледност садржаја рада, јединствене кла-
сификационе ознаке подгрупе могу да се допуњавају ин-
терним рашчлањивањем.

116. Интерно рашчлањивање врши се тако што се иза 
троцифрене класификационе ознаке стављају тачка и ин-
терни број (на примјер: 122.1, 122.2 или 122.01, 122.02 
итд.).

117. Сваки акт настао или запримљен у раду органа, 
изузимајући неважне и личне акте, обавезно се заводи у 
основне евиденције.

118. Улазни акт заводи се одмах по пријему, односно 
завођењу у евиденцију примљене поште и завршеном ра-
споређивању.

119. Излазни акт заводи се одмах по достављању писар-
ници на отпрему.

120. Интерни акт заводи се одмах по настанку. Службе-
ник који је израдио овај акт дужан је да га одмах достави 
писарници ради завођења.

V - ЗАВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА И АКАТА
121. Орган води основне и помоћне евиденције о једи-

ницама документације.
Основне евиденције
122. Основна евиденција о предметима и актима у кан-

целаријском пословању органа води се по систему картоте-
ке у папирном и/или у електронском облику.

123. Уколико орган води и електронску картотеку, ду-
жан је да сваки унос и промјену у основним и помоћним 
евиденцијама истовремено ажурира и у систему електрон-
ске картотеке.

124. У основне евиденције уписују се предмети управ-
ног и неуправног поступка (пословне радње и активно-
сти, радње и активности у поступку доношења одлука, 
састанци, сједнице, планови, анализе и др.), организовања 
функционисања органа, управљања људским и материјал-
ним ресурсима и сл.

125. У основне евиденције не заводе се неслужбене и 
неважне радње.

Помоћне евиденције
126. Помоћне евиденције су: књига примљене и доста-

вљене поште, књига рачуна, картон за доставу службених 
листова и часописа, именични регистар, роковник предме-
та, интерна доставна књига, књига отпреме поште, достав-
на књига за мјесто и књига реверса, као и електронска база 
за успостављање електронске евиденције (картотека, база 
скенираних докумената и слично).

Картотека предмета
127. Картотека се састоји из картица штампаних на је-

динственим обрасцима попречног формата А6 у пет боја:
1) бијеле картице (Образац број 1. у Прилогу број 2) 

служе за завођење аката пословања и других аката који не-
мају својство предмета управног поступка - управног акта;

2) зелене картице (Образац број 2. у Прилогу број 2) 
служе за завођење првостепених управних предмета по 
којима је поступак покренут поводом захтјева странке;

3) жуте картице (Образац број 3. у Прилогу број 2) слу-
же за завођење првостепених управних предмета по којима 
је поступак покренут по службеној дужности;

4) црвене картице (Образац број 4. у Прилогу број 2) 
служе за завођење другостепених управних предмета;

5) плаве картице (Образац број 5. у Прилогу број 2) слу-
же за завођење првостепених и другостепених управних 
предмета у којима су уложена ванредна правна средства. 

128. Предмет (кратка садржина предмета) се заводи у 
основну евиденцију (картицу и/или електронску базу по-
датака) тако да буде јасно на које се питање, проблем или 
задатак односи радња предмета.

129. При завођењу предмета из тачке 128. овог упутства 
треба се држати ових правила:

1) за стварне предмете, тј. предмете који се не односе 
на физичка или правна лица, наводи се само кратак садржај 
информације садржане у акту (на примјер: упутство о кан-
целаријском пословању);

2) за личне предмете (укључујући све предмете управ-
ног поступка), који се односе на физичка или правна лица, 
наводи се презиме, име и пребивалиште (за физичка лица), 
односно назив и сједиште (за правна лица) и садржај ства-
ри о којој се у акту расправља (на примјер: Богдановић Бог-
дан, Бијељина - захтјев за издавање одобрења за грађење 
или Медицински факултет Бања Лука - додјела средстава 
за набавку медицинске опреме итд.);

3) ако се предмет односи на више лица, наводи се само 
прво лице (на примјер: Јовановић Јован и др. Требиње - 
захтјев за измјену режима саобраћаја), а у евиденцији по 
предметима уписују се и друга лица уз објашњење под 
којом класификационом ознаком и редним бројем је упи-
сано прво лице - носилац предмета (на примјер: број 373-
154/00). 
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130. У оквиру појединих класификационих ознака, када 

сама класификациона ознака довољно објашњава садржи-
ну предмета, у евиденцију могу да се заведу само презиме, 
име и пребивалиште физичког лица, односно назив и сје-
диште правног лица.

Уписивање података у картотеку
131. У картотеку се уписују само подаци који показују 

гдје се предмет као цјелина налази. 
132. Упис података из тачке 129. овог упутства врши се 

на сљедећи начин:
 320   03-320-55/04
............................... .....................................
Класификациона ознака Веза бројева
154/00 Петровић Петар Бања Лука
...................... ............................... .............................
Број и година Презиме и име (назив) Мјесто

Одобрење за отварање трговинске радње
..........................................................................

Кратак садржај предмета

Подаци о кретању предмета
 03 10.2.  +1
 Р  15.3.  10.3.
 И 10.3.  СО Србац

 а/а 20.3.
1) у лијевом горњем углу уписује се одговарајућа кла-

сификациона ознака (320 - управни предмети у вези са одо-
брењем за рад у области трговине),

2) у десном горњем углу уписује се ознака за повези-
вање бројева,

3) испод класификационе ознаке уписују се редни број 
предмета (узет са бројчаног картона) и скраћена ознака го-
дине настанка предмета,

4) на средини изнад прве линије уписују се презиме 
и име (физичког лица), односно назив (правног лица) по-
шиљаоца. За властите предмете на овој линији уписује се 
ознака ВЛ или СЛ. Десно изнад прве линије уписује се пре-
бивалиште физичког, односно сједиште правног лица. На 
првој линији уписује се кратка садржина предмета.

133. Уписи у вертикалним колонама значе:
1) подаци у првој колони означавају мјесто гдје се пред-

мет налази (03 - ознака организационе јединице, Р - ознака 
за роковник, И - ознака за изворно рјешавање, а/а - ознака 
за ријешен и архивиран предмет),

2) у другој колони уписује се датум који означава када 
је предмет предат или одложен на мјесто означено у првој 
колони. Код ознаке Р ставља се датум рока. У случају да се 
уписивање података наставља и у наредној години, у овој 
се колони та година означава, а претходне године се подву-
ку црвеном оловком,

3) подаци у трећој колони објашњавају податке из прве 
и друге колоне. На примјер, +1 значи да је истог дана при-
мљен још један акт који припада том предмету; ознака 15.3. 
је датум рока, а ознака 10.3. значи да је предмет достављен 
организационој јединици на рјешавање прије рока уписа-
ног у роковник, тј. да је ријеч о истом, а не о новопримље-
ном акту тог предмета. На примјер, СО Србац значи да је 
предмет изворно упућен Скупштини општине Србац.

134. Када су све рубрике на лијевој половини предње 
стране картице попуњене, уписивање се наставља на десној 
половини, а затим на полеђини картице. 

135. Ако је попуњена и полеђина картице, уписивање 
података наставља се на новој картици, која се горњом иви-
цом причврсти, односно веже уз стару картицу. 

136. На нову картицу претходно се препишу основни 
подаци (класификациона ознака, број и година, презиме, 
име и пребивалиште, односно назив и сједиште странке, 
кратка садржина предмета).

137. У случају да се грешком за већ заведени предмет 
отвори нова картица, а грешка није благовремено уочена и 
отклоњена, уписивање се наставља на новој картици, с тим 
што ће се назначити веза између картица (на примјер: на 
старој картици испод посљедњег уписаног податка треба 
уписати: наставак 03-320-255/04), а на новој картици испод 
броја предмета уписаће се број и година старе картице (на 
примјер: 320-55/04).

138. За предмете који се садржајно односе на више кла-
сификационих ознака, према потреби, може да се отвори 
онолико картица на колико се класификационих ознака 
предмет односи.

139. У таквим случајевима подаци о кретању предме-
та уписују се само на картици која носи класификациону 
ознаку на коју се предмет претежно односи. На осталим 
картицама, у простору за евидентирање кретања предме-
та, уписује се примједба (на примјер: види број 320-55/04 
Петровић Петар), а испод класификационе ознаке у горњем 
лијевом углу ставља се цртица (-) умјесто редног броја и 
године.

140. На истовјетан начин уписују се и подаци на карти-
це предмета који су заједно ријешени.

141. Предмет се по правилу води на картици, а ако је 
претходно већ заведен у скраћеном дјеловоднику, изврши-
ће се повезивање овог предмета на картици и у скраћеном 
дјеловоднику. 

142. Повезивање се врши уписивањем у рубрику ‘при-
мједба’ скраћеног дјеловодника евиденционог броја пред-
мета на картици, односно уписивањем у десном горњем 
углу картице редног броја и године под којом је предмет 
заведен у скраћеном дјеловоднику.

143. На изложени начин поступиће се у прелазном 
периоду, приликом повезивања неријешених предмета из 
ранијих година са њиховим актима примљеним у текућој 
години.

Уписивање података за управне предмете
144. На картицама предмета и аката управног поступка 

(по којима ће се донијети рјешење или закључак), поред 
података из т. 131-143. овог упутства, евидентирају се и 
сљедећи подаци:

1) на полеђини зелене картице (Образац број 2. у При-
логу број 2) у одговарајуће колоне уписују се подаци о 
начину рјешавања, изјављеној жалби и другом правном 
средству и роковима рјешавања. Подаци о начину рјеша-
вања (усвојен, одбијен, одбачен и поступак обустављен) 
уписују се у колону ‘одлука по захтјеву’ на тај начин што 
се из заглавља донесеног управног акта препише датум ње-
гове израде (на примјер: ако је предмет ријешен усвајањем 
захтјева странке, у колони ‘усвојен’ уписаће се датум 15.1), 
а ако је донесен закључак о обустављању поступка, онда ће 
се датум из заглавља тог закључка уписати у  колону  ‘по-
ступак   обустављен’  итд.; 

- у колону ‘изјављена жалба - датум’ уписује се датум 
изјављивања жалбе (узима се са отиска пријемног штам-
биља када је предата непосредно или обичном поштом, а 
препоручено датум предаје поште). Ако је поводом жалбе 
првостепени орган измијенио своје рјешење или жалбу од-
бацио као недопуштену, неблаговремену или изјављену од 
неовлашћеног лица, поред датума се уписује и број 1, а ако 
је жалба достављена на рјешавање другостепеном органу, 
поред датума се уписује број 2,

- у колону ‘рјешење достављено у року - датум’ уписују 
се подаци о року рјешавања који је одређен законом или 
другим прописом. Рок се рачуна од дана пријема захтјева 
(датум уписан на отиску пријемног штамбиља) до дана до-
ставе (датум са доставнице или копије рјешења са потвр-
дом пријема итд.) управног акта;

2) на полеђини жуте картице (Образац број 3. у При-
логу број 2) уписује се датум достављања рјешења стран-
ци (датум са доставнице или копије рјешења са потврдом 
пријема итд.) и датум изјављивања жалбе (датум се уписује 
на начин који је наведен за првостепене управне предмете 
по којима је поступак покренут поводом захтјева странке);
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3) на полеђини црвене картице (Образац број 4. у При-
логу број 2) уписују се подаци о начину рјешавања жалбе, 
подношењу тужбе односно покретању управног спора и 
року доношења другостепеног рјешења. Подаци о донесе-
ној одлуци по жалби означавају се уписивањем датума из 
заглавља донесеног рјешења у једну од колона (жалба од-
бијена или одбачена, рјешење поништено или измијењено, 
поступак по жалби обустављен),

- на картицу се уписују и подаци о томе да ли је против 
другостепеног рјешења поднесена тужба, односно покре-
нут управни спор, 

- ови подаци евидентирају се у колони ‘управни спор 
- тужба или друго ванредно правно средство’ уписивањем 
ријечи ‘да’ ако је поднесена тужба, односно покренут 
управни спор или друго ванредно правно средство или 
ријечи ‘не’ ако није поднесена тужба, односно није покре-
нут управни спор или друго ванредно правно средство, 

- подаци о року рјешавања уписују се тако што се у ко-
лону ‘рјешење достављено у року - датум’ упише датум до-
ставе другостепеног рјешења ако је оно достављено у року, 
а у колону ‘рјешење достављено по истеку рока - датум’ ако 
је рјешење достављено по истеку рока;

4) на полеђини плаве картице (Образац број 5. у Прило-
гу број 2), уписивањем у одговарајућу рубрику, означава се 
датум доношења закључка или рјешења у вези са уложеним 
ванредним правним средством,

- на картицу се уписују и подаци о томе да ли је про-
тив донесеног закључка или рјешења поднесена жалба, од-
носно тужба, 

- ови подаци евидентирају се у рубрици ‘жалба - тужба’ 
уписивањем ријечи ‘да’ ако су жалба или тужба поднесене, 
односно ријечи ‘не’ ако то није случај.

145. Преградни картон (Образац број 6. у Прилогу број 
2) служи за раздвајање картица различитих класификацио-
них ознака и на њему се исписују класификационе ознаке. 

146. За сваку класификациону ознаку употребљава се 
посебан преградни картон.

147. Бројчани картон (Образац број 7. у Прилогу број 
2) служи за означавање редних бројева под којима су на 
картицама евидентирани предмети у оквиру календарске 
године.

148. За сваку класификациону ознаку употребљава се 
посебан бројчани картон. У горњем десном углу бројчаног 
картона уписују се класификациона ознака и година у којој 
је предмет заведен.

149. Означавање редних бројева врши се заокружи-
вањем (прецртавањем и сл.) ангажованих редних бројева 
на бројчаном картону.

150. Картице, преградни картони и бројчани картони у 
оквиру исте класификационе ознаке одлажу се сљедећим 
редом: преградни картон, бројчани картон, картице.

151. У оквиру исте класификационе ознаке картице се 
одлажу сљедећим редом:

1) иза бројчаног картона, према редном броју предмета, 
одлажу се картице вануправних предмета (бијеле картице),

2) иза картица вануправних предмета, по редном броју, 
одлажу се картице првостепених предмета по којима је по-
ступак покренут поводом захтјева странке (зелене картице),

3) иза картица управних предмета по којима је поступак 
покренут поводом захтјева странке, по редном броју, одла-
жу се картице првостепених предмета по којима је посту-
пак покренут по службеној дужности (жуте картице),

4) иза картица управних предмета по којима је поступак 
покренут по службеној дужности, по редном броју, одла-
жу се картице другостепених управних предмета (црвене 
картице),

5) иза картица другостепених управних предмета, по 
редном броју, одлажу се картице предмета првостепеног 
и другостепеног поступка поводом уложених ванредних 
правних средстава (плаве картице).

Евидентирање документације која садржи тајне 
податке
152. Руководилац органа општим актом утврђује који 

акти садрже тајне податке и начин поступања са њима, у 
складу са прописима који регулишу област заштите тајних 
података, а посебним рјешењем именује лице овлашћено за 
руковање овим актима.

153. Документи који садрже тајне податке такође се 
евидентирају у картотеци уколико се тиме не повређује тај-
ност података, а уписују се према дјеловоднику за докумен-
те са одређеним степеном тајности (Образац број 8. у При-
логу број 2).  Уколико би уписом у основне евиденције била 
повријеђена тајност, документи који садрже тајне податке 
евидентирају се у књизи докумената са ознаком тајности, 
на начин прописан посебним обрасцем.

154. Свака јединица документације која садржи тајне 
податке на видном мјесту се означава ознаком врсте и сте-
пена тајности: врло тајно, тајно, повјерљиво и интерно, у 
складу са прописима који уређују ову област.

155. Уколико је цијели предмет или досије означен 
одређеним степеном тајности, истим степеном тајности 
означавају се све припадајуће јединице документације 
(акти у саставу предмета и акти или предмети у саставу до-
сијеа). Ако се накнадно промијени врста и степен тајности 
или рок чијим истеком јединица документације престаје да 
буде тајна, поред претходне ознаке тајности стављају се и 
забиљешка о промјени, датум и потпис овлашћеног лица.

Попис аката
156. Попис аката (Образац број 9. у Прилогу број 2) 

води се у облику слободних табака или књиге, а служи 
за евидентирање аката и предмета исте врсте које орган 
прима у великом броју и на јединствен начин их обрађу-
је (на примјер: поднесци за издавање потврда, увјерења 
о плаћеном порезу, имовном стању, бирачком праву и 
слично).

157. Руководилац органа на почетку календарске годи-
не рјешењем одређује предмете за које ће се водити попис 
аката.

158. Попис аката је саставни дио картотеке.
159. По правилу, попис аката води писарница. Ако се 

попис аката не води у писарници, орган или организациона 
јединица дужни су да до 10. јануара текуће године закључе 
попис аката за претходну годину и да га доставе писарници 
ради развођења. Заједно са пописом аката достављају се и 
завршени предмети.

