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117. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: В 820-5/2021 
Дана: 22.03.2021.год. 
Мали Иђош 
 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018), а у вези са Уредбом о 
проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник Републике Србије“, 
број: 37/20) Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 5. ванредној 
седници од 22.03.2021. године, доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
 
I 

 
  Изузетно од одредаба члана 8. став 3, члана 9. став 2, члана 11. став 2. и члана 13. став 
1. тач. 5. и 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, у 
периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, неће 
радити објекти у којима се обављају делатности: 
1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића 
(ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, и сл.); 
2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима 
у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.). 
 

II 
 

Ограничења из става 1. не односи се на радно време: 
1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), трговинских и других радњи и продајних 
места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње 
(пет шопови, и др.), које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач може 
обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или 
непосредно са јавне површине, 
2) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и 
некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у 
којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама 
смештаја и то најкасније до 21.00 часа; 
3) правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају 
хране „преко шалтера”. 
1а У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуације, 
сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објектима у којима се 
обављају делатности: 

1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места); 
2) пружања занатских и других услуга, 
3) области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти 
намењени за спорт и рекреацију и сл.), 
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4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.). 
1б У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, 
сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити у објектима у којима се 
обављају делатности: 
1. трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених 
производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), 
затворених и отворених пијаца, као и радњи и продајних места у оквиру отворене или 
затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл) укључујући и 
оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди 
посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне 
површине; 
2. у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије). 
1в Ограничења из тач. 1–1б ове наредбе се не односe на радно време: 
1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају 
у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за 
приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, 
бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и 
других објеката који врше доставу хране; 
2) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и 
ветеринарских ординација и лабораторија и сл. 
1г У радном времену из тач. 1–1б ове наредбе у свим објектима којима је дозвољен рад 
правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица 
буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за 
теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно 
лице. 
 

       III 
 

 Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх. 
 

IV 
 

Ову наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава 
јавног информисања. 

 
 
 
 

                                                                                   Командант Штаба  
                                                                                     за ванредне ситуације 
                                                                                     општине Мали Иђош 

                                                                                    Марко Лазић, с.р. 
 
 

 
  
 

____________________ . ____________________ 
 
118. 

На основу члана  14. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени 
гласник РС“,  број 6/2020)  и члана 48. став 1. Одлуке о Општинској управи  општине Мали 
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Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 5/2021), начелник Општинске управе дана 
22.03.2021. године, доноси  
 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ПРАВИЛНИКА 
О  

КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником се врши измена и допуна Правилника (у даљем тексту: 
Парвилник) о  канцеларијском и архивском пословању Општинске управе општине Мали 
Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 31/2017). 
 

Члан 2. 
 

  У члану 12. став 3. и 4. мења се и гласи: 
 

„Ознаке за организационе јединице су у виду двоцифрених арапских бројева почев од 
01 до 06.   
Ознаке за сваку организациону јединицу су следеће: 
 

01- Председник општине и Општинско веће и њихова радна тела 
02- Скупштина општине и њена радна тела 
03- Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и 

скупштинске послове 
04- Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
05-  Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и комуналне 

послове 
06- Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и 

имовинско-правне послове.“ 
 

Члан 3. 
            

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
Општине Мали Иђош.“ 
 
Република Србија- АП Војводина                                  Начелник Општинске управе 
Општина Мали Иђош                                                                 Зоран Пустахија, с.р. 
Општинска управа 
Број: 110-1/2021-03                            
Дана: 22.03.2021                               
Мали Иђош 

 
____________________ . ____________________ 
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На основу члана 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени 

гласник РС“, број 6/2020),  и члана 44. Правилника о канцеларијском и архивском пословању 
Општинске управе Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош“ број 
31/2017  и 13/2021) Начелник оштинске управе дана 22.03.2021. године доноси  

 
ЛИСТУ КАТЕГОРИЈА 

РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА 
 

Члан 1. 
 

Овом листом утврђују се категорије регистратурског материјала који је настао у раду 
Општинске управе општине Мали Иђош (у даљем тексту: Управа) и утврђују се рокови за 
чување тог материјала. 

Ова листа примењује се и на службе које обављају поверене послове Скупштине 
општине, Председника општине и Општинског већа. 

 
Члан 2. 

