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Употреба међународног стандарда ISO 15489
(Управљање документима) у Словенији*
АПСТРАКТУМ: Прилог разматра увођење начела, поступака и
инструмената за управљање документима из међународног
стандарда ISO15489 у словеначке прописе, који уређују канцеларијско пословање и архивирање у јавној управи као и у области
економије, здравства, школства, науке и културе почев од 2001.
године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: ISO15489, управљање документима, канцеларијско пословање, архивирање, класификациони планови, рокови
чувања докумената
О међународном стандарду ISO 15489 – Управљање документима1 у
Словенији се од 2001. године, када је стандард прихваћен, мало расправљало и писало у стручној јавности међу архивистима, информатичарима, документаристима, радницима управе и другима који раде са регистратурским
материјалом, односно документацијом.2 На значај тог међународног стандарда за канцеларијско пословање и архивирање грађе код стваралаца упозорили су архивисти Весна Готовина и Жаре Штрумбл из Архива Републике Словеније, на саветовању информатичара и документариста DOKSIS у
Порторожу 2001. године3 На традиционалном саветовању „Технички и са*
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Рад је изложен на трибини „Сачувати и поделити памћење са другима. Где и када
почиње заштита архивске грађе – примена стандарда ISO 15489“, одржаној у Архиву
Југославије 16. априла 2010.
International standard ISO 15489-1, Information and documentation-Records management.
Part 1, General. Geneve, International Organization for Standardization, 2001; International
standard ISO 15489-2, Information and documentation-Records management. Part 2; Guidilines, Geneve. International Organization for Standardization, 2001.
У архивским прописима Словеније термин „документарно градиво“ употребљава се
уместо термина „регистратурски материјал“ још од године 1981. Документарно градиво се често назива и „документацијом“ (рачуноводствена, кадровска, техничка, педагошка, здравствена).
Vesna Gotovina, Žarko Štrumbl, Razvoj međunarodnih standrarda za kancelarijsko poslovanje – ISO 15489 Information and documentation records management, Sistemi za upravljanje dokumentima, Savetovanje DOKSIS 2001, Portorož 23–25. maj 2001, Media. doc,
43–49.
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држински проблеми класичног и електронског пословања“ у Раденцима
одржаном 2003. овај стандард је језгровито представио архивиста Историјског архива Љубљана Жарко Бизјак.4 Срђан Гажевић и Александар Ђокић5
обрадили су 2008. године практичну примену стандарда ISO 15489 у Србији
приликом увођења канцеларијског пословања уз подршку информационих
система код стваралаца грађе, а истакли су и нове могућности које се с тим
у вези отварају за архивску службу.
Хармонизација словеначких прописа о управљању документима
у складу са ISO 15489
Словеначки институт за стандардизацију прогласио је 2005. године
ISO 15489 за словеначки национални стандард,6 мада на словеначки језик
није био ни преведен. Имајући у виду оскудну стручну литературу и донекле закаснело признавање за словеначки национални стандард у области
управљања документима, ISO 15489 је од 2001. године у Словенији непосредно примењиван у свим прописима који регулишу пословање (канцеларијско пословање и архивирање) у јавној управи,7 у новим архивским прописима,8 као и у бројним законима и подзаконским актима који на било који начин регулишу начин управљања специфичном управном, техничком,
школском, здравственом, кадровском, рачуноводственом, пореском и дру-
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Жарко Бизјак, Стандардизација канцеларијског пословања ISO 15489; Управљање записима (Records management,) Технички и садржински проблеми класичног и електронског архивирања, Марибор 2003, 117–124.
Срђан Гажевић, Александар Ђокић, Практична примена стандарда ISO 15489 у вођењу канцеларијског пословања уз подршку рачунарских система код стваралаца –
нове могућности за архивску службу, Технички и садржински проблеми класичног и
електронског архивирања, Марибор 2008, 75–82.
SIST ISO 15489–1: 2005, Информатика и документација – управљање записима 1. део,
Опште, Словеначки институт за стандардизацију 2005; SIST-TP ISO15489–2: 2005,
Информатика и документација – Управљање записима, 2. део, Смернице, Словеначки
институт за стандардизацију 2005.
Уредба о пословању органа јавне управе са регистратурским материјалом (Сл. РС, бр.
91/2001); Упутство за спровођење Уредбе о пословању органа јавне управе са регистратурским материјалом (Сл. РС, бр. 26/2002); Уредба о управном пословању (Сл.
РС, бр. 20/5, 106/5, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07, 31/08 и 35/09);
Правилник о спровођењу Уредбе о управном пословању (Сл. РС, бр. 75/2005).
Закон о заштити документарне и архивске грађе и о архивима – ЗВДАГА (Сл. РС,
бр. 30/2006); Уредба о заштити документарне и архивске грађе – УВДАГА (Сл. РС,
бр. 86/2006); Јединствена технолошка правила (за чување електронске грађе у дигиталном облику) – ЕТЗ, верзија 1.0 (на сајту Архива Републике Словеније www.arhiv.
gov. si); Правилник о стручној оспособљености радника субјеката јавног права и радника пружалаца услуга, који раде са документарном грађом (Сл. РС, бр. 132/2006,
38/2008); Правилник о утврђивању рокова чувања грађе у јавној управи (Сл. РС, бр.
52/2009).
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гом документацијом.9 Ово посебно важи за прописе који уређују електронско пословање, електронски потпис и електронско чување грађе у дигиталном облику, који су основна начела и правила поузданог и веродостојног
електронског пословања и архивирања директно преузели из ISO15489.
Треба посебно истаћи Закон о електронском пословању и електронском
потпису10 из 2000. године и три архивска прописа из 2006: Закон о заштити докумената, архивске грађе и о архивима – ЗВДАГА; Уредбу о заштити докумената архивске грађе – УВДАГ; Јединствена технолошка правила
за чување електронске грађе у дигиталном облику – ЕТЗ.11
У оквиру бројних прописа стандард ISO 15489 преузет је посредно, и
то на основу препорука Европске комисије MoReq (Модел правила за управљање електронским документима)12 2001. и 2008. године, као и других међународних стандарда који су у целини ослоњени на наведени стандард или
се на њега позивају.13 Сам стандард ISO 15489, осим тога, непосредно упућује на друге међународне стандарде.14 Треба посебно нагласити да је тај
9
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На пример: Закон о општем управном поступку (Сл. РС, 80/1999, допуна бр.
73/2004); Закон о тајним подацима (Сл. РС, бр. 87/2001); Уредба о заштити тајних
података (Сл. РС, бр. 74/2005); Закон о приступу информацијама од јавног значаја