160. За акте који ће се заводити у попис аката почет-
ком године резервише се потребан број картица. У рубрику 
‘презиме и име / назив’ картице великим штампаним сло-
вима упише се текст ‘Попис аката’.

161. Унутар једног пописа аката не могу да се евиденти-
рају акти различитих класификационих ознака.

162. Подаци се у попис аката уписују на сљедећи начин:
1) у горњем лијевом углу уписује се класификациона 

ознака, а испод ње редни број картице и ознака организа-
ционе јединице,

2) на  средини  горњег  дијела  пописа  аката  уписује  
се  кратка  садржина  предмета (преписује се са картице),

3) у прву колону уписује се редни број,
4) у другу колону уписује се датум пријема акта,
5) у  трећу  колону  уписују  се  презиме,  име  и  мјесто,  

односно  назив  и  сједиште пошиљаоца,
6) у четврту колону уписују се број и датум акта по-

шиљаоца,
7) у петој колони врши се раздуживање аката ста-

вљањем ознаке ‘а/а’, ‘Р’, ‘И’ или пресигнације.
163. Ако се по акту заведеном у попис аката покрене 

посебан поступак, службеник који стручно обрађује пред-
мет дужан је да о томе одмах обавијести писарницу, а овла-
шћени службеник писарнице да одмах за тај предмет отво-
ри одговарајућу картицу и изврши повезивање бројева.
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Вођење евиденције по досијеима
164. Орган може да формира досијее уколико је то свр-

сисходно због специфичности одређених врста аката или 
предмета.

165. Досије може да се формира и у електронском обли-
ку.

166. По правилу, евиденције о досијеима воде се у пи-
сарници. Уколико се ова евиденција води у организационој 
јединици, писарница води евиденције врста досијеа.

167. Уколико из неког разлога престане потреба за 
даљим вођењем досијеа, он се закључује и премјешта у 
пасивне досијее, а у евиденцији из тачке 166. уписује се 
одговарајућа службена забиљешка.

VI - АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ОБРАДА
Здруживање аката
168. Прије достављања аката у рад организационој је-

диници или обрађивачу предмета, службеник писарнице је 
дужан да провјери да ли примљени акт припада предмету 
који је већ заведен у основну евиденцију.

169. Уколико установи да примљени акт припада 
предмету који је већ заведен у основну евиденцију, службе-
ник писарнице мора да изврши здруживање таквог акта са 
предметом у вези са којим је и запримљен.

170. Здруживање аката врши се на тај начин што се на 
основу података из картотеке утврди гдје се налази предмет. 
Ако се предмет коме треба придружити нови акт налази у 
раду код организационе јединице, поред отиска пријемног 
штамбиља уписује се и датум који показује од када се пред-
мет тамо налази.

171. Ако се новопримљени акт доставља у рад истој 
организационој јединици или органу, достављање ће се 
извршити путем интерне доставне књиге. Ако се предмет 
налази код друге организационе јединице или органа, до-
стављање у рад извршиће се у споразуму између органи-
зационе јединице или органа код којег се предмет налази и 
оног коме би новопримљени акт требало доставити у рад.

172. Ако је у питању архивирани предмет, здруживање 
се врши тако што се архивирани предмет изузима из архиве 
и здружује са актом којим се поново покреће поступак, а 
припадајућа картица архивираног предмета враћа се у ак-
тивну картотеку.

173. У картотеци у електронском облику органа обе-
збиједиће се повезивање аката са предметима и досијеима.

Спајање предмета
174. Ако у току рјешавања предмета наступи догађај 

након којег се два или више предмета рјешавају као један 
предмет, ти се предмети закључују у основним евиденција-
ма даном доношења закључка или службене забиљешке. 
Предмет којим ће се наставити њихово рјешавање еви-
дентираће се у картицама или бази података и повезати са 
закљученим предметима.

175. Ако се у току рјешавања установи да предмет чини 
радњу или дио радње неког другог предмета, такав се пред-
мет закључује и придружује предмету чији је дио.

Дијељење предмета
176. По правилу, предмет не може да се дијели. Ако се у 

поступку рјешавања предмета појави активност или радња 
која не припада предмету, али је у непосредној вези с њим, 
за ту активност или радњу отвара се нови предмет, а у еви-
денцијама се обезбјеђује њихово повезивање.

177. Ако је у поступку рјешавања неки предмет по-
дијељен на више предмета, први предмет се закључује 
наступањем догађаја који је узроковао раздвајање. У кар-
тицама и/или у картотеци у електронском облику евиден-
тираће се ознака везе између ових предмета.

Обнављање списа
178. Обнављање списа врши се уколико је цијели спис 

или његов дио оштећен, изгубљен или уништен. Обна-
вљање се врши по захтјеву странке или по службеној ду-
жности.

Омот списа
179. Сваки улазни и излазни акт којим се заснива нови 

предмет одмах након завођења улаже се у омот списа 
(Образац број 10. у Прилогу број 2).

180. У ширини од једног центиметра лијева ивица омо-
та је у боји, која одговара боји једне од картица.

181. Омот списа у електронском облику чине подаци 
који се наводе на омоту списа у физичком облику.

182. Документи у физичком облику улажу се у омот 
списа у оригиналу. Уколико оригинал из неког разлога није 
уложен у спис, то ће се констатовати у рубрици ‘ознака и 
назив документа/прилога’ на првој унутрашњој страници 
омота списа.

183. На првој страници омота списа уписују се: назив 
и сједиште органа, евиденциони број предмета, датум на-
станка, рок чувања, ознака тајности, назив предмета и уку-
пан број докумената и листова у спису.

184. Без обзира на облик акта који улази у састав пред-
мета (поднесак странке, службена забиљешка, доставница 
и др.), на првој унутрашњој страници омота списа хроно-
лошким редом уписују се сљедећи подаци: прилози, датум 
уписа, врста прилога-списа-акта и примједба. Ове податке 
одмах по формирању предмета уписује службеник писа-
рнице. Уколико се предмет налази у обради у организацио-
ној јединици, накнадно приспјеле акте, прилоге и сл. одмах 
по њиховом пријему уписује обрађивач предмета и улаже 
у омот списа.

185. Ако на другој страници омота нема довољно про-
стора за уписивање аката и прилога, уз њу се причвршћује 
додатни омот на којем се наставља упис.

186. На полеђини омота списа уписују се подаци о пре-
даји предмета у приручну архиву, главну архиву, другом ор-
гану или организационој јединици или надлежном архиву, 
и то: датум (по потреби и вријеме), ознака организационе 
јединице или органа којем је спис предат, презиме, име, и 
потпис лица које је предало спис, презиме, име и потпис 
лица које је примило спис, напомена.

Оснивање и формирање предмета
187. Предмет се оснива по евидентирању првог акта 

који је запримљен или је настао у току рјешавања предмета.
188. Предмет се формира у физичком облику, а може и 

у електронском или комбинованом облику, као електронска 
копија физичког предмета. 

189. Уколико орган формира предмет у физичком и 
електронском облику, дужан је да ажурира предмет у оба 
облика.

190. Акти у физичком облику улажу се у омот списа у 
оригиналу. 

191. Акти и прилози могу да се издвоје из предмета 
којем припадају:

1) када је то потребно ради рјешавања другог предмета,
2) када се документ који припада предмету одлаже у до-

сије одговарајуће врсте,
3) када се предмет излучује, а садржи документ који 

треба у оригиналу чувати у другом предмету или досијеу.
192. Уколико није у питању предмет који се излучује, у 

предмет из којег је издвојен акт или прилог улаже се копија 
издвојеног документа или се уписује службена забиљешка.

193. У случајевима из тачке 191. овог упутства у основ-
ним евиденцијама евидентираће се одговарајуће везе изме-
ђу предмета.

194. Надлежни орган или лице које је донијело одлу-
ку или налог дужно је да изради документ који садржи ту 
одлуку или налог.

195. Лице које је обавило неку службену или пословну 
радњу дужно је да изради документ који се односи на ту 
радњу, односно документ којим је та радња документована.

196. Обавезе из т. 194. и 195. овог упутства не односе се 
на неважне радње уколико другим прописом или правилом 
није утврђена обавеза документовања тих радњи.
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197. Службеник који израђује акт дужан је да га изради 
у складу са прописима којима се уређује облик, садржај и 
начин израде акта, овим упутством и интерним правилима.

198. Орган ће упознати службенике са прописима и ин-
терним правилима из тачке 197. овог упутства и ставити им 
на располагање средства за израду прописно обликованих 
аката.

199. Сваки документ мора да буде уложен у неки пред-
мет или досије.

200. Лице које је израдило акт, садржајно рјешавало 
предмет у вези с којим је акт настао или запримило једи-
ницу документације доставиће овлашћеном службенику 
писарнице податке потребне за завођење те јединице до-
кументације.

Саставни дијелови акта
201. Ако посебним прописима није другачије одређе-

но, сваки акт органа којим се врши службена или послов-
на преписка мора да садржи сљедеће дијелове: заглавље, 
назив и адресу примаоца, кратак садржај предмета, текст 
акта, број прилога, назив функције и потпис овлашћеног 
лица или отисак слике потписа (факсимил) и отисак слу-
жбеног печата, с тим да примјерак акта који остаје у органу 
мора садржавати оригинални потпис руководиоца органа.

202. Заглавље садржи назив и сједиште органа, ознаку 
организационе јединице, евиденциони број и датум израде 
акта.

203. Назив органа исписује се у лијевом горњем углу 
пословног папира. 

204. Уколико је комбинован са логотипом, назив може 
да се распореди и на десној страни или средини горњег 
дијела пословног папира.

205. Евиденциони број акта је број под којим је акт за-
веден у основној евиденцији, а састоји се из бројчане озна-
ке ствараоца акта (бројчана ознака органа у чијем је раду 
акт настао и бројчана ознака организационе јединице) и 
дјеловодног броја (класификациона ознака, редни број акта 
и скраћена ознака године настанка акта).

206. Бројчане ознаке органа у чијем је раду акт настао 
утврђују се на сљедећи начин:

01 Предсједник Републике Српске
02 Народна скупштина Републике Српске
03 Вијеће народа Републике Српске
04 Влада Републике Српске
05 Министарство енергетике и рударства
05/1 Републички завод за геолошка истраживања
06 Министарство финансија
06/1 Пореска управа Републике Српске
06/2 Републички девизни инспекторат
06/3 Републички завод за статистику
06/4 Републичка управа за игре на срећу
07 Министарство просвјете и културе
07/1 Републички завод за заштиту културно-историј-

ског и природног насљеђа
07/2 Републички педагошки завод
07/3 Републички секретаријат за вјере 
07/4 Архив Републике Српске
07/5 Завод за образовање одраслих
08 Министарство правде
08/1 Установе за извршење кривичних и прекршајних 

санкција 
08/2 Центар за пружање бесплатне правне помоћи
08/3 Агенција за управљање одузетом имовином
08/4 Републички центар за истраживање рата, ратних 

злочина и тражење несталих лица
9 Министарство унутрашњих послова
10 Министарство управе и локалне самоуправе

11 Министарство здравља и социјалне заштите
12 Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде
12/1 Републички хидрометеоролошки завод
12/2 Агенција за аграрна плаћања
13 Министарство саобраћаја и веза
13/1 Агенција за безбједност саобраћаја
14 Министарство трговине и туризма
14/1 Републичка дирекција за промет наоружања и вој-

не опреме
15 Министарство за просторно уређење, грађевинар-

ство и екологију
15/1 Републичка дирекција за обнову и изградњу
16 Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
17 Министарство за европске интеграције и међународ-

ну сарадњу
18 Министарство привреде и предузетништва
18/1 Републички завод за стандардизацију и метроло-

гију
19 Министарство за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво
20 Министарство породице, омладине и спорта
21 Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове
22 Републички секретаријат за законодавство
23 Агенција за државну управу
24 Републичка управа за инспекцијске послове
25 Републичка управа цивилне заштите 
26 Републички секретаријат за расељена лица и мигра-

ције
27 Фискални савјет Републике Српске
28 Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса 

у органима власти Републике Српске
29 Гендер центар - Центар за једнакост и равноправ-

ност полова Републике Српске 
30 Републички протокол
31 Угоститељски сервис
32 Одбор државне управе за жалбе
33 Хеликоптерски сервис. 
207. Руководилац  органа  из  тачке  1.  овог упутства 

рјешењем утврђује бројчане ознаке организационих једи-
ница.

208. Бројчана ознака организационе јединице утврђује 
се примјеном једноцифрених или двоцифрених низова 
арапских бројева по систему децималне класификације.

209. Бројчана ознака организационе јединице уписује 
се послије бројчане ознаке ствараоца акта и децималном 
тачком (.) раздваја од бројчане ознаке ствараоца акта.

210. Бројчана ознака ствараоца акта, утврђена само-
стално или заједно са бројчаном ознаком организационе 
јединице, косом цртицом (/) се раздваја од бројчане ознаке 
акта.

211. Дјеловодни број службеног акта састоји се из: 
класификационе ознаке садржаја рада, редног броја акта и 
ознаке времена настанка акта.

212. Класификациона ознака садржаја рада састоји 
се из троцифрене  класификационе ознаке утврђене овим 
упутством.

213. Класификациона ознака садржаја рада водоравном 
цртицом (-) одваја се од редног броја акта.

214. Редни број службеног акта је број са бројчаног кар-
тона који се води унутар утврђене класификационе ознаке.

215. Редни број се косом цртицом (/) раздваја од ознаке 
времена настанка акта.
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216. Ознака  времена  настанка  акта  састоји  се  из  

двоцифреног  броја  који  означава  два посљедња броја 
календарске године у којој је овај настао.

217. Адреса примаоца акта састоји се из пуног имена и 
презимена, односно назива примаоца, његовог мјеста бо-
равка (сједишта) и поштанског броја, уз назнаку улице и 
броја или поштанског прегратка примаоца и, по потреби, 
назива државе.

218. Уколико је ријеч о правном лицу, у адреси се испи-
сује и његова дјелатност или назив организационе јединице 
и, по потреби, име лица којем се акт уручује.

219. Назив мјеста исписује се великим словима.
220. Адреса примаоца пише се испод заглавља на лије-

вом рубу папира.
221. Кратка  садржина  акта  (’предмет’)  исписује  се  са  

лијеве  стране  испод  адресе примаоца, на начин прописан 
у тачки 132. овог упутства.

222. Испод ознаке ‘предмет’, ради лакшег здруживања, 
стављају се позивне ознаке. Оне се састоје из:

1) броја (ознаке) и датума примљеног акта на који се одго-
вара (веза: ‘ваш акт број’ или ‘ваш  знак’  и  ‘ваше  писмо’),  а  
преписују  се  из  заглавља примљеног акта или из пословног 
писма на којем су означене као ‘наш знак’ и ‘датум писања’,

2) ознаке организационе јединице, евиденционог броја 
и датума раније отпремљених аката, нарочито код реклама-
ција, ургенција или накнадних пошиљки.

223. Текст акта (садржај) мора да буде јасан, сажет и 
читак. 

224. У тексту се могу употребљавати само оне скраће-
нице које су уобичајене и лако разумљиве. 

225. Законе, уредбе и друге прописе који се наводе у 
акту треба, по правилу, написати њиховим пуним називом, 
уз назначење службеног гласника (број и година) у коме су 
објављени.

226. Службене акте потписује руководилац органа или 
организационе јединице или други службеник који је за то 
овлашћен. Руководилац органа може умјесто оригиналног 
потписа ставити слику отиска потписа (факсимил) или рје-
шењем овластити друго лице за то. Наведена лица су одго-
ворна за употребу и чување факсимила.

227. Презиме и име службеника који потписује акт 
исписују се непосредно испод ознаке његове функције.

228. На сваком акту органа, лијево од потписа овлашће-
ног лица, отискује се печат, и то тако да отисак печата не 
захвати текст назива функције потписника акта.

229. Уколико се акт потписује по посебном овлашћењу 
руководиоца органа, то треба назначити на начин да се 
наведу број и датум акта овлашћења (нпр. министар Мар-
ковић Марко, испод тога по овлашћењу број Предраговић 
Предраг).

Споредни дијелови акта
230. Ради лакшег и бржег руковања, поред обавезних 

саставних дијелова из тачке 201. овог упутства, акт органа 
може да садржи и: број телефона службеника који је акт 
рјешавао, ознаку прилога, начина отпреме.

231. Прилози који се достављају уз акт означавају се 
њиховим укупним бројем (на примјер: прилога: 3) или на-
зивом (на примјер: прилог: увјерење о плаћеном порезу). 
Ова ознака се ставља испод завршетка текста са лијеве 
стране.

232. Начин отпреме акта означава се ако се акт не от-
према обичном поштом (на примјер: ‘препоручено’, ‘авио-
ном’ и сл.). Ова ознака ставља се испод завршетка текста, 
односно испод ознаке прилога.

233. Ознака распореда акта садржи податак о броју при-
мјерака израђеног акта и њиховом распореду.

