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На осно ву чла на 29. став 7. За ко на о ар хив ској дје лат -
но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
119/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
11/09), ми ни стар про свје те и кул ту ре, на при је длог Ар хи ва
Ре пу бли ке Срп ске,  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ ОДА БИ РА ЊА АР ХИВ СКЕ ГРА ЂЕ, 
КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА И НА ЧИ НУ ЊЕ НОГ ВРЕД НО ВА ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се по сту пак ода би ра ња
ар хив ске гра ђе, кри те ри ју ми и на чин ње ног вред но ва ња,
по сту пак ва ло ри за ци је до ку мен тар не гра ђе и ода би ра ња
ар хив ске из до ку мен тар не гра ђе.
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Члан 2.

Ода би ра ње се вр ши из два ја њем оних ди је ло ва до ку -
мен тар не гра ђе ко ји су од трај не ври јед но сти и зна ча ја за
на у ку, кул ту ру, дру ге дру штве не по тре бе и за прав ну за -
шти ту ли ца, од но сно ко ји има ју свој ство ар хив ске гра ђе.

Члан 3.

Ода би ра ње ар хив ске гра ђе из до ку мен тар не гра ђе вр -
ши се на кон спро ве де ног по ступ ка ва ло ри за ци је до ку мен -
тар не гра ђе.

Члан 4.

(1) Ода би ра ње ар хив ске гра ђе вр ши се код има о ца у
чи јем је ра ду на ста ла до ку мен тар на гра ђа или се код ње га
на ла зи по би ло ком прав ном осно ву.

(2) Ода би ра ње ар хив ске гра ђе оба вља се у скла ду са
од ред ба ма овог пра вил ни ка и пи са ним упут стви ма над ле -
жног ар хи ва.

Члан 5.

Из до ку мен тар не гра ђе ко ја је на ста ла до кра ја 1945.
го ди не ода би ра ње ар хив ске гра ђе оба вља се са мо у Ар хи -
ву Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 6.

Ода би ра ње ар хив ске гра ђе оба вља се на осно ву ли сте
ка те го ри ја до ку мен тар не гра ђе са ро ко ви ма чу ва ња (у да -
љем тек сту: ли ста ка те го ри ја).

Члан 7.

Ли ста ка те го ри ја је са став ни и оба ве зни дио оп штег ак -
та о си сте му кан це ла риј ског по сло ва ња, а утвр ђу је је има -
лац до ку мен тар не гра ђе у чи јем је ра ду гра ђа на ста ла или
се код ње га на ла зи.

Члан 8.

(1) Ли ста ка те го ри ја са др жи: увод, на зив, исто ри јат
ства ра о ца до ку мен тар не гра ђе (ар хив ског фон да), ред ни
број, кла си фи ка ци о ни знак, на зив ка те го ри са ног до ку мен -
тар ног ма те ри ја ла, рок чу ва ња, вр сту но са ча за пи са, од ред -
бу о при мје ни ли сте, пот пис, пе чат, дје ло вод ни број и да -
тум.

(2) Увод са др жи прав ни основ за утвр ђи ва ње ли сте ка -
те го ри ја и на зив има о ца ко ји утвр ђу је ли сту.

(3) На зив ли сте ка те го ри ја гла си: “Ли ста ка те го ри ја до -
ку мен тар не гра ђе са ро ко ви ма чу ва ња” и са др жи на зив
ства ра о ца документарнe гра ђе (ар хив ског фон да).

(4) Исто ри јат ства ра о ца до ку мен тар не гра ђе (ар хив -
ског фон да) са др жи по дат ке о осни ва њу и ста ту сним про -
мје на ма, дје лат но сти, уну тра шњој ор га ни за ци ји, ком плет -
но сти, ори ги нал но сти и фи зич ком ста њу гра ђе.

(5) Ред ни број ис пи су је се арап ским бро је ви ма, у кон -
ти ну и те ту, од пр вог до по сљед њег бро ја ка те го ри са ног ма -
те ри ја ла об у хва ће ног ли стом ка те го ри ја.