(Сл. РС, бр. 24/2003); Закон о заштити личних података (Сл. РС, бр. 86/2004,
94/2007); Правилник о раду суда (Сл. РС, бр. 17/95 са изменама и допунама) и други
правилници из области правосуђа; Словеначки рачуноводствени стандарди бр. 21, 22
и 23 (Сл. РС, бр. 118/2005); Закон о порезу на додату вредност (Сл. РС, бр. 117/2006,
52/2007, 33/2009); Закон о поступку опорезивања (Сл. РС, бр. 117/2006, 117/2008); Закон о градњи објеката (Сл. РС, бр. 110/2002); Правилник о документацији у Основној
школи (Сл. РС, бр. 59/2008); Правилник о евиденцијама и документацији у образовању одраслих (Сл. РС, бр. 32/2000).
Закон о електронском пословању и електронском потпису (Сл. РС, бр. 57/2000);
Уредба о условима за електронско пословање и електронско потписивање (Сл. РС,
бр. 77/2000).
Закон о заштити докумената, архивске грађе и о архивима – ЗВДАГА (Сл. РС, бр.
30/226); Уредба о заштити докумената и архивске грађе – УВДАГА (Сл. РС, бр.
86/2006); Јединствена технолошка правила (за чување електронске грађе у дигиталном облику) – ЕТЗ верзија 1.0 (сајт Архива Републике Словеније www.arhiv. gov. si).
Спецификација MoReq. – Модел захтева за управљање електронским документима,
ДЛМ Форум 2001, Архив Републике Словеније 2005 (превод и штампа), www.gov.
si/ars, mju. gov. si; Спецификација MoReq 2 –Модел захтева за управљање електронским документима, ДЛМ Форум 2008 (превођење у току).
На пример: ISO 9001, Qualiti management systems / Requirements (Систем вођења квалитета, Одговорност руководства, Вођење извора, Реализација производње, Мерење,
анализе и побољшавања); ISO 23081, Information and documentacion-records management processes – Metadata for records, ISO-IEC27001, Information security management
systems.
На пример: ISO9001 – Системи управљања квалитетом – Захтеви; ISO14001 – Системи управљања околином.
ISO2788 – Документација – Смернице за формирање и развој речника синонима;
ISO5127 – Информације и документација – Речник; ISO5963 – Документација – методе истраживања докумената, утврђивање субјеката и избор индексних појмова.
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стандард на различите начине утицао и пре 2001. године, и то у фази предлога, али као аустралијски стандард AS 4390 Record management.15
Основна правила ISO 15489 за управљање документима у погледу облика, структуре, садржине, повезаности, аутентичности, веродостојности,
целовитости као и доступности и употребљивости докумената, у Словенији
су за изворна електронска документа и датотеке први пут јасно утврђена у
Закону о електронском пословању и електронском потпису16 из 2000. године. Дугорочно и безбедно чување електронске грађе у дигиталном облику,
на основу тог закона, мора да омогући следеће:
1. доступност – омогућена доступност за све време чувања
2. употребљивост – гаранција репродуковања и употребљивост репродукције
3. целовитост, аутентичност – доказивост везе садржаја репродукције
са садржајем изворног документа, односно извором те грађе (веродостојност)
4. непромењивост и неокрњеност као и истоветност репродукције са
садржином изворног документа
5. одговарајуће метаподатке о идентификацији, извору, садржају, техничким особинама и надзору.
Наведена правила су готово идентично поновљена у Закону о порезу
на додатну вредност17 за рачуноводствену документацију у електронском
дигиталном облику као и у Закону о пореском поступку18 за пореску документацију (пословне књиге и рачуноводствене листе) 2006. године. Услови
за сигурно, поуздано и веродостојно чување грађе у дигиталном облику детаљно су утврђени у архивском закону, уредби и појединачним технолошким правилима из 2006. године.19 Наведени архивски прописи у целости
су преузели одредбе ISO 15489 и препоруке MoReq.
Скенирање папирне и аналогне грађе у дигитални облик као и е-чување у дигиталном облику сва правна лица у Словенији морају примењивати
у складу са тзв. Унутрашњим правилима за преузимање, сређивање и чување грађе у дигиталном облику, који су утврђени на бази архивског закона,
уредбе и појединачних технолошких правила из 2006. године.20 Субјекти
15
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У Словенији се Закон о електронском пословању и електронском потпису (2000)
ослања на препоруке европске комисије и препоруку европске комисије MoReq 2001.
године итд.
12. члан Закона о електронском пословању и електронском потпису (Сл. РС, бр.
57/2000).
Закон о порезу на додату вредност (Сл. РС, бр. 117/2006, 52/2007, 33/2009).
Закон о пореском поступку (Сл. РС, бр. 117/2006, 125/2008).
Архивски прописи у Републици Словенији, Архив Републике Словеније, Љубљана
2007.
Видети напомену 11.
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јавног права морају по закону да потврде своја унутрашња правила код државног архива (Архив Републике Словеније), који води посебан регистар
потврђених унутрашњих правила, регистар провајдера и услове за електронско чување и акредитацију, као и регистар акредитоване опреме. Субјекти приватног права или посебна удружења, фирме, заводи и други имају могућност слободног одлучивања у погледу потврђивања унутрашњих
правила за дигитално чување. Правни и технички статус њихових електронских архива је различит, зависно од тога да ли су им унутрашња правила
потврђена или нису.
Словеначки прописи о управљању документацијом на основу ISO
15489 у целости су хармонизовани 2000. године, а у пракси их примењује
нешто више од половине правних лица јавног и приватног сектора.
Хармонизација словеначких прописа као и теорија и пракса управљања документима у јавном и приватном сектору на основу ISO 15489, препорука MoReq и других међународних стандардa односе се пре свега на следеће поступке:21
– пријем поште (класичне и електронске, преузимање личне и излазне
документације)
– разврставање (класификација) по садржини на основу класификационог плана са роковима чувања
– додела у рад (сигнирање) на основу плана сигнирања
– евидентирање докумената, предмета, списа, односно документације
у рачуноводствене евиденције и опремање докумената метаподацима
– претварање (скенирање, дигитализација) докумената у дигитални облик – обрада докумената у сваком виду
– отпремање поште
– чување грађе (начини архивирања, утврђивање рокова чувања)
– електронско архивирање (е-чување у дигиталном облику)
– издвајање и уништавање непотребне документације по истеку рокова чувања или после преношења у дигитални облик
– одабир архивске грађе и достављање надлежном архиву
– предузимање заштитних мера у информационом систему.
Примена стандарда ISO 15489, препорука MoReq и словеначких
прописа у области управљања документима у јавној управи
Органи јавне управе, а пре свега државни органи (влада, министарства, органи у саставу министарстава, управне, односно подручне јединице
21