234. Ова ознака исписује се на сљедећи начин:
1) ако се акт исте садржине (распис) доставља разним 

органима, организацијама и другима, на самом акту назна-
чиће се коме је све такав акт достављен,

2) кад је потребно да се са садржином акта у коме је 
расправљена нека ствар на тражење једног органа упознају 
и други органи, тај акт треба адресовати на орган који је 
покренуо ствар, а испод текста навести све остале којима је 
тај акт достављен ради знања,

3) ако је једним актом ријешено више предмета заведе-
них у основну евиденцију под посебним бројевима, такав 
акт треба ријешити под највећим бројем исте класифика-
ционе ознаке, а испод текста навести све пошиљаоце (на 
примјер: Заводу за просторно планирање - Зворник, на број 
01-03-6/04 и сл.).

235. На горе изложени начин поступа се и у случају када 
се примљени акт доставља на рјешавање надлежном орга-
ну, па се о томе обавјештава пошиљалац акта ради знања.

VII - ИНТЕРНА ДОСТАВА ПРЕДМЕТА И АКАТА
236. Јединице документације у физичком облику доста-

вљају се у рад надлежним организационим јединицама или 
њиховим службеницима, а најкасније наредног радног дана 
од њиховог завођења у основне евиденције. 

237. Достављање у рад врши се путем интерне достав-
не књиге, која се може водити и у електронском облику.

238. Интерну доставну књигу устројава и води писар-
ница за документацију, о којој води основне евиденције. 

239. Интерна доставна књига води се на прописаном 
обрасцу (Образац број 11. у Прилогу број 2).

240. Рачуни и други финансијски акти и документи за 
које се воде посебне евиденције, а чији се пријем и отпрема 
врше у писарници, заводе се у књигу рачуна (Образац број 
12. у Прилогу број 2) и достављају у рад организационој је-
диници надлежној за финансијско-материјално пословање.

241. На примљене рачуне ставља се отисак пријемног 
штамбиља у који се, поред података из тачке 83. овог упут-
ства, у рубрику ‘број’ уписује редни број из књиге рачуна.

242. Достављање поште упућене на личност врши се 
путем књиге примљене и достављене поште (Образац број 
13. у Прилогу број 2).

243. Службени гласници, часописи и друге публикације 
достављају се путем картона за доставу службених гласни-
ка и часописа (Образац број 14. у Прилогу број 2).

244. Предмети и досијеи у физичком облику достављају 
се у рад комплетни.

245. Примопредаја се потврђује потписом лица које 
прима јединицу документације, датум и потпис.

246. Ако је јединица документације достављена у рад 
непотпуна, у рубрици ‘примједба’ интерне доставне књиге 
навешће се акти и предмети који недостају.

247. Ако је службенику који садржајно обрађује пред-
мет или досије достављен акт који припада том предмету 
или досијеу, он је дужан да га у предмет или досије уложи 
и евидентира на првој унутрашњој страници омота списа.

VIII - ВРАЋАЊЕ ПРЕДМЕТА ПИСАРНИЦИ
248. Предмет се закључује када је ријешен, обустављен, 

припојен другом предмету или раздвојен на два или више 
предмета.

249. Службеник који рјешава предмет дужан је да о 
свакој промјени статуса предмета без одлагања обавијести 
задуженог службеника писарнице.

250. Закључени предмет одлаже се у приручну архиву 
писарнице у чију је основну евиденцију заведен.

251. Службеник који предаје писарници акт или пред-
мет дужан је да их означи једном од ознака развођења.

252. Сви ријешени предмети које треба отпремити, 
ставити у роковник, архивирати или уступити некој другој 
организационој јединици враћају се писарници путем ин-
терне доставне књиге.

253. На примјерку акта који се архивира, на лијевој 
страни испод текста акта, службеник, односно обрађивач 
ставља упутство писарници о начину отпреме и развођења 
акта.
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254. Када је донесено заједничко рјешење за више по-
себних предмета, службеник који обрађује предмет дужан 
је да на видном мјесту у горњем дијелу акта који се одлаже 
у архиву испише евиденционе бројеве свих предмета који 
су заједно ријешени (на примјер: заједно ријешени предме-
ти бр. 413-228/04 и 413-335/04).

255. Приликом преузимања ријешених предмета слу-
жбеник писарнице дужан је да провјери формалну исправ-
ност предмета и да на евентуалне недостатке укаже слу-
жбенику, односно обрађивачу или да му предмет врати на 
допуну (на примјер: ако адреса није тачна или потпуна, 
предмет није комплетан, недостаје ознака кратке садржине, 
веза бројева или број прилога, нису уписани акти, прилози 
и сл. у евиденцији на првој унутрашњој страници омота 
списа или ако недостају упутства писарници у погледу от-
преме и развођења јединица документације).

IX - РАЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА И АКАТА
256. Службеник који предаје писарници акт или пред-

мет дужан је да их означи једном од ознака развођења:
1) а/а и датум (када су акт или предмет завршени и од-

лажу се у приручну архиву),
2) Р и датум (када се акт или предмет уписују  у роков-

ник и наступом рока поново достављају у рад),
3) бројчана  ознака  организационе  јединице  и  датум  

уступања  ако  се  акт  уступа организационој јединици у 
саставу истог органа,

4) датум (када је ријеч о изворном рјешавању).
257. На насловној страни омота ријешеног предмета 

уписује се и рок чувања утврђен листом категорија доку-
ментарне грађе са роковима чувања.

258. Предмети управног поступка разводе се на начин 
прописан у тачки 144. овог упутства.

X - РОКОВНИК ПРЕДМЕТА
259. За све предмете води се роковник. Роковник устро-

јава и води писарница која води основну евиденцију о 
предметима, а по организационим јединицама или службе-
ницима у облику фасцикли, преграда или ормара који носе 
бројчану ознаку 1-32.

260. Роковник се ажурира за текући мјесец за сваки дан 
у мјесецу, а предмет који не садржи ознаку текућег мјесеца 
улаже се у 32.

261. У роковнику се обезбјеђује одвојено вођење пре-
гледа незакључених предмета према датуму истека рока у 
којем би требало да се ријеше, прегледа предмета обуста-
вљених до одређеног рока према року у којем би требало да 
се настави њихово рјешавање и прегледа предмета отворе-
них на основу прописа или одлуке надлежног органа према 
наступању рока у којем би требало да се почне са њиховим 
рјешавањем.

262. На дан рока предмети се достављају у рад организа-
ционим јединицама или службеницима. Ако дан рока пада у 
нерадни дан, предмети се у рад достављају један дан раније.

263. Ако се акт који припада предмету у роковнику при-
ми прије наступања рока, одмах се здружује са предметом 
којем припада и доставља у рад надлежној организационој 
јединици или службенику.

264. Изузетно, одговори по расписима, анкетама и 
слично код којих је утврђен рок здружују се и достављају 
у рад на дан одређеног рока уколико обрађивач није друга-
чије одредио.

265. Роковник предмета може да се користи и као под-
сјетник за извршавање обавеза, послова и задатака које тре-
ба обавити у тачном одређеном року (на примјер: подноше-
ње редовних извјештаја, присуствовање састанцима и сл.).

266. У електронском систему органа функцију роковни-
ка преузима електронска база података.

XI - ОТПРЕМАЊЕ ПОШТЕ
267. Отпремање поште по правилу је обједињено у 

главној писарници органа.

268. Пошту у физичком облику отпрема службеник пи-
сарнице задужен за отпрему поште.

269. Пошту у електронском облику отпрема лице које 
има приступ службеној  електронској адреси органа са које 
се ова пошта отпрема. 

270. Пошта у физичком облику отпрема се путем јавне 
поштанске или друге службе овлашћене за доставу поште, 
властите курирске службе или непосредном предајом адре-
сату или његовом пуномоћнику.

271. Уколико се за пошту у физичком облику тражи по-
тврда о датуму и/или времену пријема (доставница), пошта 
се отпрема у коверти са доставницом или путем властите 
курирске службе.

272. Скенирани документи могу да се отпремају на фи-
зичком носачу записа. Овако отпремљена пошта сматра се 
поштом у физичком облику.

273. Под временом отпреме поште подразумијева се 
дан, а по потреби и вријеме (сат и минут) када је овлашћени 
службеник пошиљку предао јавној или другој служби овла-
шћеној за доставу, односно када је пошиљку доставио на 
адресу примаоца или му је пошиљку непосредно уручио.

274. Сви предмети достављени на отпрему, по правилу, 
отпремају се истог дана када су и примљени у писарницу. 
Предмети преузети послије закључивања књига отпреме 
поште, ако нису хитни, отпремају се наредног радног дана.

275. Службеник који отпрема пошту на отиску отпрем-
ног штамбиља (Образац број 20. у Прилогу број 2) ставља 
датум и свој потпис.

276. Предмети или акти који се истог дана упућују на 
исту адресу стављају се у једну коверту. Ако се један од 
тих предмета или аката отпрема препоручено, у заједничку 
коверту ставиће се и остали предмети или акти који би се 
иначе отпремали као обичне пошиљке ако се тиме постижу 
уштеде у пословању.

277. По правилу, пошта се отпрема у ковертама одгова-
рајућег формата. У лијевом горњем углу предње стране ко-
верте уписују се пун назив, сједиште и ближа адреса органа 
и евиденциони бројеви предмета или аката који се налазе у 
коверти. За ове намјене може да се користи и штамбиљ са 
отиснутим одговарајућим текстом.

278. У унутрашњем саобраћају у адреси се исписују: 
име и презиме физичког или назив правног лица, дјелат-
ност или назив организационе јединице правног лица, 
улица и број или број поштанског фаха, поштански број и 
мјесто.

279. Назив мјеста на адреси исписује се великим штам-
паним словима.

280. Пошиљка која се отпрема у иностранство адреси-
ра се као и она која је предмет унутрашњег саобраћаја, с 
тим што садржи и назив државе који се може исписати и у 
скраћеном облику (на примјер: SWЕ - Шведска).

281. Акти и предмети управног поступка, непоништене 
таксене марке и друге вриједности, као и пошиљке са озна-
ком повјерљиво, отпремају се препоручено (у затвореним 
ковертама) или путем књиге отпремљене поште ако се до-
стављање врши путем курира (Образац број 15. у Прилогу 
број 2).

282. Коверте са документима који садрже ознаку тај-
ности морају бити запечаћене или на други погодан начин 
обезбијеђене. 

283. Прије стављања у коверту отправак се заштићује 
комадом чистог папира.

284. Печаћење коверте врши се тако што се на средини 
полеђине и на њеним саставцима, преко растопљеног пе-
чатног воска, утисне жиг за ове намјене.

285. Службеник који доставља документ на отпрему 
дужан је да службенику задуженом за отпрему поште да 
упутство о распореду и броју отправака, начину отпреме, 
облику и садржају пошиљке.

286. У писарници органа обавезно се води евиденција о 
отпремљеној пошти. 
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287. У евиденцију отпремљене поште не уписује се не-

важна и лична пошта.
288. Сва пошта која се припрема за отпрему разврста-

ва се на обичне и препоручене пошиљке и тим редом упи-
сује у књигу отпремљене поште и контролник поштарине 
(Образац број 16. у Прилогу број 2).

289. За отпремање  пошиљки  могу  да  се  користе  и  
отпремне  књиге  прописане  од  стране  јавне поштанске 
службе.

290. Евиденција о отпремљеној пошти преко јавне по-
штанске или друге службе за доставу служи ради правдања 
поштанских трошкова. У ту сврху сваког дана се послије 
отпремања сабира износ новца утрошен за поштарину и 
уписује у дијелу обрасца књиге отпремљене поште и у кон-
тролник поштарине.

XII - ЧУВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Мјесто чувања
291. Документација која настаје радом или се користи у 

раду, као и документација која се по неком основу налази у 
посједу органа, чува се у организационој јединици или код 
службеника у току њене обраде, у приручној архиви или у 
главној архиви органа.

292. Изузетно, документација може да се чува ван ор-
гана уколико су обезбијеђени услови за њено чување, за-
штиту и руковање у складу са Уредбом и овим упутством, 
као и другим прописима којима се уређује област архивске 
дјелатности.

Чување аката и предмета у току обраде
293. Акти и предмети у физичком облику чувају се у 

организационој јединици или код службеника који их рје-
шава.

294. Обавеза чувања подразумијева заштиту аката и 
предмета од оштећења, нестанка или неовлашћеног увида.

295. Ако наступе случајеви из тачке 294. овог упутства, 
службеник задужен актом или предметом дужан је да сачи-
ни писмену забиљешку и достави је шефу надлежне писа-
рнице и руководиоцу организационе јединице.

296. О чувању и заштити електронских евиденција кан-
целаријског пословања и скенираних докумената стара се 
обрађивач предмета и администратор система, у складу с 
прописима којима се регулише област информационе бе-
збједности

Чување документације у физичком облику
297. Орган обавезно обезбјеђује одговарајуће просто-

рије и опрему за чување и смјештај документације.
298. Јединице документације у физичком облику улажу 

се у омотима у одговарајуће техничке јединице (фасцикле, 
регистраторе, архивске кутије и др.), а у складу са овим 
упутством.

299. На свакој техничкој јединици исписује се: назив 
органа (1) и организационе јединице (2) чијим је радом на-
стала документација и њихове бројчане ознаке (3) уколико 
су утврђене, година или распон година настанка докумен-
тације (4), класификациона ознака (5), основни бројеви (6) 
аката и предмета (почетни и завршни број) који се налазе 
у техничкој јединици, редни број (7) под којим је техничка 
јединица уписана у архивску књигу и подброј (8) уколико 
постоји више техничких јединица под истом класифика-
ционом ознаком (Прилог број 1). Техничке јединице доку-
ментације одлажу се по хронолошком реду (години) њихо-
вог настанка, а у оквиру године по редослиједу јединица 
документације по класификационим ознакама.

Чување документације у електронском облику
300. Скенирана документација чува се у електронском 

систему, односно бази података.
301. Електронски систем органа пројектује се на начин 

којим се обезбјеђује доступност података у електронском 
облику и њихово касније коришћење, а у складу са законом 
који регулише електронско пословање, другим прописима, 
нормативима и стандардима.

302. Уколико су похрањени подаци криптовани, одвоје-
но од информационог система чувају се подаци и средства 
за дескрипцију. Приступ тим подацима и средствима одо-
брава се само лицима која имају право увида у криптоване 
податке.

303. Електронски систем органа пројектује се на на-
чин којим се приступ јединицама документације омогућа-
ва само овлашћеним лицима. Ова лица овластиће се за 
додјељивање права приступа јединицама документације 
другим лицима у складу са њиховим надлежностима.

Чување предмета у приручној архиви
304. Завршени предмети и досијеи одлажу се у при-

ручну архиву писарнице, а припадајуће картице у пасивну 
картотеку.

305. За руковање документацијом у приручној архиви 
одговоран је овлашћени службеник писарнице.

306. Приступ документацији у приручној архиви омо-
гућава се лицима овлашћеним за руковање приручном ар-
хивом.

Предаја документације из приручне у главну 
архиву органа
307. Предмети и досијеи закључени у току године пре-

дају се из приручне архиве у главну архиву по истеку те 
године, а најкасније у року од двије године.

308. За држање ријешених предмета дуже од двије го-
дине потребно је посебно одобрење руководиоца органа.

309. Заједно са документацијом предају се и све основ-
не и помоћне евиденције, евиденције и базе података које 
су коришћене за управљање документацијом и документа-
ција настала у вези са управљањем документацијом.

310. У главну архиву органа не предају се јединице до-
кументације евидентиране у роковнику.

311. Предаја документације у главну архиву органа 
врши се записнички. 

312. Лице које предаје документацију дужно је да сачи-
ни попис документације која је предмет примопредаје и да 
га достави руководиоцу писарнице.

313. У попису из тачке 312. овог упутства посебно се 
наводи документација која је већ излучена, као и недоста-
јуће јединице документације. 

314. За излучене јединице документације наводе се да-
тум и основ за излучивање, а за јединице које недостају ра-
злог и основ њиховог задржавања.

315. Један примјерак пописа за своје потребе задржава 
организациона јединица која предаје документацију, док се 
други примјерак предаје архивару.

316. Службеници који врше примопредају докумен-
тације дужни су да сравне попис са стварним стањем и 
својим потписима потврде његову тачност.

Предаја документације у електронском облику из 
приручне у главну архиву
317. Електронски систем који се користи за управља-

ње скенираним документима омогућава идентификацију 
комплетности и интегритета документације која је предмет 
предаје из приручне у главну архиву.

Приступ подацима
318. Право приступа подацима имају службеници орга-

на и друга лица у складу са прописима о заштити личних, 
тајних и других података.

319. Приступ подацима у документацији незавршених 
предмета имају службеници који их стручно обрађују, лица 
која обављају послове надзора и друга овлашћена лица.

320. Приступ подацима у документацији завршених 
предмета имају службеници органа уколико су им ови по-
требни за обављање послова, лица која обављају послове 
надзора и друга овлашћена лица.