(6) Кла си фи ка ци о ни знак је ну ме рич ки, ал фа бет ски
или ал фа ну ме рич ки знак ко ји од ре ђу је мје сто по је ди ног
за пи са у си стем ски уре ђе ном пла ну кла си фи ка ци је, устро -
је ном на ви ше ни воа, ко ји је основ за еви ден ти ра ње, по хра -
њи ва ње и пре тра жи ва ње за пи са.

(7) На зив ка те го ри са ног до ку мен тар ног ма те ри ја ла
одре ђу је се пре ма вр сти и са др жа ју за пи са и ме ђу соб но се
раз ли ку је по ро ку чу ва ња.

(8) Но сач за пи са је кон вен ци о нал ни или елек трон ски
но сач на ко јем је за пи сан са др жај у скла ду с об ли ком за пи -
са.

(9) Рок чу ва ња из ра жа ва се у ли сти ка те го ри ја ну ме -
рич ки (1 го ди на, 2 го ди не, 5 го ди на, 10 го ди на итд.), озна -
ком “трај но” и озна ком “ар хив ска гра ђа”.

Члан 9.

(1) Трај но се чу ва до ку мен тар на гра ђа ко ја:

a) са др жи по дат ке од зна ча ја за исто ри ју, дру ге на уч не
обла сти и кул ту ру уоп ште,

б) је од зна ча ја за прав ну за шти ту по је ди на ца или гру -
па на ко је се од но си,

в) омо гу ћа ва по у здан, аутен ти чан и цје ло вит увид у
дје лат ност и функ ци је ње ног ства ра о ца,

г) је по треб на у по сло ва њу или у свр ху спро во ђе ња
над зо ра над по сло ва њем,

д) има ин фор ма ци о ну ври јед ност у од но су на по зна те
из во ре ин фор ма ци ја,

ђ) је од ин те ре са за увид јав но сти у чи ње ни це са др жа -
не у њој,

e) има свој ства кул тур ног до бра и

ж) ко ја се трај но чу ва у скла ду са по себ ним про пи си ма.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња до ку мен тар не гра ђе за трај -
но чу ва ње има лац се при др жа ва сље де ћих кри те ри ју ма:

a) са др жај на ври јед ност до ку мен та (мје сто, по ло жај и
дру штве ни ути цај ства ра о ца гра ђе; ста тус и дје ло круг
ства ра о ца; по ло жај и мје сто ства ра о ца у хи је рар хиј ској
дру штве но-по ли тич кој струк ту ри; над ле жност, функ ци је и
за да ци ства ра о ца; сте пен и зна чај но вих по да та ка и ин фор -
ма ци ја у до ку мен ту; по да ци у до ку мен ту о но вим дру штве -
ним про це си ма, хро но ло шка и фак то граф ска ври јед ност
до ку мен та; зна чај по да та ка о ис так ну тим дру штве ним и
по ли тич ким лич но сти ма),

б) дру штве но-исто риј ске окол но сти и усло ви на стан ка
до ку мен та (сте пен са чу ва но сти гра ђе; спе ци фич ност исто -
риј ских усло ва под ко ји ма је на стао до ку мент) и

в) спо ља шња оби љеж ја до ку мен та (аутен тич ност, ори -
ги нал ност, вр ста, пот пу ност спо ља шњих оби љеж ја,
(не)по но вљи вост са др жа ја, ру ко пи сна ври јед ност, је зик,
пи смо, ма те ри јал и фор ма до ку мен та; текст и идеј но-
умјет нич ки сим бо ли штам би ља и пе ча та на до ку мен ту).

Члан 10.

(1) Над ле жни ар хив ће у пи са ном упут ству има о цу, од -
но сно ства ра о цу јав не до ку мен тар не гра ђе за ко ји је над ле -
жан по бли же уре ди ти на чин при мје не кри те ри ју ма из
чланa 9. овог пра вил ни ка и утвр ди ти по пис до ку мен тар не
гра ђе ко ја има зна чај ар хив ске гра ђе.

