
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Uputstvo za dostavljanje podataka o propisima u
elektronskom obliku 

Svaka od kantonalnih organizacija bi trebala da objavljuje podatke o propisima  na svojoj internet stranici. 
Kako bi se ti podaci preuzimali u centralni registar propisa, organizacija je dužna da podatke  pripremi u 
formatu JSON, na javno dostupnoj lokaciji. Radi uniformnosti, JSON datoteka treba imati slijedeći naziv i 
lokaciju: http://<naziv_web_stranice>/propisi_<jednoznačna šifra organizacije>.json, npr. 
http://organizacijaX.ks.gov.ba/propisi_28010001.json ili http://opcina.ba/propisi_28012345.json 

Opis polja
Polja koja treba sadržati JSON datoteka prikazana su u tabeli:

R/B OPIS POLJA NAZIV POLJA MOGUĆE VRIJEDNOSTI 
PODRAZUMIJEVANA 
VRIJEDNOST

 NAPOMENA 

1
Jednoznačni interni 
identifikator  propisa

Nid Cjelobrojna vrijednost 
Obavezno polje, mora 
biti jednoznačno 

2 Naslov propisa Naslov
Tekstualno polje (maks. 250 
karaktera)

Obavezno polje

3 Organizacija Organizacija
Cjelobrojna vrijednost 

Obavezno polje, mora 
biti jednoznačno 

4 Vrsta propisa Vrsta

Cjelobrojna vrijednost od 0 
do 13 sa slijedećim 
značenjem: 
0|Ustav
1|Zakon
2|Uredba
3|Odluka ili rješenje
4|Pravilnik
5|Instrukcija ili naredba
6|Standard ili kodeks
7|Uputstvo ili metodologija
8|Plan ili program
9|Procedura ili vodič
10|Ostalo
12|Analiza ili procjena
13|Sporazum ili ugovor

Obavezno polje

5 Pravni_izvor propisa Nivo
Cjelobrojna vrijednost 0, 1, 
2, 3, 4, 9 ili 10, sa slijedećim 
značenjem: 
0| 'Službeni list SRBiH'
1| 'Službeni list RBiH'
2| 'Službene novine FBiH'
3|'Službene novine Kantona 
Sarajevo'
4| 'Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine'

Obavezno polje
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R/B OPIS POLJA NAZIV POLJA MOGUĆE VRIJEDNOSTI 
PODRAZUMIJEVANA 
VRIJEDNOST

 NAPOMENA 

9| 'Službeni list SFRJ'
10| Interni dokument

6

Broj službenog 
glasila u kome je 
objavljen propis

Brojsl
Tekstualno polje (maks. 100 
karaktera) 

7 Prilog Prilog

Tekstualno polje sa URL 
adresom PDF priloga. 
Ukoliko ima više priloga 
razdvojiti ih uspravnom 
crtom “|” 

8
Naslov  priloženog 
dokumenta

Naslov_priloga
Ukoliko prilog postoji 
obavezno napisati Naslov 
priloga

9 Nadležnost Nadleznost

Cjelobrojna vrijednost od 1 
do 6 sa slijedećim 
značenjem: 
1|Ministarstvo ili organ
2|Vlada KS
3|Skupština KS
4|FBiH
5|BIH
6|Međunarodni propisi

10 Oblast Oblast
Cjelobrojna vrijednost 

11

Strateški Strateski Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 
sa slijedećim značenjem: 
1|NE 
2|DA

1

12 Nevažeći Nevazeci

Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 
sa slijedećim značenjem: 
1|NE 
2|DA

1

13 Napomena Obrazlozenje 
Tekstualno polje (MEMO) 

Važna napomena 1
Svaka organizacija treba da eksportuje u JSON datoteku samo svoje propise, a ne propise koje je donio neki
drugi organ. Na taj način će se izbjeći ponavljanje istih propisa na portalu http://propisi.ks.gov.ba.
Stvar je interne realizacije sistema kako će se zvati to polje. ZIS je za kantonalna ministarstva i 
druge organe kojima pravi stranice uveo polje "Ne kopirati propis na portal Propisi" koje je 
podrazumijevano isključeno pri unosi novog propisa, a može se uključiti za tuđe propise, i po kojem
filtrira unos na zajednički portal Propisi.
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Važna napomena 2
Pripremljenu JSON datoteku potrebno je provjeriti po pitanju ispravnosti strukture i sadržaja. Ispravnost 
strukture, tj. da li je JSON datoteka dobro formatirana, trebate provjeriti na stranici 
https://jsonformatter.curiousconcept.com/. 