Владимир Жумер, Пословање са записницима – Управљање и чување регистратурског материјала, класификационих планова за разврставање грађе са роковима чувања и електронско чување грађе у дигиталном облику, приручник, Љубљана 2008.
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државне управе), општине као јединице локалне самоуправе, инспекторати,
агенције као и поједина јавна предузећа и јавни заводи који имају овлашћења за вршење послова управе, примењују ISO 15489 у целини али и на
основу других прописа, као што је Уредба о управном пословању (2005) и
из раније важећих правилника о канцеларијском пословању.22 Ово практично значи да воде сопствени информациони систем, односно управљају документима у складу са таквим „информационим системом“.
Органи јавне управе у Словенији имају традицију узорног канцеларијског пословања још од краја 18. века. Ови органи већ од 1962. примењују
основна начела (гарантовање аутентичности, веродостојности, целовитости,
доступности и коришћења докумената) и начин управљања документима
(пријем и слање докумената, класификовање према садржини, сигнирање
на бази организационе структуре и радних места, евидентирање предмета и
докумената кроз прописане евиденције, архивирање, издвајање и уништавање непотребног материјала, а после истека рокова чувања одабирање архивске грађе и достављање надлежним архивима итд.) у складу са захтевима
које је ISO 15489 донео тек 2001. године. Сви наведени ствараоци јавних
докумената и архивске грађе користе стандардизоване, односно прописане
инструменте управљања грађом као што су:
– класификациони планови за разврставање према садржини са роковима чувања и одредбама о архивској грађи (сви поштују обавезни оквирни децимални класификациони план за све органе јавне управе, који је прописан Уредбом о управном пословању,23 где истоврсни органи имају четири
врсте класификационих планова који су прописани за управне јединице, општине, центре за социјални рад и школе; преко 90 појединачних класификационих планова за владу, владине службе и уреде, за свих 15 министарстава, органа у саставу министарстава, инспекторате, агенције, фондове као и
поједина јавна предузећа и заводе), који се обавезно ослањају на прописани
оквирни план из Уредбе о управном пословању;
– сигнирни планови за доделу предмета и докумената на решавање,
за ознаку ауторства докумената као и доделу задатака (налога), права и
дужности у информативном систему (нпр: право приступа информативном систему везује се за сигнирни знак односно радно место из сигнирног
плана);
– електронске евиденције грађе са потребним метаподацима (од
22