321. Лица која имају приступ подацима садржаним у 
документацији дужна су да чувају тајност података у које 
су имали увид.
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Давање података из документације
322. Службеник органа може давати податке из доку-

ментације само у границама добијених овлашћења.
323. Руководилац органа може рјешењем овластити 

неко лице за давање обавјештења о раду органа.
Заштита тајних података
324. Службеници органа и друга лица која обављају по-

слове за орган дужни су да се придржавају општих и посеб-
них прописа о заштити тајних података.

325. У току радног времена службени предмети, акти и 
други материјали не смију да се остављају без надзора. По 
завршетку радног времена предмети, акти и други службе-
ни материјал, печати, штамбиљи и друго држе се закључа-
ни у столовима, ормарима и радним просторијама или на 
други начин обезбијеђени.

326. Орган је дужан да уништи сваки помоћни запис 
и средство коришћено приликом израде или обраде тајних 
података ако такав запис или средство омогућава увид у 
тајне податке, односно да потпуно и трајно избрише тајни 
податак садржан у таквом запису или средству.

327. Сви примјерци, копије и верзије документа који 
садржи тајни податак евидентирају се на начин који омо-
гућава да се утврди гдје се и код кога налази.

328. На свим примјерцима, копијама и верзијама таквог 
документа забиљежиће се свака промјена врсте и степена 
тајности, као и рок након којег документ престаје да буде 
тајан.

329. Приликом уништавања тајног документа уништа-
вају се сви његови примјерци, копије и верзије и тајни доку-
мент се брише из електронских евиденција и база података.

330. Електронски систем органа који се користи за 
управљање, архивирање или приступ документацији обе-
збјеђује заштита од неовлашћеног приступа.

Витална документација
331. Орган утврђује документацију неопходну за на-

ставак његове дјелатности у случају рата или непосредне 
ратне опасности, елементарних непогода и других несрећа 
и планира и спроводи мјере заштите ове документације.

332. Мјере заштите документације из тачке 331. овог 
упутства спроводе се заштитним снимањем, смјештањем 
у посебне просторије на лицу мјеста или измјештањем у 
дислоциране објекте.

XIII - АРХИВИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Сређивање и чување предмета у архиви
333. Архивирани предмети сређују се по хронолошком 

реду њиховог настанка (по годинама настанка), а у оквиру 
године по класификационим ознакама и редним бројевима.

334. Архивирани предмети са ознаком степена тајности 
чувају се посебно обезбијеђени и одвојено од обичне доку-
ментације.

335. Цјелокупна архивирана документација органа чува 
се у сређеном и пописаном стању до предаје надлежном 
архиву.

Руковање архивираним предметима
336. Архивираним предметима рукује овлашћени слу-

жбеник писарнице (архивар).
337. Архивирани предмет којем треба придружити акт 

примљен послије његовог архивирања издаје се без реверса.
338. У осталим случајевима предмети се издају само уз 

реверс (Образац број 17. у Прилогу број 2).
339. Архивирани предмети могу да се издају на ко-

ришћење другим органима само по одобрењу руководиоца 
органа у чијем се саставу налази писарница, односно ар-
хива.

340. Разгледање и преписивање архивираних предмета 
и издавање и овјеравање преписа докумената врши се на 
начин и по поступку утврђеном прописима о архивској дје-
латности.

Евидентирање архивиране документације
341. О архивираној документацији води се евиденција 

на прописаном обрасцу - архивској књизи (Образац број 18. 
у Прилогу број 2).

342. Архивска књига води се у складу са законом којим 
се уређује архивска дјелатност и подзаконским прописима 
донесеним на основу тог закона. Уписивање података у ар-
хивску књигу врши се на сљедећи начин:

1) у  рубрику  ‘редни  број’  уписују  се  бројеви  од  1  па  
надаље.  Бројеви  теку  у континуитету;

2) у рубрику ‘датум уписа’ уписују се дан, мјесец и го-
дина уписа;

3) у  рубрику  ‘година  настанка’  уноси  се  година  или  
распон  година  у  којем  је материјал настао;

4) у рубрику ‘класификациона ознака’ уписује се класи-
фикациона ознака утврђена листом категорија регистратур-
ског материјала са роковима чувања;

5) у  рубрику  ‘садржај’  уписује  се  назив  материјала  
утврђен  листом  категорија документарне грађе са рокови-
ма чувања;

6) у рубрику ‘количина’ уписује се укупан број технич-
ких јединица истоврсног материјала (регистратора, фасци-
кла, повеза или књига);

7) у   рубрику   ‘смјештај’   уписују   се   подаци   који   
идентификују   смјештај   свих техничких јединица;

8) у рубрику ‘напомена’ уносе се напомене о свим 
промјенама у вези са јединицама документације (подаци о 
несталим, оштећеним или уништеним јединицама, број и 
датум рјешења којим је одобрено издвајање, датум предаје 
другом органу или надлежном архиву итд.).

343. Препис архивске књиге доставља се надлежном 
архиву.

344. У органу се обезбјеђује евидентирање сваке нак-
надне предаје јединица документације, као и свако издава-
ње јединица документације на привремено коришћење.

345. За потпуност и тачност евиденција о архивираној 
документацији одговоран је архивар.

Рокови чувања документације
346. За сваку јединицу документације (акт, предмет, до-

сије) орган утврђује рок чувања.
347. Рок чувања не може да буде краћи од рока утвр-

ђеног прописом или одлуком надлежног органа, односно 
од рока утврђеног листом категорија документарне грађе 
са роковима чувања.

348. Уколико се поједине јединице документације чу-
вају у више примјерака, за поједине примјерке може да се 
утврди краћи рок чувања, а под условом да се до истека 
рока чувања чува најмање један примјерак те јединице.

349. За поједине јединице документације руководилац 
органа може да утврди дуже рокове чувања уколико му је 
ова потребна у оперативне, доказне или друге сврхе.

Листа категорија документарне грађе са роковима 
чувања
350. Рокови чувања утврђују се листом категорија до-

кументарне грађе са роковима чувања. Орган је дужан да 
донесе листу категорија за цјелокупну документацију која 
настаје у његовом раду или се по неком основу налази у 
његовом посједу.

351. Поступак доношења и саставни дијелови листе ка-
тегорија утврђени су прописима о чувању и заштити доку-
ментарне грађе код ималаца.

352. Листа категорија документарне грађе са роковима 
не може се примјењивати прије него што надлежни архив 
да сагласност на њену примјену, а измјене и допуне листе 
доносе се по истом поступку.

Издвајање безвриједне документарне грађе
353. Орган је дужан да редовно (једном годишње) 

издваја као безвриједну документацију чији је рок чувања 
истекао.



28.12.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 129 57
354. Руководилац органа  за сваки поступак издвајања 

одређује из које ће се документарне цјелине издвајати без-
вриједан материјал и именује комисију или појединца који 
непосредно спроводе поступак издвајања. 

355. Комисија или појединац из тачке 354. овог упут-
ства сачињавају списак документације која ће се издвојити 
као безвриједна. 

356. У овом списку посебно се наводи документација 
чији рок чувања није истекао, као и документација која се 
не предвиђа за издвајање иако јој је истекао рок чувања. 

357. Списак се доставља руководиоцу органа ради да-
вања одобрења.

358. Ако су у списку наведене јединице документације 
чији рок чувања није истекао или нису наведене јединице 
чији је рок чувања истекао, те се ставке у списку посебно 
образлажу.

359. Списак се сачињава у складу са прописима којима 
је регулисан поступак издвајања безвриједне документарне 
грађе код ималаца.

360. Руководилац органа потврђује приједлог докумен-
тације која се предлаже за уништење и списак у два при-
мјерка доставља надлежном архиву.

361. Изузетно, орган није обавезан да списак безвријед-
ног регистратурског материјала достави надлежном архи-
ву уколико је претходно прибавио његову сагласност за 
издвајање појединих врста документације.

362. Орган не може да издвоји документацију за чије 
издвајање није прибавио сагласност надлежног архива.

363. О издвајању се сачињава записник.
Уништење безвриједне документарне грађе
364. Надлежни архив ће рјешењем утврдити начин 

поступања са издвојеном безвриједном документарном 
грађом. 

365. Безвриједна документарна грађа уништава се на 
начин којим се обезбјеђује заштита тајних података. 

366. Тајни подаци уништавају се у потпуности или се 
бришу тако да остану трајно нечитљиви. 

367. Лицима која учествују у поступку издвајања оне-
могућиће се увид у тајне податке уколико немају право 
увида у њих.

XIV - ПРЕДАЈА И ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предаја документације другом органу
368. Орган може да своју документацију преда другом 

органу или другом правном или физичком лицу када тај 
орган, правно или физичко лице преузима надлежности и 
послове на које се та документација односи и ако је законом 
или другим прописом обавезан на њену предају.

369. Орган може да преузима документацију другог ор-
гана или другог правног или физичког лица када преузима 
надлежности и послове на које се та документација односи 
и ако је законом или другим прописом овлашћен за њено 
преузимање.

370. Орган може да преузима и документацију која му 
је потребна за обављање послова те ако је овлашћен за 
њено преузимање.

371. О сваком преузимању или предаји документације 
сачињава се записник са списком документације која је 
предмет преузимања или предаје. Један примјерак запи-
сника са списком обавезно се доставља надлежном архиву.

Предаја документације надлежном архиву
372. Предаја документације надлежном архиву врши се 

у роковима утврђеним законом којим се уређује архивска 
дјелатност или у роковима које споразумно утврде ималац/
стваралац документације и надлежни архив.

373. Документација настала у раду органа унутрашњих 
послова и одбране предаје се у роковима које ови органи 
утврде општим актом, с тим да тај рок не може да буде 
дужи од 50 година од настанка документације.

374. Изузетак од обавезе предаје документације надле-
жном архиву представља предаја документације из т. 368-
370. овог упутства.

375. Документација се предаје у оригиналу, сређена, 
технички опремљена, пописана и комплетна, уз обезбјеђе-
ње транспорта и радне снаге за утовар и истовар.

376. Заједно са документацијом предају се и евиденције 
или изводи из евиденција у које је предметна документа-
ција уписана, као и материјали настали у информационо-
документационој дјелатности органа.

377. Поступак примопредаје документације спроводи 
се на начин и по поступку утврђеном прописима о при-
мопредаји документације надлежном архиву.

378. О свакој предаји документације надлежном архи-
ву сачињава се записник са списком документације која је 
предмет предаје.

379. До предаје надлежном архиву орган чува докумен-
тацију којој је истекао рок чувања у том органу и у складу 
са прописима обезбјеђује њено коришћење.

XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
380. Ово упутство примјењује се на цјелокупну службе-

ну, пословну и техничку документацију, прописе и норма-
тиве који се односе на пословање, публикације и другу до-
кументацију насталу или коришћену у раду органа из тачке 
1. овог упутства или њихових  правних предника, као и на 
документацију других правних или физичких лица која се 
по било ком основу налази у посједу органа.

381. Руководилац органа, руководилац организационе 
јединице у чијем се саставу налази писарница и руководи-
лац писарнице дужни су да обезбиједе примјену овог упут-
ства.

382. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство о спровођењу канцеларијског пословања (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 31/05, 5/06, 10/06, 
10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 
107/17 и 118/18).

383. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 10.2-020-3953/20
25. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Сенка Јујић, с.р.

Прилог број 1
ЈЕДИНСТВЕНИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ЗНАКОВИ
0 - ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ
Уопште о државном систему и организацији власти; уставни 

предмети; доношење и објављивање прописа; предмети од значаја 
за разна подручја дјелатности; избори; референдум; разграничења 
територија и подручја; организација органа власти; организација 
управног пословања и уопште о законодавној дјелатности; рефор-
ма јавне управе; уопште о правној помоћи; статистика уопште; са-
станци; сједнице; уопште о молбама и притужбама ван управног 
поступка; вјерски предмети. 

1 - ОБЛАСТ РАДА И СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
Запошљавање радника и брига о незапосленим уопште; распо-

дјела средстава плата запослених; радно вријеме; стручно образо-
вање и усавршавање; уопште о учесницима у привреди; заштита 
на раду; уопште о социјалном осигурању; међународна сарадња у 
области радних односа и социјалног осигурања.

2 - ГРАЂАНСКА СТАЊА, ДРЖАВНА И ЈАВНА БЕЗБЈЕД-
НОСТ

Грађанска стања и евиденције; јавни поредак; безбједност 
саобраћаја; криминалитет; извршење прекршајних и кривичних 
санкција; државна безбједност уопште; правни положај и боравак 
странаца у Републици Српској; путне исправе и визе; контрола 
путног саобраћаја преко државне границе и заштита политичких 
и имовинских права (личне слободе итд.).

3 - ПРИВРЕДА 
Привредно и друштвено планирање; рударство; индустрија и 

електрификација; трговина и туризам; пољопривреда, шумарство; 
задругарство; ветеринарство; лов; риболов и водопривреда; сао-
браћај и везе; занатство и угоститељство; грађевинарство и урба-
низам; комунални стамбени послови; цијене и животни стандард; 
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сајмови и привредне изложбе; проналасци и техничка усаврша-
вања; стандард и контрола мјера и драгоцјених метала.

4 - ФИНАНСИЈЕ 
Буџетско и финансијско пословање; средства; укупан приход и 

доходак предузећа; финансијски биланси и регреси; финансирање 
непроизведене потрошње; кредитни и банкарски систем и осигу-
рање уопште; порези, таксе и лутрије;  имовинскоправни предме-
ти; спољне финансије; надзор над финансијским пословањем. 

5 - ЗДРАВСТВЕНО И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
Уопште о здравству; надзор у области здравства; трошкови 

здравствених услуга; уопште о социјалној заштити; заштити омла-
дине, породице и одраслих; старатељство и заштита бораца  и 
РВИ; сарадња са иностранством на подручју здравства и социјал-
не заштите.

6 - ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И НАУКА
Предшколско васпитање; уопште о школству; библиотеке; 

архиви; музеји; галерије; изложбе и заштита споменика културе; 
позориште; опере; балет; филхармонија; хорови; оркестри и фол-
клорни ансамбли, филм, радио и телевизија; штампа; књижевност; 
издавачка дјелатност, ликовна умјетност и културна пропаганда; 
физичка култура, спорт и шах; кредитирање и стипендирање сту-
дената и ђака; сарадња са иностранством на подручју образовања; 
међународна сарадња у области науке и културе.

7 - ПРАВОСУЂЕ И ПРЕКРШАЈИ
Уопште о судству; парнични,  ванпарнични, извршни, кри-

вични и земљишнокњижни предмети; регреси; управни спорови 
и арбитражни предмети; адвокатура; јавно тужилаштво; уопште о 
правобранилаштву; сарадња са иностранством на подручју правне 
помоћи; прекршаји. 

8 - ОДБРАНА 
Одбрана; цивилна заштита; обука за одбрану и заштиту; војни 

послови; везе; елементарне непогоде.
9 - ПРЕДМЕТИ КОЈИ НЕ СПАДАЈУ У ГЛАВНЕ ГРУПЕ 0 - 8 
Националности; техничка и друга међународна помоћ; хидро-

метеоролошки предмети; инострани послови; пропагандно-катас-
тарско пословање и др.