(2) Упут ство из ста ва 1. овог чла на мо ра да бу де за сно -
ва но на ор га ни за ци о ној струк ту ри има о ца, од но сно ства ра -
о ца јав не до ку мен тар не гра ђе и си сте му кла си фи ка ци је
ака та / пред ме та ко ји при мје њу је.

(3) Упут ство за ор га не ре пу блич ке упра ве, је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве, пра во суд не ор га не и пра во бра ни ла штво
те ме љи се на си сте му кла си фи ка ци је до ку мен та ци је ко ји је
утвр ђен по себ ним про пи си ма о кан це ла риј ском по сло ва њу
ових ор га на.

(4) Ар хив Ре пу бли ке Срп ске обез бје ђу је ускла ђе ност
упут ста ва из ста ва 1. овог чла на.

Члан 11.

Има лац, од но сно ства ра лац јав не до ку мен тар не гра ђе
ду жан је да над ле жном ар хи ву до ста ви по дат ке о сво јим
над ле жно сти ма и функ ци ја ма, пред ме ту по сло ва ња, ор га -
ни за ци о ној струк ту ри, устро је ном си сте му кан це ла риј ског
по сло ва ња и еви ден ци ја ма о до ку мен тар ној гра ђи, као и
по дат ке од зна ча ја за ва ло ри за ци ју ње го ве до ку мен тар не
гра ђе.

Члан 12.

За докумeнтарну гра ђу ко ја се не чу ва трај но, од но сно
ко ја не ма ка рак тер ар хив ске гра ђе ро ко ви чу ва ња утвр ђу ју
се у за ви сно сти од по слов них по тре ба ства ра о ца и у скла -
ду са по себ ним про пи си ма.

Члан 13.

(1) При је длог ли сте ка те го ри ја до ста вља се над ле жном
ар хи ву ра ди да ва ња са гла сно сти на ње ну при мје ну.

(2) Над ле жни ар хив је ду жан да у ро ку од 30 да на по
при је му при је дло га ли сте да са гла сност, од но сно да при је -
длог ли сте са при мјед ба ма вра ти пред ла га чу.
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(3) Има о ца до ку мен тар не гра ђе оба ве зу је оцје на над ле -
жног ар хи ва о то ме ко ја се до ку мен тар на гра ђа тре ба трај -
но чу ва ти, од но сно за ко ју се прет по ста вља да има свој ство
ар хив ске гра ђе.

(4) Ако у то ку го ди не на ста ну до ку мен ти ко ји по вр сти,
на зи ву и са др жа ју ни су об у хва ће ни по сто је ћом ли стом ка -
те го ри ја, има лац до ку мен тар не гра ђе вр ши из мје не и до пу -
не ли сте ка те го ри ја и до ста вља их у ро ку од 30 да на над ле -
жном ар хи ву ра ди да ва ња са гла сно сти.

Члан 14.

(1) Има о ци до ку мен тар не гра ђе I ка те го ри је ду жни су
да вр ше те ку ће ода би ра ње ар хив ске гра ђе у ро ку од јед не
го ди не по ис те ку ро ко ва чу ва ња утвр ђе них ли стом ка те го -
ри ја, a има о ци II ка те го ри је нај ма ње јед ном у пет го ди на.

(2) По сту пак ода би ра ња ар хив ске гра ђе обaвезно се
спро во ди при је ње не пре да је над ле жном ар хи ву.

Члан 15.

Има о ци до ку мен тар не гра ђе I и II ка те го ри је ода би ра -
ње ар хив ске гра ђе и из два ја ње ма те ри ја ла вр ше за сва ку
до ку мен тар ну цје ли ну за себ но и из сре ђе не до ку мен тар не
гра ђе, еви ден ти ра не у ар хив ској књи зи.

Члан 16.