23

Правилници и уредбе о канцеларијском пословању државних односно јавних органа
у Словенији после 1962. године; Канцеларијско пословање у државним органима, заводима и организацијама, Завод за часописе Службени лист СРС, Љубљана 1964;
Правилник о канцеларијском пословању органа управе (Сл. СРС, бр. 44/88); Уредба о
канцеларијском пословању и обавезе органа управе у вези са регистратурским материјалом (Сл. РС, бр. 72/94); Уредба о пословању органа јавне управе са регистратурским материјалом (Сл. РС, бр. 91/2001); Уредба о управном пословању (Сл. РС, бр.
20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07, 31/08 и 35/09).
Уредба о управном пословању (Сл. РС, бр. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,
115/07, 122/07, 31/08, 35/09).
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1786. до 1961. године употребљаван је деловодник, картотека од 1962, компјутерске евиденције о предметима и документима као могућност јављају
се од 1994, а од 2001. сви користе електронске евиденције уз могућност
преноса предмета, односно докумената са папира у дигитални облик као и
пријем електронске поште, образаца и изворних електронских докумената
без штампања).
Органи јавне управе од 2001. године управљају документима на основу ИСУД-а – информативног система који одређују ISO 15489, препоруке
европске комисије МоReq, Уредба о управном пословању и три архивска
прописа. Информативни систем, осим обавезне класификације грађе, сигнирања, утврђивања рокова чувања као и вођења електронских евиденција,
мора да омогући пренос докумената са папира у дигитални облик (скенирање) и стандардизовано односно прописано електронско чување у дигиталном
облику, укључујући електронску пошту, типске обрасце, електронске збирке
података (базе података), изворна електронска документа и датотеке.24
Начела, поступци, процеси и инструменти управљања и архивирања
грађе органа јавне управе усклађени су одредбама ISO 15489 са Уредбом о
пословању органа јавне управе25 из 2001. године и Уредбом о управном пословању26 из 2005. године.
Уредба о управном пословању, осим других одредаба, за органе јавне
управе прописује следеће поступке:
VI. УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА
1. Опште одредбе
Начин поступања са документима / Главна писарница / Руководилац
писарнице /
24

25

26

Електронско чување грађе у дигиталном облику у Словенији уређују следећи прописи: Закон о електронском пословању и електронском потпису (Сл. РС, бр. 57/2000);
Закон о заштити регистратурског материјала, архивске грађе и о архивима – ЗВДАГА
(Сл. РС, бр. 30/2006); Уредба о заштити регистратурског материјала и архивске грађе
– УВДАГА (Сл. РС, бр. 86/2006); Јединствени технолошки прописи (за чување електронске грађе у дигиталном облику) – ЕТЗ, верзија 1.0 (објављено на сајту Архива
Републике Словеније www.arhiv. gov. si); Уредба о управном пословању (Сл. РС, бр.
20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07, 31/08, 35/09); Закон о општем
управном поступку (Сл. РС, бр. 80/1999, допуна бр. 73/2004); Правилник о раду судова (Сл. РС, бр. 17/95); Словеначки рачуноводствени стандарди, бр. 21, 22 и 23 (Сл.
РС, бр. 118/2005); Закон о порезу на додату вредност (Сл. РС, бр. 117/2006, 52/2007,
33/2009); Закон о пореском поступку (Сл. РС, бр. 117/2006, 125/2008); Правилник о
документацији о Основној школи (Сл. РС, бр. 59/2008).
Уредба о пословању органа јавне управе са регистратурским материјалом (Сл. РС, бр.
91/2001).
Уредба о управном пословању (Сл. РС, бр. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,
115/07, 122/07, 31/07, 35/09).
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2. Пријем поште и улагање
Појам поште/ Врста/ Пријем/ Провера електронског потписа пошиљаоца поште у електронском облику/ Време пријема поште/ Отварање/ Забрана отварања поште/ Поступак са мањкавом поштом/ Поступак са прилозима/ Пријем физичког носиоца записа електронских података/ Пријем поднеска у електронском облику/ Поступци за пријем поднесака у електронском
облику/ Технолошки захтеви и услови за пријем поднесака у електронском
облику/ Државни портал и субјекти пословања/ Обавеза пријема поднесака
у електронском облику/ Електронска измена података/ Обрасци поднесака/
Електронско плаћање управних такси/ Потврда пријема поште/ Пријемни
штамбиљ
3. Разврставање (класификација)
Класификација предмета и докумената/ План класификационих знакова
4. Додељивање (сигнирање)
Додела предмета и докумената/ Допуна додељених докумената у организационој јединици/ План сигнирних знакова
5. Основи евидентирања
Значај евидентирања докумената и поступање са специфичним документима/
Начин вођења евиденције/ Евидентирање у електронском облику
6. Евиденција поште и докумената која се не евидентирају
Евиденција поште/ Документа која се не евидентирају
7. Евиденција докумената
Евиденција примљених (улазних) докумената/ Информативни систем
за пријем поднесака/ Датирање и обавештавање/ Евиденција излазних докумената/ Евиденција личних докумената
8. Евиденција предмета, досијеа и листе докумената
Предмет/ Документа у предмету/ Копије докумената/ Број предмета/
Суштина предмета/ Кратак садржај/ Кључне речи/ Досије/ Улагање докумената/ Омот, Решавање предмета у управном поступку/ Решавање предмета
у другим поступцима/ Решавање предмета из пословања/ Евиденција докумената/ Садржина евиденције о документу/ Поступак уписа документа у
евиденцију/ Улагање докумената у предмет/ Евиденција предмета који се
решавају по скраћеном поступку/ Евиденција повезаних предмета/ Правила
писарнице.
9. Вођење роковника
Улога роковника/ Начин вођења роковника/ Обавеза склањања роковника/ Забелешка у роковнику
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10. Документација са седница
Евиденција/ Садржај евиденције досијеа са седница/ Грађа са седница
и евиденција закључака
11. Припрема докумената и општа слика
Јединственост и препознатљивост/ Правилност и специфичност садржаја/ Облик докумената/ Жигови органа државне управе и носилаца јавних
овлашћења у физичком облику/ Електронски жигови
12. Слање (експедиција) поште
Надлежан за експедицију/ Припрема поште за слање/ Одредница за
слање
VIII. ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНАТА
1. Збирке
Збирке и преглед збирки/ збирка нерешених предмета, збирка у раду
(текуће), списак и исписи решених предмета и стална збирка
2. Чување грађе
Чување појединачних збирки, облик чувања, начин чувања, микрофилмовање грађе, чување грађе која садржи тајне податке, унутрашња правила за чување грађе
3. Врсте докумената
Архивска грађа, трајна документа, рокови чувања
4. Издвајање и одабирање докумената
Издвајање и одабирање докумената из збирки, комисија за издвајање
докумената, уништавање издвојеног материјала, комисија за одабирање архивске грађе и достављање грађе надлежном архиву
Уредба о управном пословању одређује да се евиденција писарнице води искључиво помоћу информативног система, иако он познаје само компјутерску евиденцију о предметима и документима.27 Уредба утврђује основне
метаподатке о предметима и документима према ISO 15489 и MoReq.
Најважније је да Уредба о управном пословању за органе јавне управе
утврђује обавезно разврставање, односно класификацију предмета и докумената у евиденцији писарнице и збиркама докумената, али уз утврђивање
рокова чувања. Класификациони план појединачног органа управе на кога
се уредба односи мора бити заснован на прописаном оквирном плану класификационих знакова који садржи прилог уредбе.28 Класификациони план
по правилу обухвата: листу троцифрених до петоцифрених децималних
27