Класификациони знакови

гл
ав
на

 г
ру
па

гр
уп
а

по
дг
ру
па

1 2 3 
0 00  ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
   ВЛАСТИ 
 01  НАРОДНА СКУПШТИНА И СКУПШТИНЕ 
   ОПШТИНА
   - односи и сарадња скупштине и других органа 
   Републике
  010  ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
  011  НАРОДНА СКУПШТИНА 
  012  ВЛАДА (одбори, комисије и др.)
  013  ГРАДСКА И ОПШТИНСКА СКУПШТИНА 
   (сједнице, састанци, договори итд.)
  014  ОРГАНИ УПРАВЕ ОПШТИНЕ И ГРАДА (оснивање, 
   организација, дјелокруг, контрола рада, јавност 
   рада итд.)
  015 ФОНДОВИ (организација, дјелокруг)
  016 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (оснивање, дјелокруг, 
   финансирање, начин рада итд.)
  017 ПРАВОСУДНИ И ДРУГИ ОРГАНИ 
  - судови, јавна тужилаштва и правобранилаштва,
  - мировна вијећа и служба правне помоћи (оснивање, 
  организација, дјелокруг, контрола рада, извјештај о 
  раду итд.).
  018 ПРЕДУЗЕЋА 
  (оснивање, регистрација, престанак рада, дјелатност, 
  контрола финансијског и материјалног пословања итд.) 
   - у области привреде,
   - у ванпривредним дјелатностима,
   - стручна и пословна удружења,
   - задруге и њихова удружења, 

   - банке и штедионице, 
   - осигуравајући заводи,
   - организације које врше послове од посебног 
   друштвеног интереса. 
 02   ЗАКОНОДАВНА ДЈЕЛАТНОСТ (уопште), 
   ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОПИСА
  020 (израда нацрта, приједлога, примједаба, мишљења, 
   иницијатива за доношење итд.)
   - Устав, закони, одлуке, резолуције, уредбе, правилници
    итд.,
   - контрола уставности и законитости.
  021 ПРОПИСИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ЊЕНИХ 
   ОРГАНА
   (израда нацрта, приједлога, примједаба, мишљења, 
   иницијатива за доношење итд.)
   - Устав, закони, одлуке, резолуције, уредбе, правилници, 
   упутства итд.,
   - контрола уставности и законитости.
  022 ОПШТИ АКТИ И ДРУГИ ПРОПИСИ ГРАДСКИХ И 
   ОПШТИНСКИХ СКУПШТИНА 
   (статути општине, одлуке, правилници, упутства итд.)
   - доношење и објављивање прописа,
   - контрола законитости и уставности.
  023 КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И 
   ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
   - контрола статута и других општинских аката,
   - давање потврда и сагласности на статуте и друга 
   општа акта,
   - интервенција за усаглашавање статута и других 
   општих аката са Уставом и другим важећим прописима.
 03  ИЗБОРИ (уопште о изборима)
   - именовање изборних комисија,
   - резултати и објављивање резултата избора итд.
  030 РЕФЕРЕНДУМ (расписивање референдума, резултати
    референдума итд.)
  031 БИРАЧКИ СПИСКОВИ (изводи - увјерење из бирачких 
   спискова итд.)
 04  ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
   - конференције, сједнице, састанци, заједничке акције
   итд.
 05  ОПШТЕУПРАВНИ ПОСЛОВИ (УОПШТЕ)
  050 БРИГА О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ 
   УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
  051 ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТРУЧНА БИБЛИОТЕКА 
   (организација и пословање)
  052 КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
   - надзор над примјеном прописа о канцеларијском 
   пословању,
   - пружање стручне и друге помоћи (упутства, 
   објашњења итд.),
   - печати, штамбиљи и жигови,
   - достављање извјештаја,
   - документарна и архивска грађа,
   - акти пословања (дописи, позиви и слично), 
   - примопредаја послова (записници),
   - евиденције и обрасци.
  053 ИНФОРМАТИВНА И ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
   - уреднички рад,
   - давање информација,
   - јавност рада,
   - штампање и публикација стручних и других 
   материјала.
  054 ПОСЛОВАЊЕ ЕКОНОМАТА И ЗАЈЕДНИЧКИХ 
   СЛУЖБИ
   - набавке и издавање канцеларијског материјала и 
   другог ситног инвентара,
   - одржавање и коришћење моторних возила,
   - уређивање и одржавање пословне зграде и службених 
   просторија,
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   - телефонска и телефакс служба,
   - вратарска (портирска) служба,
   - курирска служба,
   - служба дежурства.
  055 ПРИЈЕМ СТРАНАКА 
   - организација и рад пријемне канцеларије,
   - пријем странака (уредовни дани и сл.), 
   - посјете домаћих и страних делегација.
  056 ОВЈЕРЕ
   - овјера потписа, рукописа и преписа,
   - овјера пословних књига.
  57 УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА (ОМТ)
   - информатичка средства,
   - опрема,
   - ОМТ (организација, методи рада и техника).
  058 УВЈЕРЕЊА 
   - одјељење из области опште управе,
   - увјерења за која нису надлежни други органи управе,
    - негативна надлежност.
  059 ПРАВНА ПОМОЋ И ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 
   ГРАЂАНА, МИРНО РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
   (организација службе правне помоћи грађана итд.)
 06  СТАТИСТИКА (УОПШТЕ) 
  060 ТЕХНИЧКА СТАТИСТИЧКА СЛУЖБА
  061 ДРУШТВЕНА СТАТИСТИКА
  062 ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА
  063 ДРУГЕ СТАТИСТИКЕ
  064 ПОПИС СТАНОВНИШТВА
   - организација и спровођење прописа, 
   - сређивање и обрада материјала, 
   - објављивање и коришћење материјала о попису 
   становништва итд.
 07  ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА, МИГРАЦИЈЕ
   - организација прихвата и збрињавање избјеглица и 
   расељених лица,
   - стицање, престанак и губљење статуса избјеглице и
   расељеног лица,
   - миграције,
   - финансирање,
   - прикупљање, дистрибуција и евидентирање 
   материјалне помоћи и др.
 08  ВЈЕРСКИ ПРЕДМЕТИ 
 09  РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ (израда и примјена 
   стратешких докумената, реализација пројеката)
1  ОБЛАСТ РАДА И СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
   (уопште о раду, програми и планови запошљавања 
   радника итд.)
   - надзор над примјеном прописа из области управног
   рјешавања (управна инспекција),
   - пружање стручне и друге помоћи,
   - достављање извјештаја о кретању предмета управног
   поступка итд.
 10  ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА И БРИГА О 
   НЕЗАПОСЛЕНИМ (УОПШТЕ) 
   (прописи, упутства, расписи, елаборати, анализе, 
   информације, извјештаји и други материјали из ове
   области)
  100 ПРИВРЕМЕНО НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
   - евиденција о привремено незапосленим лицима итд.
  101 ПРАВА ЗА ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ 
   НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
   - право на новчану накнаду,
   - право на здравствену заштиту.
  102 ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ОМЛАДИНЕ И
   ОДРАСЛИХ
   (избор занимања итд.)
  103 ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА (наших грађана у земљи)
   - оглашавање слободних радних мјеста,

   - упућивање у друга мјеста ради запошљавања итд.
  104 ЗАПОШЉАВАЊЕ НАШИХ РАДНИКА У 
   ИНОСТРАНСТВУ
  105 ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА НАШИМ РАДНИЦИМА
   ПРИВРЕМЕНО ЗАПОСЛЕНИМ У ИНОСТРАНСТВУ
   РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА КОД ИНОСТРАНИХ
   ПОСЛОДАВАЦА
  106 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ О ПРАВИМА НАШИХ
   РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ 
   (конвенције, споразуми итд.)
   - односи са иностраним државама,
   - односи са нашим дипломатским и конзуларним 
   представништвима у иностранству итд.
 11  ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ СЛУЖБЕ ЗА
   РЕГУЛИСАЊЕ РАДНИХ ОДНОСА (персонална и
   кадровска служба)
  110 ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА
   - издавање увјерења о радном стажу и другим 
   чињеницама из евиденције,
   - досијеа са документацијом и другим подацима о 
   запосленим лицима,
   - достављање извјештаја о подацима из евиденције итд.
  111 ЕВИДЕНЦИЈА О КАДРОВИМА 
    - рад комисија за кадрове - састанци, записници,
   закључци итд.,
   - избори, постављења, именовања, разрјешења и сл. 
   функционера, судија и других лица,
   - достављање одговарајућих извјештаја.
 12  РАД - УОПШТЕ
   - статути и друга општа акта о регулисању радних 
   односа, систематизација радних мјеста, расподјела
   средстава за плате и сл.
  120 ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ПРЕДУЗЕЋИМА 
   - доношење одлуке о попуни упражњених радних 
   мјеста, 
   - оглашавање слободних радних мјеста и расписивање
   конкурса (путем завода за запошљавање),
   - рад конкурсне комисије и комисије за пријем радника
   (сједнице, записници итд.),
   - пробни рад итд.
  121 РАД СА КРАЋИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И 
   ДОПУНСКИ РАД
  122 ГРАЂАНСКОПРАВНИ ОДНОС (уговор о дјелу) У 
   ПРЕДУЗЕЋИМА
   - закључивање уговора о грађанскоправном односу,
   - извршавање и  контрола извршавања уговора итд.
  123 ПРИПРАВНИЦИ
   - пријем приправника,
   - спровођење приправничке обуке,
   - примјена прописа о приправницима итд.
  124 ЗАШТИТА ЖЕНА, ОМЛАДИНЕ И ИНВАЛИДА
   - утврђивање радних мјеста за рад инвалида,
   - ноћни и продужени рад,
   - заштита трудница и мајки са дјецом до три године 
   живота итд.
  125 ОДГОВОРНОСТ РАДНИКА У ПРЕДУЗЕЋИМА
   - дисциплинска одговорност - повреде радних обавеза,
   - материјална одговорност (накнаде штете), 
   - удаљење (суспензија) радника са радног мјеста или 
   из органа, односно организације итд.
  126 ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА У ПРЕДУЗЕЋУ 
   - по сили закона (оглашавањем неспособним за рад,
   испуњавање услова за старосну пензију, по правомоћној 
   одлуци суда - казна затвора дужа од шест мјесеци, 
   забрана бављења одређеним пословима итд.), 
   - уз сагласност радника.
  127 ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА У ПРЕДУЗЕЋУ 
   - упознавање са правима, дужностима, обавезама и 
   заштитним мјерама на раду,
   - распоређивање и премјештај,
   - приговори, жалбе, тужбе - радни спор,
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   - извршавање одлука државних органа (судова, органа 
   управе и др.) и других органа итд.
  128 РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
   - издавање радних књижица,
   - исписивање података у радне књижице.
 13  ПЛАТЕ И НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ 
   РАДА - УОПШТЕ (расписи, упутства, инструкције, 
   објашњења и мишљења, елаборати, анализе, 
   информације и други материјал из ове области).
  130 РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ЗА РАД (средства фондова 
   и средства за редовну дјелатност)
  131 УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЈЕЛА ПЛАТА И 
   НОВЧАНИХ НАКНАДА
   - рјешење о аконтацији плате, привременом и коначном 
   обрачуну итд.
  132 РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА, ЧИСТОГ ДОХОТКА И
   ПЛАТА ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ 
   ОРГАНИЗАЦИЈАМА
  133 ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД (рад дужи од редовног радног 
   времена) 
   - увођење прековременог рада, 
   - одређивање висине накнаде за прековремени рад, 
   - евидентирање и контрола прековременог рада итд.
  134 НАКНАДЕ И НАГРАДЕ
   - накнада путних и службених трошкова,
   - накнада због одвојеног живота породице,
   - накнада превозних трошкова (одлазак од мјеста 
   становања до запослења), 
   - додјела награде за постигнуте успјехе у раду,
   унапређивање, рационализација пословања и сл.
  135 НАКНАДА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 
   - издавање путних налога за службена путовања, 
   - коришћење путничких аутомобила у друштвеној
   својини,
   - одређивање километраже,
   - коришћење властитих путничких аутомобила - 
   превозних средстава за службене потребе итд.
  136 ОДЛИКОВАЊА 
   - формирање и рад комисије за одликовања,
   - додјела - уручивање одликовања итд.
 14  РАДНО ВРИЈЕМЕ, ОДМОР, ОДСУСТВО И 
   БОЛОВАЊА - УОПШТЕ (прописи, расписи, 
   инструкције, објашњења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и др. материјали из ове области)
  140 РАДНО ВРИЈЕМЕ 
   - распоред радног времена, 
   - редовно радно вријеме, ноћни рад итд.
  141 ГОДИШЊИ ОДМОРИ 
   - распоред коришћења годишњих одмора,
   - рјешења - одлуке о времену и дужини трајања 
   коришћења годишњих одмора итд.
   - накнада штете за неискоришћени годишњи одмор итд.
  142 ОДСУСТВА (плаћена и неплаћена)
  143 БОЛОВАЊА (евидентирање и обрачуни) 
  144 ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ НЕПУНОГ,
   СКРАЋЕНОГ И ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА И 
   ПРЕРАСПОДЈЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА
 15  СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ -
   УОПШТЕ  (прописи, упутства, расписи, инструкције,
   објашњења и мишљења, елаборати, анализе, 
   информације и други материјали из ове области)
  151 СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 
   - допунско, ванредно и слично школовање,
   - магистратуре, докторати итд.
  152 СЕМИНАРИ, КУРСЕВИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ 
   СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА (такође и усавршавање
   у току рада)
  153 СТРУЧНИ ИСПИТИ (органи  управе, правосуђе, 
   прекршаји, извршење санкција итд.)
   - формирање комисија за полагање стручних испита,
   - пријаве за полагање стручних испита,

   - рјешење о праву на полагање стручних испита,
   - записници и други материјали о полагању стручних
   испита,
   - издавање увјерења о положеним стручним испитима
    итд.
  154 СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 
 16  УЧЕНИЦИ У ПРИВРЕДИ - УОПШТЕ (прописи,
   упутства, инструкције, објашњења и мишљења, 
   елаборати, анализе, информације и други материјали 
   из ове области)
  160 УГОВОР О ИЗУЧАВАЊУ ЗАНАТА 
  161 ШКОЛЕ ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РАДНИЧКИХ ЗАНИМАЊА 
   (програми и планови рада, уписи и сл.) 
 17  ЗАШТИТА НА РАДУ (прописи, упутства, 
   инструкције, објашњења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ове 
   области)
  170 ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ ПРИ РАДУ 
  171 ПРИЈАВЕ О ПОЧЕТКУ И ПРЕСТАНКУ РАДА У 
   ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА, МАШИНЕ,
   УРЕЂАЈИ И  ПОСТРОЈЕЊА
  172 НЕСРЕЋА НА ПОСЛУ
  173 ИНСПЕКЦИЈА РАДА
   - надзор над примјеном прописа о заштити на раду, 
   - друштвени и приватни сектор, 
   - утврђивање услова заштите на раду у пословним 
   просторијама ради регистрације код основног суда, 
   - предузимање мјера у вези са несрећама на послу,
   - евиденције и извјештајна дјелатност итд.
   - процјена ризика.
 18  СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ - УОПШТЕ (прописи, 
   упутства, расписи, инструкције, елаборати, анализе,
   информације и други материјали из ове области)
  180 ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
  181 ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ
  182 ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
  183 ДОДАТАК НА ДЈЕЦУ 
  184 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПОСЕБНИХ 
   КАТЕГОРИЈА ОСИГУРАНИКА (унутрашњи послови 
   и др.)
 19  МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ РАДНИХ 
   ОДНОСА И СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
2  ГРАЂАНСКА СТАЊА, ДРЖАВНА И ЈАВНА 
  БЕЗБЈЕДНОСТ - УОПШТЕ  (прописи, упутства, расписи,
  инструкције, елаборати, анализе, информације и други 
  материјали из ове области)
 20  ГРАЂАНСКА СТАЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ - УОПШТЕ
   (организација пословања, устројавање евиденција, 
   прописи од МК итд.)
  200 РОЂЕЊЕ - МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ
   - пријаве и уписи у МКР,
   - исправке у МК рођених,
   - издавање извода из МКР итд.
  201 СКЛАПАЊЕ БРАКА - МАТИЧНА КЊИГА 
   ВЈЕНЧАНИХ 
   - пријаве, склапање брака и уписи у МКВ,
   - исправке у МКВ,
   - накнадни уписи и прибиљешке,
   - издавање извода из МКВ.
  202 СМРТ - МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ 
   - пријаве и уписи у матичну књигу умрлих,
   - исправке, накнадни уписи и прибиљешке,
   - издавање извода из МКУ.
  203 ЛИЧНО ИМЕ
   - одређивање личног имена, 
   - промјена личног имена.
  204 ДРЖАВЉАНСТВО 
   - упис и издавање извода из матичне књиге 
   држављанства итд.
  205 РЕГИСТАР СТАНОВНИШТВА
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  206 ЛИЧНЕ КАРТЕ
   - захтјеви и издавање личне карте,
   - промјена личне карте итд.
  207 ПРЕБИВАЛИШТЕ И БОРАВИШТЕ 
   - пријава пребивалишта и боравишта,
   - издавање увјерења о пребивалишту и боравишту,
   - захтјеви за покретање прекршајног поступка итд.
 21  ЈАВНИ ПОРЕДАК - УОПШТЕ (организација 
   пословања, надлежност, сарадња са другим органима 
   и организацијама итд.)
  210 ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВ
   - издавање одобрења за набавку оружја, муниције и 
   експлозива,
   - контрола употребе и ношења оружја, коришћења 
   муниције и експлозива итд.
  211 ЈАВНИ РЕД И МИР
   - употреба ватреног оружја, палице и физичке снаге у 
   службеној дужности,
   - пријава и захтјеви за покретање прекршајног 
   поступка итд.
  212 СНИМАЊЕ, СКИЦИРАЊЕ И ФИЛМОВАЊЕ
  213 УДРУЖИВАЊЕ ГРАЂАНА, ЈАВНИ И ВЈЕРСКИ 
   СКУПОВИ
   - давање одобрења за оснивање удружења грађана 
   и одржавање вјерских скупова,
   - забрана рада удружењу грађана о одржавању 
   вјерских скупова итд.
  214 ИНОСТРАНА ШТАМПА И ПУБЛИКАЦИЈЕ
   - уношење и растурање иностране штампе и 
   публикације,
   - одузимање иностране штампе и публикације.
  215 ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
   - надзор над примјеном прописа о заштити пожара,
   - пријаве за кд и захтјеви за покретање прекршајног
   поступка итд.
  216 ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
 22  БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
   (организација, сарадња са другим органима и 
   организацијама итд.)
  220 УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
   НА ПУТЕВИМА 
  221 КОНТРОЛА РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА НА 
   ПУТЕВИМА
   - захтјеви за покретање прекршајног поступка.
  222 ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ 
   - рјешавање о давању одобрења за вршење дјелатности
   обуке кандидата, 
   - пријаве и полагање возачких испита,
   - захтјев за покретање прекршајног поступка.
 23  КРИМИНАЛИТЕТ (организација, сарадња са 
   судовима, јавним тужилаштвима, инспекцијским 
   органима и другим органима и организацијама)
  230 ОПШТИ КРИМИНАЛИТЕТ 
  231 МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА
  232 ПОТРАЖНА ДЈЕЛАТНОСТ
  233 ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ И КРИМИНАЛИСТИЧКА 
   ВЈЕШТАЧЕЊА
  234 КРИМИНАЛИСТИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА
  235 ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ
 24  ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈНИХ И КРИВИЧНИХ 
   САНКЦИЈА - УОПШТЕ (организација, сарадња итд.)
  240 ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВА 
   ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ
   САНКЦИЈА 
   - оснивање,
   - финансирање дјелатности,
   - постављање, именовање  унапређења, разрјешење,
   - дисциплински поступак итд.
  241 НАДЗОР НАД РАДОМ УСТАНОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
   КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ САНКЦИЈА 
   - примјена прописа о преваспитању и поступању са 
   осуђеним лицима,