Ispravnost sadržaja je potrebno provjeriti kod polja koja koriste šifrarnike, tj. smiju imati vrijednosti samo iz 
određenog skupa, kao npr. polje “Vrsta” koje smije imati samo vrijednosti iz skupa {0..13}. Ispravnost 

sadržaja možete provjeriti na stranici https://jsonpath.curiousconcept.com/ npr. za JSONPath Expression: 
$.nodes.*.node.Vrsta vratiće vrijednosti polja “Vrsta” i tu se odmah može uočiti da li su vrijednosti ispravne.

Potrebno je obavezno provjeriti i strukturu i sadržaj. U slučaju neispravne strukture JSON datoteka se neće
uopšte moći importovati u centralni registar, dok će se u slučaju neispravnog sadržaja podaci importovati, ali
neće prikazivati ili će se prikazati netačno.

Primjer 
Primjer datoteke u formatu JSON sa 5 slogova, odnosno sa 5  unesenih propisa: 
propis_ 28010001.json 

{

  "nodes" : [
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14486",
        "Naslov" : "Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "7",
        "Nivo" : "10",
        "Brojsl" : "",
        "Prilog" : 
"https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/korisnicko_uputstvo_za_unos_propisa_na_stranicama_organa_
-_nacrt_2017-08-29.pdf",

        "Naslov_priloga" : " Nacrt",
        "Nadleznost" : "1",
        "Oblast" : "2",
        "Strateski" : "0",
        "Nevazeci" : "0",
        "Obrazlozenje" : ""
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14485",
        "Naslov" : "Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "7",
        "Nivo" : "10",
        "Brojsl" : "",
        "Prilog" : "https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/uputstvo_o_prijemu_i_slanju_eposte_u_ks_-
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_nacrt_0.pdf",

        "Naslov_priloga" : " Nacrt",
        "Nadleznost" : "1",
        "Oblast" : "2",
        "Strateski" : "0",
        "Nevazeci" : "0",
        "Obrazlozenje" : "Uputstvo je u Nacrtu do usvajanja predložene Odluke na Vladi.\n"
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14340",
        "Naslov" : "Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji 2008. g.",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "4",
        "Nivo" : "10",
        "Brojsl" : "",
        "Prilog" : 
"https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_2008_final.pdf",

        "Naslov_priloga" : " Pravilnik",
        "Nadleznost" : "1",
        "Oblast" : "",
        "Strateski" : "0",
        "Nevazeci" : "0",
        "Obrazlozenje" : ""
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14339",
        "Naslov" : "Instrukcija za koristenje helpdeska",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "5",
        "Nivo" : "10",
        "Brojsl" : "",
        "Prilog" : 
"https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/instrukcija_za_koristenje_helpdeska_7.pdf",

        "Naslov_priloga" : " Preuzmi",
        "Nadleznost" : "1",
        "Oblast" : "2",
        "Strateski" : "0",
        "Nevazeci" : "0",
        "Obrazlozenje" : ""
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14170",
        "Naslov" : "Instrukcija za izradu i doradu aplikacija",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "5",
        "Nivo" : "10",
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        "Brojsl" : "",
        "Prilog" : "https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/instrukcija_za_izradu_aplikacija_2014-12-
121.pdf",

        "Naslov_priloga" : " Preuzmi",
        "Nadleznost" : "",
        "Oblast" : "",
        "Strateski" : "",
        "Nevazeci" : "",
        "Obrazlozenje" : ""
      }
    }
  ]
} 
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