28

Рачунарска евиденција регистратурског материјала води се у органима јавне управе у
Словенији углавном према програму Lotus Notes-апликација SPIS а неки користе и
апликације као што су DOKSIS, LOPOLIS, E-пошта, E-деловодник, EVDOK итд).
119. члан Уредбе о управном пословању (Сл. РС, бр. 20/2005).
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класификационих знакова, кратак и језгровит опис садржине, рокове чувања изражене у годинама, одредбе о архивској грађи.
Главне групе оквирног класификационог плана према Уредби о управном пословању из 2005. године јесу:29
0 Државно и друштвено уређење
1 Рад, породица, здравље и социјална заштита
2 Унутрашњи послови
3 Економија, пољопривреда, шумарство, прехрана, околина,
простор, саобраћај и везе
4 Финансије, јавне финансије и државна имовина
5 Спољни послови
6 Наука, култура, школство и спорт
7 Правосуђе
8 Одбрана и заштита, спасавање и помоћ
9 Области које нису наведене у групама од 0 до 8
Извод из главне групе 4, рашчлањене на 3–5 нивоа са роковима чувања и одредбама о архивској грађи
430

Јавне набавке

А
10
5
2

4300

Јавно оглашавање
јавних радова за
потребе органа
Укупна јавна
набавка
материјала
Укупно
оглашавање за
вршење услуга
Укупно
оглашавање свих
јавних радова
Јавна набавка по
овлашћењу

А
10

43010
43011
43012
4302

29

Поступци оглашавања за јавне набавке већих
вредности (документација изабраног понуђача,
обавештења, закључци, уговори, ревизије, укупна
јавна набавка) А
Документација неизабраних понуђача на јавни оглас
већих вредности 5
Јавне набавке мање вредности: изабрана понуда,
закључци, наруџбенице и уговори 10
Неизабране понуде за набавке мање вредности 2
Јавно оглашавање јавних радова за потребе органа А
Јавна набавка материјала за потребе органа 10
Јавна набавка за вршење услуга за потребе органа 10

А
А
А
А

Јавна набавка материјала по овлашћењу
Јавно оглашавање за вршење услуга по овлашћењу
Јавно оглашавање за извођење јавних радова по
овлашћењу

У основи се главне групе оквирног класификационог плана из 2005. године не разликују много од основних група обавезне класификације која је за државне органе у Социјалистичкој Републици Словенији уведена 1. јануара 1962. године и од свих осталих прописаних 1988, 1997, 2001, 2003. године
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Класификациони план за разврставање докумената по садржини односно према управним и пословним функцијама омогућава:
– евиденцију и разврставање основних јединица (докумената, предмета, досијеа и др.) према прописаним евиденцијама,
– разврставање односно архивирање докумената у документарним
збиркама односно у архивским збиркама,
– утврђивање рокова чувања израженим у годинама (2, 5, 10 и више
година), трајне документарне и архивске грађе,
– структура и приступ електронским документима и збиркама података (датотека) при е-пословању и е-чувању (е-архивирању).
Сваки орган јавне управе, сагласно Уредби, мора имати30 посебан
план класификационих знакова који, на основу прописаног оквирног класификационог плана из прилога уредбе, утврђује руководилац органа (министар, директор, председник општине). План органа јавне управе мора да садржи 3–5 локалних децималних класификационих знакова, речима описан
њихов значај, рокове чувања које утврђује руководилац као и одредбе о архивској грађи које утврђује надлежни архив. Појединим органима дозвољено је да у оквиру својих класификационих планова уредбом рашчлане класификациони план на четврти и пети ниво класификационих знакова за специфичне надлежности (функције, односно задатке).
За истоврсне органе и субјекте јавног права (управне јединице, општине као органе локалне самоуправе, јавне заводе и друго) министар надлежан
за одређену област, уз сагласност министра надлежног за јавну управу, може да пропише појединачни (ресорни) план класификационих знакова.31
Уредба о управном пословању из 2005. године обавезала је Архив Републике Словеније да припреми Упутство за одређивање рокова чувања регистратурског материјала са објашњењем шта од тога представља архивску
грађу која, према архивском закону, има трајну вредност за науку и културу
или за правну сигурност лица у складу са стручним упутствима надлежних
архива. Архив Републике Словеније је још 2005. године издао Упутство за
утврђивање рокова чувања регистратурског материјала органа јавне управе,32 које је 2009. године објављено као Правилник о утврђивању рокова чувања докумената у јавној управи.33 Правилник у прилогу садржи збирни
30
31