   - привредно пословање.
  242 ОСНИВАЊЕ И ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 
   ПРИВРЕДНИХ ЈЕДИНИЦА У УСТАНОВАМА ЗА
   ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ 
   САНКЦИЈА 
  243 УПУЋИВАЊЕ ОСУЂЕНИХ ЛИЦА НА ИЗДРЖАВАЊЕ 
   КАЗНЕ
  244 ИЗВРШАВАЊЕ МЈЕРА БЕЗБЈЕДНОСТИ И 
   ВАСПИТНО- ПОПРАВНИХ МЈЕРА
  245 ПРЕМЈЕШТАЈ ОСУЂЕНИХ ЛИЦА
  246 УСЛОВНИ ОТПУСТ
  247 ПОМИЛОВАЊЕ И АМНЕСТИЈА
  248 ЕВИДЕНЦИЈА О ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА
 25  ДРЖАВНА БЕЗБЈЕДНОСТ - УОПШТЕ
 26  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И БОРАВАК СТРАНАЦА У
   РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
 27  ПУТНЕ ИСПРАВЕ И ВИЗЕ
   - издавање путних исправа и виза,
   - поништавање и одузимање издатих путних исправа и 
   виза,
   - прекршајни поступак.
 28  КОНТРОЛА ПУТНОГ САОБРАЋАЈА ПРЕКО 
   ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 
   - послови у вези са пограничном зоном.
 29  РАСПОРЕЂУЈУ СЕ ПОСЛОВИ КОЈИ НЕ 
   СПАДАЈУ У ГРУПУ ОД 20 ДО 28
3  ПРИВРЕДА - УОПШТЕ (програми привредног 
  развоја, споразуми у области привреде итд.)
 30  ПРИВРЕДНО И ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
   (извршење планова са подручја привреде, упутства,
   расписи, стручно-аналитички и други материјали итд.)
 31  РУДАРСТВО, ИНДУСТРИЈА И 
   ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА - УОПШТЕ (прописи, 
   упутства, расписи, обавјештења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ових 
   области)
  310 РУДАРСТВО 
   - рудна богатства и минералне сировине,
   - експлоатација пијеска, шљунка и камена итд.,
   - геолошка истраживања.
  311  РУДАРСКА ИНСПЕКЦИЈА
   - надзор над примјеном прописа у области рударства,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка, 
   - евиденције и извјештајна дјелатност.
  312 ИНДУСТРИЈА 
   - металургија,
   - производња и прерада метала и неметала, 
   - производња и прерада дрвета,
   - енергетика,
   - хемијска и остала прерађивачка индустрија,
   - остала индустрија.
  313 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА
   - надзор над примјеном прописа у области 
   електропривреде,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештајна дјелатност.
  314 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА
   - надзор над примјеном прописа у погледу производње,
   промета и употребе парних котлова,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
    захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештајна дјелатност итд.
 32  ТРГОВИНА И ТУРИЗАМ - УОПШТЕ (прописи, 
   упутства, расписи, објашњења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ове 
   области)
  320 ТРГОВИНА
   - откуп и снабдијевање,
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   - пијачни простор,
   - дјелатност предузећа и других организација у области
   трговине и вршења услуга итд.
  321  СПОЉНА ТРГОВИНА (промет робе, услуга и опреме)
  322 ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
  323 САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ 
   ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
  324 ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
   - надзор над примјеном прописа о формирању цијена и
   маржи,
   - надзор над примјеном прописа о контроли 
   квалитетних индустријских и прехрамбених производа
   и производа широке потрошње, 
   - надзор над радом занатских, угоститељских, 
   туристичких и других објеката,
   - утврђивање услова у пословним просторијама 
   ради регистрације,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденција и извјештајна дјелатност.
  325 ТУРИЗАМ
   - организација и дјелатност туристичке привреде,
   - организација у области туризма,
   - туристичка представништва, бирои, агенције итд.,
   - боравишне таксе.
  326 КУЋНА РАДИНОСТ
   - производња и промет кућне радиности.
 33  ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЗАДРУГАРСТВО, 
   ВЕТЕРИНАРСТВО, ЛОВ, РИБОЛОВ И 
   ВОДОПРИВРЕДА УОПШТЕ  (прописи, упутства, 
   расписи, објашњења и мишљења, елаборати, анализе,
   информације и други материјали из ове области)
  330  ПОЉОПРИВРЕДА 
   - искоришћавање пољопривредног земљишта,
   - сточарство итд.
  331 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
   - надзор над примјеном прописа о искоришћавању
   пољопривредног земљишта,
   - надзор над производњом, прометом и употребом
   пољопривредног биља, сјемена и вјештачког ђубрива,
   - надзор над примјеном прописа о рибарству,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и 
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештајна дјелатност.
  332 ШУМАРСТВО (шумски основи, катастар шума, 
   планови сјече итд.)
   - давање одобрења за сјечу шума.
  333 ШУМСКА ИНСПЕКЦИЈА 
   - надзор над примјеном прописа о шумама,
    - надзор над производњом, прометом, употребом 
   шумског биља и сјемена,
   - надзор над примјеном прописа у области ловства, 
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештајна дјелатност.
  334 ЗАДРУГАРСТВО (програми и планови развоја итд.)
  335 ВЕТЕРИНАРСТВО
  336 ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 
   - надзор над примјеном прописа о здравственој заштити 
   стоке,
   - надзор над производњом, прометом, употребом 
   животних намирница животињског поријекла,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештајна дјелатност.
  337 ВОДОПРИВРЕДА, ЛОВ И РИБОЛОВ 
   - водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,
   - вађења пијеска, камена и шљунка са обала и корита
   ријека,
   - заштићена дивљач,

   - привредни риболов, рибни фонд итд.
  338 ВОДОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
   - надзор над примјеном прописа о водама,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и 
   захтјеви за покретање прекршајног поступка
   - евиденције и извјештаји итд.
  339 ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ
   - комисије за процјену штете итд.
 34  САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ - УОПШТЕ (прописи, упутства, 
   расписи, инструкције, објашњења и мишљења, 
   елаборати, анализе, информације и други материјали 
   из ових области)
   - посебно о изградњи и учешћу у финансирању путева 
   и других саобраћајних објеката.
  340 ЖЕЉЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ (унутрашњи и 
   међународни)
   - инспекција жељезничког саобраћаја.
  341 ПОМОРСКИ, РИЈЕЧНИ И ЈЕЗЕРСКИ САОБРАЋАЈ 
   (унутрашњи и међународни) 
   - инспекција поморског саобраћаја,
   - инспекција ријечног и језерског саобраћаја итд.
  342 ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ (унутрашњи и међународни)
   - инспекција ваздушног саобраћаја.
  343 ПТТ САОБРАЋАЈ (унутрашњи и међународни)
   - инспекција ПТТ саобраћаја.
  344 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА
   - локација радио-станица,
   - одобрење за рад радио-станица итд.
  345 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ (унутрашњи и међународни)
   - ауто-пут и остали јавни путеви,
   - изградња путева и давање одобрења за употребу,
   - одобрења за вршење превоза лица и ствари у 
   јавном саобраћају итд.,
   - регистар о издатим одобрењима и издавање увјерења.
  346 ИНСПЕКЦИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
   - надзор над примјеном прописа у саобраћају на јавним 
   путевима, 
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка, 
   - евиденције и извјештаји.
  347 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И 
   УСПИЊАЧЕ
   - такси превоз итд.,
   - превоз запрежним возилима, регистар и издавање 
   увјерења,
   - регистар о такси превозницима и издавање увјерења.
  348 ИНСПЕКЦИЈА ЈАВНИХ ПУТЕВА
   - надзор над примјеном прописа о јавним путевима, 
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештаји итд.
  349 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ 
   САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
 35  ЗАНАТСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - УОПШТЕ 
   (прописи, упутства, расписи, инструкције, објашњења и
   мишљења, елаборати, анализе и информације из ових
   области)
  350 ЗАНАТСТВО 
   - организација, дјелатност итд.,
   - одобрења за вршење самосталне занатске дјелатности 
   средствима у личној својини грађана, 
   - престанак рада самосталних занатских радњи итд.,
   - регистар самосталних занатских радњи и издавање
   увјерења итд.
  351 ДЈЕЛАТНОСТИ СЛИЧНЕ ЗАНАТСКОЈ
   - обављање забавних и других игара, 
   - производња и промет креча, дрвеног угља итд.
  352 УГОСТИТЕЉСТВО
   - организација, дјелатност итд.,
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   - одобрења за вршење самосталне угоститељске 
   дјелатности грађана, 
   - престанак рада самосталних угоститељских радњи
   итд.,
   - провјера знања за самостално вршење угоститељске
   дјелатности итд.
 36  ГРАЂЕВИНАРСТВО И УРБАНИЗАМ - УОПШТЕ 
   (прописи, упутства, расписи, инструкције, објашњења 
   и мишљења, елаборати, анализа, информације и други 
   материјали из ових области)
  360 ИЗГРАДЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА  
   - одобрење за изградњу, 
   - техничка документација, 
   - технички пријем и употребна дозвола итд.
  361 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ГРАЂАНА И ГРАЂАНСКО
   ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И
   ОБЈЕКАТА ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА
   - одобрење за изградњу, 
   - технички пријем и употребна дозвола итд.
  362 ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
   - надзор над примјеном прописа о изградњи 
   грађевинских и
   других објеката, посебно бесправна изградња, 
   - надзор над производњом, прометом и употребом
   грађевинског материјала,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештаји итд.
  363 УРБАНИЗАМ (урбанистички, регулациони планови 
   итд.)
  364 ЛОКАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКЕ САГЛАСНОСТИ 
   - одобрење за локацију објекта итд.
 37  КОМУНАЛНИ И СТАМБЕНИ 
   ПОСЛОВИ - УОПШТЕ  (прописи, упутства, расписи,
   инструкције, објашњења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ових 
   области)
  370 КОМУНАЛНИ ПРЕДМЕТИ 
   - јавне површине, 
   - градске саобраћајнице,
   - натписи, фирме, рекламе,
   - живина, крупна и ситна стока, 
   - ограде и фасаде зграда,
   - водовод и канализација,
   - чистоћа, 
   - гробља,
   - спортски и други комунални објекти итд.
  371 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
   - надзор над изгледом, уређењем, одржавањем чистоће
   у насељеним мјестима,
   - надзор над снабдијевањем водом, одвођењем отпадних
   вода итд.,
   - надзор над уређењем, чувањем и одржавањем јавних
   површина и спортских објеката,
   - надзор над одржавањем гробаља, 
   - надзор над уређењем, чувањем и употребом 
   саобраћајница, путева и тргова у насељеним мјестима,
   обала и корита ријека и потока, јавних и других 
   објеката итд.,
   - држање стоке и живине у насељеним мјестима итд.,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка,
   - евиденције и извјештаји итд.
  372 СТАМБЕНИ ПРЕДМЕТИ
   - финансирање стамбене изградње, 
   - додјела станова,
   - проширење, замјена, исељења, бесправна усељења 
   итд.
  373 СТАНАРИНЕ И ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
  374 ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ПРОСТОРИЈЕ

 38  ЦИЈЕНЕ И ЖИВОТНИ СТАНДАРД - УОПШТЕ
  380 АДМИНИСТРАТИВНЕ МЈЕРЕ У ВЕЗИ СА 
   ОБРАЗОВАЊЕМ ЦИЈЕНА РОБЕ И УСЛУГА
   - одобрења за промјену цијена итд. 
 39  САЈМОВИ И ПРИВРЕДНЕ ИЗЛОЖБЕ, 
   ПРОНАЛАСЦИ И ТЕХНИЧКА УСАВРШАВАЊА,
   СТАНДАРД И КОНТРОЛА МЈЕРА И 
   ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА - УОПШТЕ
  390 САЈМОВИ И ПРИВРЕДНЕ ИЗЛОЖБЕ
  391 ПРОНАЛАСЦИ И ТЕХНИЧКА УСАВРШАВАЊА
  392  СТАНДАРД
  393 КОНТРОЛА МЈЕРА И ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА, 
   ФИНАНСИЈЕ - УОПШТЕ (прописи, упутства, расписи,
   објашњења и мишљења, инструкције, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ове 
   области)
 40  БУЏЕТСКО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
   - уопште о образовању и расподјели средстава у 
   скупштинама, државним органима, предузећима и 
   другим организацијама. 
  400 БУЏЕТИ, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ, ФОНДОВИ 
   И ЗАВРШНИ РАЧУНИ
   - израда и доношење буџета и финансијских планова 
   итд.
  401 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
   - евиденције извршења буџета, 
   - периодични извјештаји, 
   - тромјесечни  и мјесечни планови итд. 
  402 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ И ЗАВРШНИ РАЧУНИ 
   ДРЖАВНИХ ОРГАНА
   - израда и доношење финансијских планова и завршних 
   рачуна итд.
  403 ИЗВРШАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА 
   ДРЖАВНИХ ОРГАНА
   - рачуноводствено пословање, 
   - књиговодство итд.
  404 УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
   - набавке, 
   - инвентарисање итд.
  405 ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ФОНДОВА И 
   ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
   - финансијски планови,
   - завршни рачуни итд.
  406 ДЕПОЗИТНО ПОСЛОВАЊЕ
   - депозит, судски депозит итд. 
 41  СРЕДСТВА, УКУПАН ПРИХОД И ДОХОДАК 
   ПРЕДУЗЕЋА - УОПШТЕ
  410 ПОСЛОВНА СРЕДСТВА
   - основна и обртна средства,
   - кредити за основна  и обртна средства,
   - средства из других извора итд.
  411 УКУПАН ПРИХОД
  412 ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
   - амортизација, 
   - материјални трошкови, 
   - обавезе из укупног прихода, 
   - камате итд.
  413 ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ
   - порез на промет производа, на накнаде за услуге,
   - порез на промет непокретности и права итд.
  414 ФОНДОВИ
   - фонд опреме,
   - резервни фонд,
   - фонд ризика, 
   - фонд заједничке резерве,
   - инвестициони фондови, 
   - пословни фонд, 
   - остали фондови.
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  415 ДОПРИНОСИ НА ПЛАТЕ 
  416 ДОПРИНОС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ 
   ЗЕМЉИШТА
   - одређивање висине доприноса итд.
  417 ЗАВРШНИ РАЧУНИ, ПЕРИОДИЧНИ ОБРАЧУНИ, 
   КОНТНИ ПЛАНОВИ И ДР.
   - завршни рачуни, 
   - периодични обрачуни, 
   - контни планови, 
   - инвентарисање, 
   - књиговодство и евиденције итд.
 42  УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ БИЛАНСИ И 
   РЕГИСТРИ - УОПШТЕ
  420 БИЛАНСИ ПРИВРЕДЕ
  421 БИЛАНСИ РЕПУБЛИКЕ
  422 БИЛАНСИ ГРАДА И ОПШТИНА
  423 РЕГРЕСИ
 43  ФИНАНСИРАЊЕ НЕПРОИЗВОДНЕ ПОТРОШЊЕ 
   - ОПШТЕ
  430 ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА, 
   ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
   - исплата болничких трошкова и осталих накнада за 
   извршене здравствене услуге итд.,
   - исплата накнада за смјештај, лијечење и сл. социјално
   угрожених лица итд.
  431 ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И КУЛТУРЕ
  432 ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
  433 ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ И
   СЛУЖБИ
  434 ФИНАНСИРАЊЕ ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ 
   ПОТРОШЊЕ
  435 НЕПРОИЗВОДНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (коморе, удружења, 
   савези итд.)
 44  КРЕДИТНИ И БАНКАРСКИ СИСТЕМ И 
   ОСИГУРАЊЕ УОПШТЕ
  440 БАНКАРСКИ СИСТЕМ
   - финансирање,
   - платни промет, 
   - контни планови, 
   - штедња,
   - провизије и сл.
  441 ОСИГУРАЊЕ 
   - премије и сл.
  442 КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ
  443 ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ
 45   ПОРЕЗИ - УОПШТЕ
  450 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА 
   - утврђивање висине и разреза пореза, 
   - принудна наплата итд.,
   - обрачуни катастарског прихода и разрез пореза, 
   - ослобођења, смањења и отпис пореза. 
  451 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
   - утврђивање висине прихода и разреза пореза, 
   - принудна наплата итд.
  452 ПОРЕЗИ ОСТАЛИХ КАТЕГОРИЈА ПОРЕСКИХ 
   ОБВЕЗНИКА (порез на зграде, порез на приходе од
   зграда, порез на осталу имовину, порез из личног 
   дохотка од ауторских права, патената и техничких
   унапређења, порез на добитке од игара на срећу, порез
   на насљеђе и поклоне и остало) 
   - утврђивање пореске основице и разрез пореза, 
   - принудна наплата итд.
  453 ПОВРАЋАЈ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНОГ ИЛИ ВИШЕ
   УПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА
  454 ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО
  455 ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА
   - увјерења о имовном стању, пореском задужењу итд.
  456 ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА

   - надзор над пословањем и утврђивањем прихода који 
   подлијежу опорезивању, 
   - спровођење прекршајног поступка, 
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе, 
   - евиденција и извјештаји. 
 46  ТАКСЕ И ЛУТРИЈА - УОПШТЕ
  460 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
   - принудна наплата, 
   - враћање погрешно уплаћеног или више уплаћеног
   износа административне таксе, 
   - контрола примјене прописа о административним 
   таксама. 
  461 СУДСКЕ ТАКСЕ
   - принудна наплата,
   - враћање погрешно уплаћеног или више уплаћеног 
   износа судских такса, 
   - контрола примјене прописа о судским таксама. 
  462 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 
   - одређивање висине износа комуналне таксе или више
   уплаћеног износа комуналне таксе, 
   - контрола примјене прописа о комуналним таксама
   итд.
  463 ЛУТРИЈЕ И ДРУГЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ
 47  ИМОВИНСКОПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
  470 КОНФИСКАЦИЈА
   - издавање сувласничког дијела конфисковане имовине
   итд.
  471 НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
   - национализација приватних предузећа, 
   - национализација имовине страних држављана, 
   - национализација најамних зграда и грађевинског 
   земљишта, 
   - одређивање висине накнаде за национализоване 
   најамне зграде, пословне зграде и просторије,
   - денационализација некретнина итд.
  472 АГРАРНИ ПРЕДМЕТИ 
   - аграрна реформа, 
   - аграрни интересенти, 
   - вишак пољопривредног земљишта.
  473 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
   - утврђивање општег интереса за експропријацију 
   некретнина, 
   - потпуна или дјелимична експропријација некретнина, 
   - утврђивање накнаде за експроприсане некретнине итд.
  474 УЗУРПАЦИЈА 
   - разграничења пољопривредног од шумског земљишта, 
   - одлучивање о праву власништва на узурпираном
   земљишту, 
   - одређивање накнаде итд.
  475 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
   - додјела грађевинског земљишта на коришћење, 
   - изузимање грађевинског земљишта из посједа бивших 
   власника, 
   - уговори о коришћењу грађевинског земљишта итд.
  476 ПРЕНОС ПРАВА УПРАВЉАЊА (КОРИШЋЕЊА), 
   СТИЦАЊА ВЛАСНИШТВА НА ДРЖАВНОЈ 
   СВОЈИНИ И НАПУШТАЊЕ СВОЈИНЕ
  477 ПРОМЕТ ЗЕМЉИШТА И ЗГРАДА 
   - продаја зграда и дијелова зграда, 
   - продаја (отуђеног) земљишта, 
   - куповина некретнина, 
   - продаја и поклони некретнина, 
   - одобравање промета некретнина, 
   - закупи итд. 
  478 УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОД
   СТРАНЕ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
   ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ
  479 АРОНДАЦИЈА И КОМАСАЦИЈА 



28.12.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 129 65
 48  СПОЉНЕ ФИНАНСИЈЕ - УОПШТЕ 
  480 ПЛАТНИ И ДЕВИЗНИ БИЛАНС
  481 КРЕДИТНИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ
  482 ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
   - девизни режим (инструменти извоза, режим плаћања 
   итд.),
   - робне и неробне девизе итд.
  483 ЦАРИНЕ 
  484 НАДЗОР НАД ДЕВИЗНИМ ПОСЛОВАЊЕМ
  485 ОДНОСИ СА МЕЂУНАРОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
   ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 49  НАДЗОР НАД ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ  
   - УОПШТЕ
  490 УНУТРАШЊА КОНТРОЛА ФИНАНСИЈСКОГ 
   ПОСЛОВАЊА 
   - именовање комисије, записници о налазу, прегледу 
   итд. 
  491 НАДЗОР СЛУЖБЕ ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ 
   - налази - извјештаји о извршеном прегледу, 
   - рјешења и друге одлуке,
   - извршавање рјешења. 
5  ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
  (уопште о здравству и социјалној заштити, програми и 
  планови развоја итд.)
 50  ЗДРАВСТВО - УОПШТЕ (прописи, упутства, расписи,
   инструкције, објашњења и мишљења, елаборати, ин
   формације, анализе и други материјали из ове области)
  500 ПРЕВЕНТИВНА И КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
   ДЈЕЛАТНОСТ
  501 АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКА И 
   ДИСПАНЗЕРСКА ДЈЕЛАТНОСТ
   - здравствени домови,
   - амбуланте,
   - диспанзери,
   - поликлинике, 
   - хитна помоћ итд.
  502 СТАЦИОНАРНА ЗДРАВСТВЕНА ДЈЕЛАТНОСТ 
   - клинички центри, болнице, 
   - дјечји домови итд.
  503 ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЈЕЛАТНОСТ
   - цијепљење против заразних дјелатности итд.
  504 ПРЕГЛЕДИ, ЕКСХУМАЦИЈА И ПРЕВОЗИ МРТВАЦА
  505 ДЈЕЛАТНОСТИ СПЕЦИЈАЛНИХ УСТАНОВА, 
   ЗАВОДА И ИНСТИТУТА
  506 ДЈЕЛАТНОСТ ПРИРОДНИХ ЉЕЧИЛИШТА И 
   ОПОРАВИЛИШТА
  507 ДЈЕЛАТНОСТИ АПОТЕКА 
   - производња и промет опојних дрога, отрова итд. 
  508 ДЈЕЛАТНОСТ СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
  509 ПРОУЧАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ЗДРАВСТВА И 
   ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ЦЕНТАРА 
 51  НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА - УОПШТЕ 
   (прописи, расписи, упутства, инструкције, објашњења 
   и мишљења, елаборати, анализе, информације и други 
   материјали из ове области)
  510 САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА
   - надзор над примјеном прописа о сузбијању и 
   спречавању заразних болести, 
   - надзор над производњом и прометом намирница и
   сировина, 
   - надзор над производњом, прометом и употребом 
   предмета опште потрошње, 
   - надзор над производњом и прометом отрова и опојних 
   дрога, 
   - надзор над снабдијевањем водом за пиће, 
   - надзор - сагласности над изградњом грађевинских и
   других објеката итд.,
   - пријаве за кривична дјела и привредне преступе и
   захтјеви за покретање прекршајног поступка, 
   - евиденције и извјештаји итд.

  511  ДРУГИ ОБЛИЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ НАДЗОРА
 52  ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
  520 ЛИЈЕЧЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБИЈЕЂЕНИХ 
   ЛИЦА 
   - уговори и сл.
  521 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗЕМЉОРАДНИКА
 53  ОПШТЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ (прописи,
   упутства, расписи, инструкције, објашњења и
   мишљења, елаборати, анализе, информације и други
   материјали из ових области)
  530 ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
   - заводи за социјалну заштиту, центри за социјални рад
   итд.
  531 СТАЛНЕ - ОСНОВНЕ НОВЧАНЕ (СОЦИЈАЛНЕ) 
   ПОМОЋИ
   - регулисање права на сталну новчану помоћ,
   - евиденције, извјештаји итд.
  532 ПОВРЕМЕНА НОВЧАНА ПОМОЋ
  533 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
   - смјештај у домове социјално незбринутих лица, 
   додјела помоћи за школовање дјеце уживалаца 
   социјалне - новчане помоћи,
   - туђа помоћ и њега итд.
  534 ЗАШТИТА ЖРТАВА РАТА
   - додјела новчане помоћи, 
   - додјела помоћи за школовање дјеце ЖТР-а,
   - здравствена заштита ЖТР-а итд.
  535 НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СЛИЈЕПИМ ЛИЦИМА 
   ГРАЂАНСКИМ ЖРТВАМА РАТА
 54  ЗАШТИТА ОМЛАДИНЕ, ПОРОДИЦЕ И 
   ОДРАСЛИХ - УОПШТЕ (прописи, упутства, расписи,
   инструкције, објашњења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ове 
   области)
  540 КАТЕГОРИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У 
   ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ
  541 СМЈЕШТАЈ ДЈЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ
   РАЗВОЈУ У ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗАВОДЕ И ДРУГЕ 
   СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
  542 РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ МАЛОЉЕТНИКА
   - отуђење имовине малољетника, 
   - наплата заоставштине или осигуранине итд.
  543 УСВОЈЕЊЕ
   - закључивање и раскидање усвојења.
  544 ОДНОСИ У ПОРОДИЦИ
   - развод брака, 
   - смјештај малољетног дјетета у другу породицу, 
   - додјела малољетног дјетета на васпитање и 
   издржавање једном од родитеља прије развода брака, 
   - контактирање родитеља са малољетним дјететом
   послије развода брака, 
   - алиментација - исплата издржавања, 
   - ванбрачна дјеца итд.,
   - одобрење за исплату дјечјег додатка једном од 
   родитеља. 
  545 ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ ЛИЦА
   - смјештај у домове за изнемогла - стара лица, 
   - смјештај душевно болесних лица у одговарајуће 
   медицинске установе, 
   - исељеници - повратници, 
   - друштвено-негативне појаве, 
   - збрињавање отпуштених осуђених лица итд.
 55  СТАРАТЕЉСТВО - УОПШТЕ (прописи, упутства, 
   расписи, инструкције, објашњења и мишљења, 
   елаборати, анализе, информације и други материјали 
   из ове области)
  550 СТАРАТЕЉСТВО ЗА ДЈЕЦУ И ОДРАСЛА ЛИЦА
   - постављање сталног старатеља, 
   - постављање привременог старатеља, 
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   - извјештај старатеља о располагању имовином 
   штићеника итд.
  551 ДОСИЈЕИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ СТАЛНИХ И 
   ПРИВРЕМЕНИХ СТАРАТЕЉСТАВА
   - издавање увјерења о чињеницама из евиденције о 
   старатељству итд.
  552 ОДНОСИ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТАВА И ОРГАНА
   ПРАВОСУЂА И ДРУГИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И
   ОРГАНИЗАЦИЈА
   - достављање извјештаја и података о малољетним и
   другим лицима која се налазе под старатељством, 
   - примјена васпитно-поправних мјера - мјера појачаног
   надзора итд.
 56  ЗАШТИТА БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ 
   ИНВАЛИДА - УОПШТЕ (прописи, упутства, расписи,  
   инструкције, објашњења и мишљења, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ових 
   области)
  560 СВОЈСТВО И ПРАВА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
   - утврђивање процента инвалидитета и права на ратну
   војну инвалиднину, 
   - инвалидски додатак, 
   - додатак на туђу његу и помоћ,
   - породични додатак,
   - дјечји додатак итд.
  561 СВОЈСТВО И ПРАВА МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ 
   ИНВАЛИДА 
   - утврђивање процента инвалидитета и права на 
   мирнодопску војну инвалиднину, 
   - инвалидски додатак, 
   - додатак на туђу помоћ и његу, 
   - дјечји додатак итд. 
  562 ПОРОДИЧНИ ИНВАЛИДНИНА
  563 КЛИМАТСКО-БАЊСКА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  564 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
  565 ОРТОПЕДИЈА
  566 ДОСИЈЕИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
  567 ИНСТРУКТИВНО-КОНТРОЛНА ДЈЕЛАТНОСТ
   - контрола пословања, 
   - извјештаји о контроли итд.
  568 ЗАШТИТА БОРАЦА
   - материјално обезбјеђење учесника рата и чланова
   њихових породица итд.,
   - додјела станова учесницима рата итд. 
  569 БОРАЧКИ ДОДАТАК
 57  САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ НА ПОДРУЧЈУ 
   ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - 
   УОПШТЕ
  570 САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ 
   ОРГАНИЗАЦИЈАМА
  571 САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ СОЦИЈАЛНИМ 
   ОРГАНИЗАЦИЈАМА
6  ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И НАУКА (уопште о 
  образовању, култури и науци, програми и планови 
  развоја, образовање фондова итд.)
 60  ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
 61  ШКОЛСТВО - УОПШТЕ (прописи, упутства, 
   расписи, инструкције, објашњења и мишљења, 
   елаборати, анализе, информације и други материјали 
   из ове области)
  610 ОСНОВНЕ И ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ
   - наставни планови и програми, уџбеници итд.,
   - покретање прекршајног поступка итд.
  611 СРЕДЊЕ, СТРУЧНЕ, УМЈЕТНИЧКЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ 
   ШКОЛЕ
   - верификација, 
   - наставни планови и програми, 
   - уџбеници итд. 
  612 ВИШЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ, ФАКУЛТЕТИ И 
   УНИВЕРЗИТЕТИ