(1) Има о ци III ка те го ри је мо гу да без про вје ре из ста ва
1. чла на 19. овог пра вил ни ка, од но сно без одо бре ња над ле -
жног ар хи ва по ис те ку ро ко ва чу ва ња из дво је без ври је дан
ма те ри јал, под усло вом да су при ба ви ли са гла сност над ле -
жног ар хи ва на при мје ну ли сте ка те го ри ја до ку мен тар не
гра ђе са ро ко ви ма чу ва ња.

(2) Има о ци из ста ва 1. овог чла на оба ве зни су да над ле -
жном ар хи ву до ста ве по пис из чла на 18. овог пра вил ни ка
и за пи сник о сва ком спро ве де ном по ступ ку из два ја ња.

Члан 17.

По сту пак ода би ра ња ар хив ске гра ђе, од но сно из два ја -
ња без ври јед ног ма те ри ја ла по кре ће има лац у чи јем је ра -
ду на стао овај ма те ри јал или се код ње га на ла зи по би ло
ко јем осно ву.

Члан 18.

(1) Има лац са ста вља по пис из дво је ног без ври јед ног
ма те ри ја ла, ко ји са др жи:

a) на зив има о ца у чи јем ра ду је на стао ма те ри јал или
код ко га се на ла зи,

б) де та љан по пис из дво је ног ма те ри ја ла, са чи њен по
хро но ло шком ре ду на стан ка,

в) број тех нич ких је ди ни ца (фа сци кли, ку ти је, ре ги -
стра то ри, по ве зи, књи ге, маг нет не тра ке, ди ске те, CD
ROM-ovi и сл.),

г) кла си фи ка ци о ни знак из ли сте ка те го ри ја,

д) рок чу ва ња утвр ђен ли стом ка те го ри ја,

ђ) ко ли чи ну из дво је ног ма те ри ја ла у ду жним ме три ма,
број тех нич ких је ди ни ца, од но сно број ло гич ких је ди ни ца
у слу ча ју из два ја ња ди ги тал них но са ча за пи са и

e) по дат ке о фи зич ком ста њу и са чу ва но сти до ку мен -
тар не цје ли не из ко је је ода бра на ар хив ска гра ђа, од но сно
из дво јен без ври је дан ма те ри јал.

(2) По пис из ста ва 1. овог чла на до ста вља се над ле -
жном ар хи ву.

Члан 19.

(1) По при је му по пи са из чла на 18. овог пра вил ни ка
овла шће ни рад ник ар хи ва на ли цу мје ста вр ши про вје ру
ма те ри ја ла пред ло же ног за из два ја ње и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(2) За пи сник о из вр ше ној провjери пот пи су ју овла шће -
ни рад ник над ле жног ар хи ва и има лац до ку мен тар не гра -
ђе.

(3) Над ле жни ар хив рје ше њем одо бра ва уни ште ње бе -
з ври јед ног ма те ри ја ла ако утвр ди да се има лац при др жа -
вао ва же ћих про пи са.

(4) Над ле жни ар хив до но си рје ше ње ко јим се одо бра ва
из два ја ње у ро ку од 30 да на по при је му по пи са из ста ва 1.
овог чла на.

(5) Над ле жни ар хив рје ше њем од би ја при је длог за
издва ја ње ако утвр ди да се има лац ни је при др жа вао ва же -
ћих про пи са.

(6) Ово рје ше ње оба ве зно са др жи обра зло же ње, од но -
сно упут ство за от кла ња ње не до ста та ка због ко јих је прије -
длог од би јен, као и рок у ко јем је има лац ду жан да не до -
стат ке от кло ни.

(7) На кон до но ше ња рје ше ња из ста ва 3. овог чла на,
бро је ви из дво је них пред ме та еви ден ти ра ју се у основ ним
еви ден ци ја ма о до ку мен тар ној гра ђи имаoца (дје ло вод ник,
упи сник, кар ти це, ба за по да та ка, ар хив ска књи га и др.).

Члан 20.