32

33

Уредба о управном пословању, члан 120 (Сл. РС, бр. 20/2005).
Јединствени класификациони план са роковима чувања примењују у Словенији
управне јединице, општине, вртићи, основне, средње и више школе и центри за социјални рад. Управне јединице и општине као органи локалне самоуправе морају да
употребљавају јединствени троцифрени оквирни класификациони план који је готово
исти као оквирни план.
Упутство за утврђивање рокова чувања документације органа јавне управе (Сл. РС,
бр. 81/2005).
Правилник о утврђивању рокова чувања документације у јавној управи (Сл. РС, бр.
52/2009).
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класификациони план, који обухвата садржаје важећих класификационих
планова у јавној управи Словеније.
У оквиру збирног класификационог плана као помоћ ствараоцима грађе утврђени су:
1. оријентациони рокови чувања докумената изражени у годинама (2,
5, 10 и више година), које утврђују бројни прописи или правила управног
пословања;
2. трајна документација односно рокови трајног регистратурског материјала који нема статус архивске грађе и органи јавне управе га не достављају већ га сами чувају трајно или више година (платне листе се према закону о рачуноводству чувају трајно, а по правилнику најмање 50 година од
настанка, кадровске листе се чувају трајно односно најмање 100 година од
рођења радника итд.);
3. предлог утврђивања архивске грађе који по закону за сваки орган
јавне управе уз писано упутство за одабирање архивске грађе утврђује надлежни архив.
Примена ISO 15489, препорука MoReq-a, архивских и других прописа о управљању документацијом у привредним удружењима, предузећима, заводима, друштвима, политичким странкама у јавном и приватном сектору
Стање управљања документима субјеката јавног и приватног права у
области привреде, здравства, високог школства, науке, културе, политичких
странака и друштава не може се поредити са нивоом достигнутим код органа јавне управе, осим у око 100 великих привредних система и државних завода у области социјалне политике и школства.
Уредба о управном пословању за правна лица из наведених области не
важи уколико не врше и управне надлежности.34 За њих важе други словеначки прописи који уређују управљање регистратурским материјалом, које
смо у уводу навели као прописе хармонизоване са ISO 15489, MoReq-om и
другим стандардима. Превасходно се мисли на Закон о електронском пословању и електронском потпису, на сва три архивска прописа из 2006. године као и на бројне прописе из одређених области који се односе на документацију.35
Словенија није донела прописе који би за наведена правна лица непосредно и целовито одређивали правила канцеларијског пословања и архивирања како то уређује Уредба о управном пословању за управне органе. По34

35

Уредбу о управном пословању примењују и јавни заводи у области социјалног старања (центри за социјални рад) и васпитно-образовни заводи (вртићи, основне, средње
и више школе) будући да у оквиру основних стручних задужења у области социјалне
политике, васпитања и образовања обављају и управне послове, односно воде управне поступке.
Видети напомене 8, 9, 10.

62

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2010

стоје само стручна упутства да се и у овим областима у што већој мери примењују одредбе уредбе. То је могуће у поступку управљања документима,
мада је ослањање на обавезни оквирни класификациони план одговарајуће
само за правна лица која спроводе управне поступке.
Привредна друштва, предузећа, па чак и заводи у Словенији немају
традицију уређеног канцеларијског пословања и архивирања докумената
као државна управа, а различити правилници и уредбе о канцеларијском пословању нису никада важили за бројна правна лица из привреде, школства,
здравства, науке, културе итд. Те области су се у погледу канцеларијског
пословања и архивирања документације више или мање (не)успешно угледале на државну управу.
У већини случајева предузећа и заводи воде евиденцију о документацији кроз деловоднике или различите спискове примљене и послате поште,
примљену документацију шаљу на решавање у унутрашње организационе
јединице где се решена документа одлажу и архивирају. Користе класичан
систем архивирања на основу организационе структуре у оквиру које се врши разврставање према врсти грађе, годинама, датумима, редним бројевима, абецеди и комбинацији наведених начина. Повремено издвајају и уништавају непотребну документацију и то углавном без прописаног поступка
који захтева комисијско и записничко уништавање са оквирним пописом
уништених докумената. Врло ретко врше одабир архивске грађе коју би доставили јавним архивима, уколико се ради о субјектима јавног права или да
се сами побрину за њу, уколико документација има статус посебне архивске
грађе итд. Поступци управљања документима врло су поједностављени и
често у супротности са прописима, а резултат таквог канцеларијског пословања јесте несређеност архивиране грађе, непрегледност, слаба доступност
итд. Ретка су предузећа и заводи из области привреде који познају класификационе планове са роковима чувања и разврставање и архивирање документације по тој основи.
Преласком на електронско управљање и е-чување документације у дигиталном облику већина привредних друштава, предузећа и завода јавног
или приватног сектора, почињу да примењују поступке управљања документима (канцеларијског пословања и архивирања) у складу са стандардима и прописима. Увођење е-управљања и е-чувања документације присиљава предузећа, школе, домове здравља, болнице, институте и друге заводе да
примењују међународне стандарде, а пре свега ISO 15489, препоруку европске комисије MoReq и словеначке прописе који уређују е-управљање документима. Већ на почетку сусрећу се са захтевима за уређење канцеларијског пословања и архивирања према класификацији докумената по садржини, односно пословним функцијама. Само класификациони план омогућава
структуру њиховог електронског информативног система и е-архива у диги-
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талном облику,36 са роковима чувања, електронским евиденцијама, опремањем грађе метаподацима, прописаним поступком скенирања грађе и е-чувања грађе у дигиталном облику на основу потврђених или непотврђених правила за пријем, претварање и е-чување грађе у дигиталном облику итд.
Архивски закон нуди предузећима и заводима могућност преузимања
утврђених Огледних интерних правила за електронско чување грађе у дигиталном облику за предузећа, које је 2009. године потврдио Архив Републике Словеније и бесплатно су доступни на његовом сајту.37 Закон предвиђа
за истоврсна правна лица (органе, предузећа, заводе, друштва итд.) утврђивање и преузимање огледних интерних правила за е-чување. Привредна
друштва, предузећа и други субјекти могу да преузимају огледна интерна
правила у целини и у том случају их морају у целости примењивати, како
би имали гаранцију сигурности, поверљивости и веродостојности свог електронског архива у дигиталном облику. Огледна правила се могу користити
и као модел за припрему унутрашњих правила која могу а не морају да потврде у државном архиву. Поједине фирме имају обе законске могућности,
али јавна предузећа, јавни заводи и сва друга јавноправна лица морају да
примењују утврђена интерна правила.
Предузећа могу сама да врше електронско чување, са сопственом рачунарском и програмском опремом као и оспособљеним кадровима38 или уз
помоћ изабраног провајдера за електронско чување грађе у дигиталном облику, што је уобичајена пракса39 у Словенији. На тржишту постоји већи
број рачунарских програма за управљање регистратурским материјалом који, осим вођења евиденције са метаподацима и свих поступака канцеларијског пословања, укључују пријем и претварање докумената у стандардизовани дигитални облик као и сигурно и веродостојно е-чување.
Документи који сачињавају Огледна интерна правила за предузећа обухватају:
1. Упутства за преузимање правила
2. Утврђивање фаза припреме за преузимање правила
3. Образложење огледних интерних правила за предузећа
36