  613 НОСТРИФИКАЦИЈА  СВЈЕДОЧАНСТАВА И 
   ДИПЛОМА
  614 ДЈЕЛАТНОСТ ПРОСВЈЕТНО-ПЕДАГОШКИХ 
   ЗАВОДА
  615 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
  616 ПРОСВЈЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 
   - надзор над примјеном прописа у области образовања, 
   - пријаве за кривична дјела и захтјев за покретање 
   прекршајног поступка, 
   - евиденције и извјештаји итд.
 62  БИБЛИОТЕКЕ, АРХИВИ, МУЗЕЈИ, ГАЛЕРИЈЕ, 
   ИЗЛОЖБЕ И ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
   - УОПШТЕ (прописи, упутства, расписи, инструкције, 
   објашњења и мишљења, елаборати, анализе, 
   информације и други материјали из ових области)
  620 БИБЛИОТЕКЕ
  621 АРХИВИ
  622 МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ
  623 ИЗЛОЖБЕ
  624 ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
 63  ПОЗОРИШТЕ, ОПЕРЕ, БАЛЕТ, 
   ФИЛХАРМОНИЈА, ХОРОВИ, ОРКЕСТРИ, 
   ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ - УОПШТЕ
  630 ПОЗОРИШТЕ, ОПЕРЕ И БАЛЕТИ
  631 ФИЛХАРМОНИЈА, ХОРОВИ И ОРКЕСТРИ
  632 ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ
  633 РАЗНЕ ПРИРЕДБЕ И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
   (сабори, фестивали и сл.)
 64  ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА - УОПШТЕ
  640 ФИЛМ
  641 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА
 65  ШТАМПА, КЊИЖЕВНОСТ, ИЗДАВАЧКА 
   ДЈЕЛАТНОСТ, ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ, 
   КУЛТУРНА ПРОПАГАНДА - УОПШТЕ
  650 ШТАМПА И КЊИЖЕВНОСТ
  651 ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
   - пријаве, одјаве, промјене у евиденцији итд.
  652 ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ
  653 КУЛТУРНА ПРОПАГАНДА
 66  ФИЗИЧКА КУЛТУРА, СПОРТ И ШАХ
 67  КРЕДИТИРАЊЕ И СТИПЕНДИРАЊЕ 
   СТУДЕНАТА И ЂАКА
 68  САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ НА ПОДРУЧЈУ 
   ОБРАЗОВАЊА
 69  МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ НАУКЕ 
   И КУЛТУРЕ
  690 ИНОСТРАНА ПРОПАГАНДА 
  691 РАЗМЈЕНА КУЛТУРНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА
  692 УГОВОРИ О КУЛТУРНОЈ И НАУЧНОЈ САРАДЊИ
  693 ЛЕКТОРИ
7  ПРАВОСУЂЕ И ПРЕКРШАЈИ
 70  СУДСТВО - УОПШТЕ (оснивање, прописи, упутства,
   расписи, елаборати, анализе, информације и други 
   материјали из ове области)
  700 СУДСКО ПОСЛОВАЊЕ
   - организација пословања,
   - судска одјељења,
   - пословање писарница итд.
  701 НАКНАДА ШТЕТЕ НЕОПРАВДАНО ОСУЂЕНИМ
   ЛИЦИМА И БЕЗ ОСНОВА ЗАДРЖАНИМ У 
   ПРИТВОРУ
  702 РЕФУНДАЦИЈА ПЛАТА ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ 
   У ИСТРАЗИ ИЛИ ПРОТИВ КОЈИХ ЈЕ ПОКРЕНУТ
   КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
  703 НАДЗОР НАД ПОСЛОВИМА СУДОВА
   - прегледи пословања, 
   - извјештаји о извршеним прегледима итд.
  704 СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ, ПРИВРЕМЕНЕ СУДИЈЕ, 
   СУДСКИ ВЈЕШТАЦИ И ТУМАЧИ
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 71  ПАРНИЧНИ, ВАНПАРНИЧНИ, ИЗВРШНИ, 
   КРИВИЧНИ И ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ 
   ПРЕДМЕТИ - УОПШТЕ
  710 ПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ
  711 ВАНПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ
   - заоставштине,
   - оглашавање за умрле и доказивање смрти, 
   - одузимање пословне способности,
   - поништавање (амортизација) хартије од вриједности,
   - протестирање мјеница,
   - диоба заједничке имовине, 
   - исправка и обнова граница земљишта,
   - утврђивање права коришћења затвореног пута,
   - задржавање лица у затвореном љечилишту, 
   - одобрење склапања брака малољетника,
   - односи родитеља и дјеце итд.
  712 ИЗВРШНИ ПРЕДМЕТИ
   - принудна продаја непокретности и покретности,
   - принудно право на залоге, 
   - извршење новчаних потраживања, 
   - извршење ради остваривања права из заоставштине 
   итд.
  713 КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ
   - претходни поступак (истрага, испитивање пред судом)
  714 ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ ПРЕДМЕТИ
 72  РЕГИСТРИ - УОПШТЕ О РЕГИСТРИМА КОЈИ СЕ 
   ВОДЕ КОД СУДА
 73  УПРАВНИ СПОРОВИ И АРБИТРАЖНИ 
   ПРЕДМЕТИ - УОПШТЕ
  730 УПРАВНИ СПОРОВИ
  731 АРБИТРАЖНИ ПРЕДМЕТИ
 74  АДВОКАТУРА - УОПШТЕ (прописи, упутства, 
   расписи, инструкције, објашњења и мишљења, 
   елаборати, анализе, информације из ове области)
  740 ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛАТНОСТ АДВОКАТУРЕ
   - удружење адвоката,
   - дисциплински поступак, 
   - упис у регистар итд.
  741 МИРОВНА ВИЈЕЋА
  742 СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ - види 059
 75  ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО - УОПШТЕ (прописи, 
   упутства, расписи, инструкције, објашњења и 
   мишљења, елаборати, анализе, информације и други 
   материјали из ове области)
  750 РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
   - организација, 
   - дјелатност итд.,
   - извјештај о раду.
  751 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
   - организација,
   - дјелатност,
   - извјештај о раду.
 76  ПРАВОБРАНИЛАШТВО - УОПШТЕ (прописи, 
   упутства, расписи, инструкције, објашњења и
   мишљења, елаборати, анализе, информације и други
   материјали из ове области)
  760 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
   - организација и дјелатност, 
   - извјештај о раду,
   - заступање пред државним органима. 
 77  САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ НА ПОДРУЧЈУ 
   ПРАВНЕ ПОМОЋИ - УОПШТЕ
  770 ДВОСТРАНИ УГОВОР О МЕЂУНАРОДНОЈ 
   ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
  771 ВИШЕСТРАНИ УГОВОРИ О МЕЂУНАРОДНОЈ 
   ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
  772 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 
   (ОБЛИГАЦИОНО, ПОРОДИЧНО, НАСЉЕДНО,
   СТВАРНО, ПРОЦЕСНОПРАВНО, ПАРНИЧНИ, 
   ВАНПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК)
   - реципроцитет (материјални и процесни).

  773 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
  774 ПРОПИСИ ДРУГИХ ЗЕМАЉА 
  775 ОВЈЕРА ПОТПИСА И ПЕЧАТА НА ИСПРАВАМА 
   ЗА УПОТРЕБУ У ИНОСТРАНСТВУ
  776 АЗИЛ И ЕКСТРАДИЦИЈА
 78  ПРЕКРШАЈИ - УОПШТЕ (прописи, упутства, 
   расписи, инструкције, објашњења и мишљења, 
   елаборати, анализе, информације и други материјали 
   из ове области)
8  ОДБРАНА - УОПШТЕ 
 80  ОДБРАНА (прописи, упутства, расписи, елаборати, 
   анализе, информације и други материјали из ове 
   области)
   - припрема државних органа, привреде и друштвених
   служби,
   - планови одбране, 
   - материјали са сједница савјета одбране и сл.,
   - евиденције и извјештаји.
 81  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (прописи, упутства, расписи, 
   елаборати, анализе, информације итд.),
   - организација, обука, наоружање, опремање, 
   - контрола спроведених мјера итд.
 82  ОБУКА ЗА ОДБРАНУ (прописи, упутства, расписи,
   елаборати, анализе, информације итд.)
   - обука кадрова, становништво и омладине, 
   - обука у школама, 
   - контрола спроведених мјера итд.
 83  ВОЈНИ ПОСЛОВИ - УОПШТЕ (прописи, упутства, 
   расписи, елаборати, анализе, информације итд.)
  830 РЕГРУТНИ ПОСЛОВИ
  831 МОБИЛИЗАЦИЈСКИ ПОСЛОВИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
  832 ПРИЈАВЕ И ОДЈАВЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА
  833 ЕВИДЕНЦИЈА МЕХАНИЧКИХ ВОЗИЛА И 
   ОСТАЛИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА И ЊИХОВ
   РАСПОРЕД
  834 ВОЈНА ОБАВЕЗА
   - одлагање служења војног рока, 
   - одлагање војне вјежбе,
   - упућивање регрута који избјегава војну обавезу,
   - признавање својства јединог храниоца,
   здравствена заштита лица која су обољела за вријеме
   служења војног рока и др.
  835 УВЈЕРЕЊА О РЕГУЛИСАЊУ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ И 
   ДРУГА УВЈЕРЕЊА
  836 ДРУГИ ПОСЛОВИ ИЗ ГРУПЕ 84
 84  ВЕЗА (обавјештавање, извиђање и узбуњивање)
 85  ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ (прописи, упутства, 
   расписи, елаборати, информације, анализе и др.)
   - подаци, извјештаји о елементарним непогодама, 
   - планови за отклањање посљедица итд.
9  ПРЕДМЕТИ КОЈИ НЕ СПАДАЈУ У ГЛАВНЕ 
  ГРУПЕ ОД 0 ДО 8
 90  НАЦИОНАЛНОСТИ
 91  ТЕХНИЧКА И ДРУГА МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ
 92  ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ
   - хидрологија,
   - метеорологија, 
   - синоптичко-прогностичка служба,
   - агрометеорологија итд.
 93  ИНОСТРАНИ ПОСЛОВИ (распоређују се предмети
   са елементима иностраности који се по материји не
   могу распоредити у основне групе 0-8)
 94  ПРОПАГАНДНО-ИНФОРМАТИВНА 
   ДЈЕЛАТНОСТ ЗА ИНОСТРАНСТВО
 95  ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКО ПОСЛОВАЊЕ - 
   УОПШТЕ (прописи, упутства, расписи, елаборати,
   информације, анализе и други материјали из ове 
   области)
  950 ПРЕМЈЕР ЗЕМЉИШТА И ИЗРАДА ПЛАНОВА 
   - основни геодетски радови,
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   - утврђивање граница катастарских општина, снимање 
   детаља и израда оригинала планова и карата,
   - репродукција планова и њихова даља картографска
   обрада,
   - обнова премјера,
   - праћење извјештаја премјера, прегледа и обнова 
   елабората премјера и планова. 
  951 КАТАСТАР ЗЕМЉИШТА 
   - катастарско класирање и бонитирање земљишта у
   поступку премјера, 
   - обнова катастарског класирања, 
   - обрада података као новог обрачуна катастарског 
   прихода, 
   - излагање података премјера и катастарског класирања
   земљишта на јавни увид,
   - израда катастарског операта, праћење радова на 
   изради катастра земљишта, преглед и пријем радова.
  952 ОДРЖАВАЊЕ ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА ЗЕМЉИШТА
   - одржавање премјера,
   - одржавање катастарског операта,
   - обнова планова и катастарског операта,
   - издавање преписа и извода из катастарског операта,
   - утврђивање основице за разрез доприноса од
   пољопривредне дјелатности,
   - отписи и преписи катастарског прихода,
   - геодетски радови по захтјеву органа, радних 
   организација и грађана (судска вјештачења, условне
   површине, установљавање граница посједа),
   - евиденције о посједовном стању, броју парцела, 
   површинама, културама и класама земљишта,

   - извјештаји о стању и одржавању премјера и катастра 
   земљишта.
  953 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕМЈЕРА И 
   ОПЕРАТА
   - продаја планова и елабората предмета органима 
   надлежним за геодетске послове, 
   - издавање планова и елабората премјера на 
   привремено коришћење,
   - израда копија планова и елабората премјера уз 
   накнаду.
  954 ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ 
   СВОЈИНИ
  955 ПРЕМЈЕРАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСЕБНЕ 
   ПОТРЕБЕ ОРГАНА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
   - премјеравање за потребе изградње објеката,
   - премјеравање за потребе комасације, арондације и
   парцелације земљишта,
   - радови на изради регулационих и нивелационих 
   планова,
   - прегледи, записници и мјере за отклањање 
   неправилности. 
  956 КАТАСТАР ПОСЕБНИХ ОБЈЕКАТА И 
   ИНСТАЛАЦИЈА 
   - потврде о снимању подземних инсталација и објеката,
   - издавање на коришћење података о подземним 
   инсталацијама и објектима.
  957 БИРОТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
   - елаборати и извјештаји о геотехничким особинама
   земљишта,
   - издавање података из геотехничке документације.
  958 РЕГУЛАЦИЈЕ
  - протокол регулације итд.

Прилог број 2
Картица предмета неуправног поступка - бијела картица (Образац број 1)     Формат А6

...........................................                                                                                                                                                    ...............................
Класификациона ознака                                                                                                                                                             Веза бројева
......................                                                             .......................................                                                                       ..............................
Број и година                                                              Презиме и име (назив)                                                                               Мјесто
                                                                               ...............................................
                                                                                  Кратак садржај предмета

Подаци о кретању предмета  

Подаци о кретању предмета

Образац картона за првостепене управне предмете по којима је поступак покренут по захтјеву странке - зелена картица (Образац број 2)

.........................................                                                                                                                                                      ...............................
Класификациона ознака                                                                                                                                                            Веза бројева
.........................                                                                    ..........................................                                                        ..............................
Број и година                                                                         Презиме и име (назив)                                                                     Мјесто
 
                                                                                             ...............................................
                                                                                               Кратак садржај предмета

Подаци о кретању предмета
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Одлука по захтјеву Изјављена жалба - датум Рјешење достављено у 
року - датум

Рјешење достављено 
по истеку рока - датум Примједба

Усвојен Одбијен Одбачен

Образац картона за првостепене управне предмете по којима је поступак покренут по службеној дужности - жута картица (Образац 
број 3)                                                                                                                                                                                                           Формат А6

......................................... ...............................
Класификациона ознака Веза бројева
...................... ....................................... ..............................
Број и година Презиме и име (назив) Мјесто

...............................................
Кратак садржај предмета

Подаци о кретању предмета Датум достављања рјешења Жалба изјављена - датум

Подаци о покретању предмета
Датум достављања рјешења Жалба изјављена - датум

Образац картона за другостепене управне предмете - црвена картица (Образац број 4) Формат А6

......................................... ...............................
Класификациона ознака Веза бројева
...................... ....................................... ..............................
Број и година Презиме и име (назив) Мјесто

...............................................
Кратак садржај предмета

Подаци о кретању предмета Датум достављања рјешења Жалба изјављена - датум

Одлука по жалби Управни спор - 
тужба
да/не

Рјешење до-
стављено у 
року - датум

Рјешење доставље-
но по истеку рока 

- датум

Одбијена 
жалба

Поништено 
рјешење

Измијењено 
рјешење

Одбачена 
жалба

Поступак 
обустављен

Образац картона за првостепене и другостепене управне предмете у којима је уложено ванредно правно средство - плава картица 
(Образац број 5) Формат А6

......................................... ...............................
Класификациона ознака Веза бројева
...................... ....................................... ..............................
Број и година Презиме и име (назив) Мјесто

...............................................
Кратак садржај предмета

Подаци о кретању предмета



70 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 129 28.12.2020.

Ванредно правно средство

Жалба - тужбаПриједлог за 
понављање 
поступка

Захтјев за заштиту 
законитости 

Поништавање и 
укидање по праву 

надзора

Укидање и 
мијењање право-
снажног рјешења

Ванредно уки-
дање извршног 

рјешења
Оглашавање рје-
шења ништавним

Преградни картон (Образац број 6) Формат А6

Бројчани картон (Образац број 7)

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

101 111 121 131 141 151 161 171 181 191
102 112 122 132 142 152 162 172 182 192
103 113 123 133 143 153 163 173 183 193
104 114 124 134 144 154 164 174 184 194
105 115 125 135 145 155 165 175 185 195
106 116 126 136 146 156 166 176 186 196
107 117 127 137 147 157 167 177 187 197
108 118 128 138 148 158 168 178 188 198
109 119 129 139 149 159 169 179 189 199
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Дјеловодник за документе са одређеним степеном тајности (Образац број 8) Формат А4

Редни 
број

Садржај и 
број акта

Степен 
тајности

Датум 
пријема

Пошиљалац Организациона 
јединица

Потпис обра-
ђивача

Датум раз-
вођења

Ознака раз-
вођења

Попис аката (Образац број 9) Формат А4

Класификациона ознака

Број
Картица
Организационе јединице

Предмет:____________________________

Редни 
број

Датум 
пријема

ПОШИЉАЛАЦ
презиме и име - назив, мјесто - сједиште

Број и датум акта по-
шиљаоца

Развод

Датум Ознака

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Омот списа (Образац број 10) Формат А4

............................................... Број предмета........................................
        Назив органа Датум настанка.....................................
..............................................
       Сједиште органа
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Ознака тајности
Врста
тајне

Степен повјерљивости

ДТ
ВТ Врло тајно Тајно Повјерљиво Интерно
СТ Врло тајно Тајно Повјерљиво Интерно

Рок чувања
Година
Трајно

ПРЕДМЕТ:....................................................................................................
Укупан број

Документа Листова

Прилози Датум уписа Врста прилога-списа-акта Примједба

ПРЕДАЈА ПРЕДМЕТА

Датум Орг.  јед. Име и презиме Потпис Име и презиме Потпис Напомена

Интерна доставна књига (Образац број 11) Формат А4

Редни број Датум уписа Број акта
Референт Враћено писарници

Примједба
Датум Потпис Датум Потпис

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Књига рачуна (Образац број 12) Формат А4

Редни број Датум уписа Број 
рачуна

Прималац
Износ ра-
чуна Број јед.

Потврда пријема

ПримједбаПрезиме и име - 
назив Мјесто Датум Потпис

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Књига примљене и достављене поште (Образац број 13) Формат А4

Редни број Датум 
уписа

Број Пошиљалац-прималац Потврда пријема

Акта Препоруке Презиме и име - 
назив Мјесто Датум Потпис

Картон за доставу службених гласника и часописа (Образац број 14) Формат  А4
.............................................  .....................................
          (назив органа) (гласник - часопис)
............................................ .....................................
(организациона јединица) (број примјерака)

..................................
(година)

Број гласника - часописа
Потврда пријема

Број гласника - часописа
Потврда пријема

Датум Потпис Датум Потпис
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Књига отпремљене поште (Образац број 15)

Редни број Број и датум отпреме
ПРИМАЛАЦ

Износ поштарине Потврда пријема
Презиме и име - назив Мјесто

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Контролник поштарине (Образац број 16)

Примљено Утрошено Стање Овјера
1. 2. 3. 4.

Реверс (Образац број 17)

Архиви ........................................................................................................................................................................................................................
(назив органа)

за потребе....................................................... ............................................................................................................................................................
издати акт - предмет - досије, евиденциони број .................................................................................................................................
који се односи на ........................................................................................................................................................................
..........................
   (датум)

Потпис
            ___________

РЕВЕРС
Потврђујем да сам из архиве ..................................................................................................................................................................................

(назив органа)
преузео акт - предмет - досије, евиденциони број ..............................................................................................................................................
Изузети акт - предмет - досије вратићу до .....................................................................................................................................................

..................................
 (датум издавања)

Издао: Примио:
________________         ________________

Архивска књига (Образац број 18)

Редни број Година настанка
ДОКУМЕНТАРНА ГРАЂА

Примједба
Датум уписа Клас. знак САДРЖАЈ Количина Смјештај

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Пријемни штамбиљ (Образац број 19) 60 мм · 20 мм

Назив органа
Примљено:

Орг. јед. Број Прилог Вриједност

Отпремни штамбиљ (Образац број 20) 60 мм · 20 мм

Назив органа

Број Датум отпреме