(1) При ли ком из два ја ња ма те ри ја ла ко је се вр ши ван
ар хи ва не мо гу се из два ја ти ди је ло ви пред ме та, ди је ло ви
пред ме та (при ло зи) ко ји при па да ју дру гом прав ном или
фи зич ком ли цу, као ни ма те ри јал ко ји ни је пред ви ђен ли -
стом ка те го ри ја ра ди уни ште ња.

(2) Над ле жни ар хив мо же да за др жи од из два ја ња ма -
те ри јал ко јем је ис те као рок чу ва ња пред ви ђен ли стом ка -
те го ри ја, а мо же да из дво ји ма те ри јал ко ји ни је ни пред ло -
жен за из два ја ње.

Члан 21.

(1) Уко ли ко су ис пу ње ни усло ви из чла на 18. ст. 1. и 2.
За ко на о ар хив ској дје лат но сти, из вор на до ку мен тар на гра -
ђа у фи зич ком об ли ку мо же да се уни шти на кон ди ги та ли -
зо ва ња или ми кро фил мо ва ња.

(2) По сту пак уни шта ва ња из прет ход ног ста ва нe мо же
да се спро ве де без про це ду ре из чла на 19. ст. 1, 2, 3. и 4.
овог пра вил ни ка.

Члан 22.

(1) Без ври је дан ма те ри јал се, по из вр ше ном из два ја њу,
пре да је при вред ном дру штву ре ги стро ва ном за про мет от -
пад ним материјалoм.

(2) Ако из дво је ни ма те ри јал са др жи по дат ке чи јим би
об ја вљи ва њем мо гао да бу де по ври је ђен јав ни ин те рес или
ин те рес по је дин ца, ар хив ће рје ше њем из чла на 19. ста ва
3. чла на овог пра вил ни ка од ре ди ти при кла дан на чин уни -
ште ња.

Члан 23.

До ку мен та ци ја о по ступ ку из два ја ња и уни шта ва ња
без ври јед ног ма те ри ја ла чу ва се трај но.

Члан 24.

(1) Од лу ку о по кре та њу по ступ ка ода би ра ња и из два ја -
ња у ар хи ви ма до но си ди рек тор ар хи ва на при је длог ста -
рје  ши не над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це.

(2) Од лу ком из ста ва 1. овог чла на име ну је се ко ми си ја
или по је ди нац ко ји ће спро ве сти по сту пак из два ја ња и
уни шта ва ња ма те ри ја ла.

(3) Ко ми си ја или по је ди нац из ста ва 2. овог чла на са чи -
ња ва при је длог ма те ри ја ла за из два ја ње (у ко јем се на во де
оп шти по да ци о ар хив ском фон ду, по да ци о прет ход ним
из два ја њи ма и цје ло ви то сти гра ђе), при је длог кри те ри ју ма
за из два ја ње са обра зло же њем и по пис гра ђе или ску пи на
за пи са ко ји се пред ла жу за из два ја ње.

(4) Од лу ку о из два ја њу до но си ди рек тор ар хи ва.

(5) Ко ми си ја или по је ди нац из ста ва 2. овог чла на ду -
жни су да сачинe за пи сник о спро ве де ном из два ја њу.

(6) Са став ни дио за пи сни ка из ста ва 5. овог чла на је по -
пис из ста ва 3. овог чла на.

Члан 25.

(1) По од ред ба ма овог пра вил ни ка вр ши ће се и из два -
ја ње ма те ри ја ла ко ји са др жи по вјер љи ве по дат ке.
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(2) Од ред бе овог пра вил ни ка од но се се на све ства ра о -
це и има о це јав не до ку мен тар не гра ђе, као и на ства ра о це
и има о це при ват не до ку мен тар не гра ђе упи са не у еви ден -
ци је из чла на 50. став 2. За ко на о ар хив ској дје лат но сти.

Члан 26.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о ода би ра њу ар хив ске гра ђе из ре ги стра тур -
ског ма те ри ја ла (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 31/00).

Члан 27.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-207/10
15. априла 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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