37
38

39

ISO 15489 и MoReq сагледавају класификациони план као срж сваког информативног
система, с обзиром на то да омогућава успостављање његове структуре, даје увид у
садржину, омогућава утврђивање рокова чувања као и доступност грађе.
http://www.arhiv. gov. si/
Кадрови који раде са регистратурским материјалом морају бити оспособљени у складу са Правилником о стручној оспособљености радника јавноправних лица као и радника провајдера који раде са регистратурским материјалом (Сл. РС, бр. 132/2006,
38/2008). Оспособљавање и провера оспособљености успешно се спроводе при Архиву РС и регионалним архивима дуже од 25 година.
У Архиву Републике Словеније регистровано је више од 70 провајдера од којих само
неколицина поседује потврђена унутрашња правила и, што је још важније, акредитовану опрему при архиву. Регистри су доступни на сајту Архива.
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4. Јединствена правила за заштиту докумената (канцеларијско пословање и архивирање) уз приложени модел класификационог плана за предузећа за разврставање према пословним функцијама и са роковима чувања
5. Техничка упутства (технички подаци о рачунарској и програмској
опреми, форматима и носиоцима записа, преношењу, дугорочном чувању,
надзору итд.)
6. Јединствену политику обезбеђивања информативног система
7. Важне податке за континуирани рад информативног система
8. Преглед опасности, процена ризика и мере за спречавање ризика
9. Прилоге – узорке закључака.
Огледна интерна правила понудила су предузећима и заводима у Словенији, додуше необавезно, јединствена правила за заштиту докумената
(канцеларијско пословање и архивирање) са моделом класификационог плана за предузећа за разврставање према пословним функцијама и са роковима чувања. У њима је у целости испоштован ISO 15489, како у погледу начела и поступака у управљању документима тако и у погледу инструмената.
Јединствена правила за канцеларијско пословање и архивирање докумената предузећа обухватају следеће поступке:
1. Пријем, отварање и евидентирање поште
Пријем поште, отварање поште у физичком облику, отварање поште у
електронском облику, сумња на опасну пошту, поверљива и лична пошта,
посебна пошта, заштита од злонамерних програма, потврда пријема поште
2. Преузимање и преношење грађе у дигитални облик
Физички облици грађе и врсте записа, опрема за преузимање и преношење, преношење у нови облик за дугорочно чување, структура сређивања
грађе пре преузимања односно преношења, метаподаци о преузимању и
преношењу, евиденције у поступцима преузимања и преношења, контрола
целовитости преузимања, контрола стања преузете грађе, метаподаци о верификацији, преузимање, преношење и чување додатних садржаја
3. Евидентирање грађе
Класификација предмета и докумената, рокови чувања и њихово утврђивање, додељивање (сигнирање) докумената, документа која се не сигнирају, евиденција докумената, врсте збирки, евидентирање докумената, евидентирање предмета и досијеа
4. Слање докумената
5. Чување грађе
Краткорочно чување, облици и носиоци записа, дугорочно чување,
опрема за чување, пренос докумената на нове носиоце записа, замена програмске опреме
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6. Издвајање и уништавање грађе
Уништавање издвојене грађе у дигиталном облику, уништавање издвојене грађе у физичком облику, састав комисије
7. Безбедно одстрањивање носилаца података
8. Посебне одредбе о заштити личних података
Каталог збирке личних података, пренос личних података, евиденција
преноса
9. Унутрашњи надзор над применом интерних правила
10. Примена, измене и допуне интерних правила
Огледна интерна правила нуде предузећима и заводима и општи модел класификационог плана40 за разврставање докумената према пословним
функцијама и роковима чувања, који су усклађени са различитим прописима и потребама пословања. Предузеће може да га преузме у целини, али га
по правилу мора допунити сопственим специфичним пословним функцијама, документацијом која настаје при извршавању тих функција као и роковима чувања. У складу са одредбама ISO 15489 и MoReq-ом класификациони план мора почивати на рашчлањавању пословних функција предузећа
које се у пракси, осим општих, управљачких, кадровских, финансијских, рачуноводствених, комерцијалних, инвестиционих, развојних и других групних пословних функција, разликују од фирме до фирме. Специфичне пословне функције фармацеутске фирме су сасвим друкчије од функција трговинске или грађевинске фирме.
Општи модел класификационог плана за предузећа и заводе садржи
систематично рашчлањавање на нивое, који опредељују:
– стварну надлежност
– пословне функције, односно задатке
– процесе пословања
– делатности, односно задатке или
– предмет пословања фирме.
За основу плана никада се не користи организациона структура!
Појединачни класификациони план мора да садржи најмање:
– троцифрене до петоцифрене децималне класификационе ознаке
– кратак и језгровит опис више или мање рашчлањених функција и
документације
– рокове чувања документације изражене у годинама
– утврђивање архивске грађе од стране надлежног државног архива
– у оквиру примедаба подробније образложење или рашчлањивање
функција и врсте докумената
– појединачне класификационе ознаке.
40

Општи модел класификационог плана за фирме са унутрашњим правилима један је
од два модела које бесплатно нуди Архив Републике Словеније.
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Пример основних група класификационог плана за предузећа и заводе
за разврставање према пословним функцијама:
0 Организација предузећа
1 Радни односи
2 Планирање, инвестиције и развој
3 Производња и услуге
4 Комерцијално пословање
5 Складиштење и превоз
6 Управљање, одржавање и осигурање имовине
7 Рачуноводство и књиговодство
8 Слободно за специфична документа фирме
9 Послови изван главних група од 0 до 8
Пример рашчлањавања у области радних односа на другом нивоу:
1 Радни односи
10 Кадровска политика и радни односи
11 Плате и друга примања – одлуке, евиденције и друго
12 Образовање радника
13 Радно време, одмори, одсуства, службена путовања
14 Здравствено стање
15 Казнена, дисциплинска и материјална одговорност
16 Култура и спорт
17 Заштита на раду
18 Други послови из области радних односа
Пример рашчлањавања на трећем нивоу:
11 Плате и друга примања – одлуке, евиденције и друго
110 Обрачуни плата – платне листе Т односно најмање 50 година од
настанка
111 Прековремени рад 5
112 Материјални издаци 5
113 Уговори о раду 10
114 Ауторски уговори 10
115 Регрес за летњи одмор 5
116 Радни јубилеји (јубиларне награде и друго) Т односно најмање 50
година од настанка
117 Солидарне помоћи 5
Рокови чувања регистратурског материјала у општем моделу преузети
су из бројних прописа о:
– евиденцијама у области рада, запошљавања, радних односа, матичних евиденција осигураника и уживалаца права од осигурања у случају смрти или инвалидитета, здравственог осигурања и социјалне заштите,
– заштити личних података, тајних података полиције, личних карата
и других докумената из области унутрашњих послова,
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– државној статистици, попису становништва и других статистичких
пописа,
– градњи објеката и других прописа у области градитељства,
– рачуноводству, књиговодству, словеначким рачуноводственим стандардима,
– порезу на додатну вредност, пореском поступку, пореској служби,
– документацији редовних судова и других прописа из области правосуђа, који утврђују рокове чувања регистратурског материјала правосудних
органа,
– високом школству, гимназијама, документацији у средњошколском
образовању, документацији у основној школи, у вртићима, као и другим
прописима у области образовања,
– збиркама података у области здравствене заштите,
– општем управном поступку, облигационим односима, казненом законику и другим прописима који утврђују рокове застарелости.
Архивску грађу за класификациони план за јавна предузећа и заводе
утврђује надлежни јавни архив, а за приватна предузећа јавни архиви могу
да доставе само објашњења о архивској грађи. Према архивском закону,
овакве фирме чувају посебну архивску грађу у сопственим „историјским
архивима“, а државни архив их може прогласити споменицима културе41
или их предати јавном архиву као поклон, завештање или депозит.
Закључак
За привредна удружења, предузећа и заводе, у складу са ISO 15489, од
кључног значаја су: важећи поступци управљања документима од настанка
до уништења, класификациони планови са роковима чувања, сигнирани
планови, рачунарске евиденције о документацији, скупови важећих метаподатака, преузимање свих облика документације и пренос у дигитални облик
као и безбедно, поверљиво и веродостојно класично и електронско чување
документације у дигиталном облику. Поступци и инструменти савременог
управљања документима односно савременог информативног система у
Словенији су прописани само делимично. У целости је уређена област
управљања документима, у оквиру прописа и у складу са ISO 15489, само за
област јавне управе где се у пракси у целини и примењује. У осталим областима, а нарочито у привреди, здравству и школству, електронски информативни системи за управљање документима, укључујући и безбедно и поверљиво е-чување у дигиталном облику, тек се успостављају.
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Проглашавање појединачне архивске грађе за споменик културе значи за фирму пореске олакшице и могућност кандидовања за доделу средстава за одржавање грађе.