 
Називи појединих категорија регистарског материјала, у смислу ове листе, имају 

следећа значења: 
1) прописи и други општи акти (у даљем тексту: прописи) јесу нацрти, предлози и 

усвојени текстови уредаба, одлука, закључака, правилника, наредаба, упутстава, планова 
развоја, просторних планова, декларација, резолуција, препорука, аутентичних тумачења и 
статута, као и предлози за њихово доношење; 
 

2) аналитички материјал - представљају анализе, студије, елаборате и извештаје, који 
садрже приказ стања и опште закључивање о питањима из делокруга органа државне управе, 
као и информације, ако њихов обрађивач друкчије не одреди; 
 

3) решење - означава решења, закључке, дозволе, сагласности, мишљења и друге акте 
управних предмета; 
 

4) записници са седница односе се на записнике (потпуне и скраћене), прилоге из 
записника и електронске снимке са седница; 
 

Члан 3. 
 

Регистратурски материјал разврстава се у следеће категорије и утврђују се рокови за 
његово чување: 
 
 

РЕД. 
БР. КЛАСИФИКАЦИОНИ ЗНАК 

РОК 
ЧУВАЊА 

1 013 - ОПШТЕ О ИЗБОРИМА  
1.1 - прописи, записници трајно 
1.2 - записници и извештаји трајно 
1.3 - гласачки листићи 4 године 
2 014 - РЕФЕРЕНДУМИ  
2.1 - прописи, аналитички материјал трајно 

2.2 
- записници и извештаји о организацији референдума и других облика 
непосредног изјашњавања грађана 

трајно 

2.3 - гласачки листићи 4 године 
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3 015 – РАЗГРАНИЧЕЊЕ ТЕРИТОРИЈА И ПОДРУЧЈА  

3.1 
- утврђивање подручја месних канцеларија, месних заједница, назива улица 
и тргова као и кућних бројева 

трајно 

3.2 - потврде 5 година 
4 016 - ОПШТЕ О ЈАВНОЈ УПРАВИ И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА  
4.1 - прописи и аналитички материјал трајно 
4.2 - уговори трајно 

5 
02 - ОРГАНИЗАЦИЈА ОРГАНА ВЛАСТИ УСТАНОВА, ПРЕДУЗ. И 
ДР. ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

5.1 - годишњи планови и извештаји о раду органа и организација трајно 
5.2 - записници и материјали са седница органа и тела који одлучују трајно 
5.3 - прописи трајно 
5.4 - акти о избору/именовању функционера и органа трајно 

5.5 
- сагласности на статуте и нормативна акта установа, јавних комуналних 
предузећа и других директних и индиректних буџетских корисника 

трајно 

5.6 
Годишњи планови и извештаји директних и индиректних буџетских 
корисника 

трајно 

6 031 - КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  

6.1 
- прописи, студије и анализе о организацији и раду и листе рег. мат. са 
роковима чувања 

трајно 

6.2 
- основна и посебна евиденција о предметима и актима (картотека, 
деловодници, пописи аката, досијеи и регистри) 

трајно 

6.3 - архивска књига трајно 
6.4 - евиденција печата, жигова и штамбиља трајно 

6.5 
- записници о прегледу архивске грађе, рег. мат. о излучивању безвредног 
рег.мат. записници о примопредаји архивске грађе надлежном архиву и сл. 

трајно 

6.6 - базе података - датотеке (микрофилмови, дискови, дискете и слично) трајно 
7 035 - ОВЕРЕ  
7.1 - прописи трајно 
7.2 - уписници оверених потписа и преписа   трајно 
7.3 - дупликати оверених потписа и преписа 10 година 
8 036 - ПРЕДАЈА И ПРЕУЗИМАЊЕ ПОСЛОВА  
8.1 - прописи трајно 
8.2 - записници, захтеви  трајно 
9 037 - ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА  
9.1 - прописи трајно 
9.2 - аналитички материјали 10 година 
10 038 - НАДЗОР НАД УПРАВНИМ ПОСЛОВАЊЕМ   
10.1 - записници и решења управне инспекције и друге предузете мере 10 година 
11 04 - ОПШТЕ О ПРАВНОЈ ПОМОЋИ  
11.1 - прописи трајно 
11.2 - аналитички материјал трајно 
12 05 - СТАТИСТИКА  
12.1 - годишњи статистички извештаји трајно 

12.2 
- месечни квартални статистички извештаји и изворници за годишње 
извештаје 

3 године 

13 06 - САСТАНЦИ, СЕДНИЦЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ЗБОРОВИ  
13.1 - решења, одлуке Трајно 
13.2 - записници са материјалима Трајно 
14 08 – ВЕРСКИ ПРЕДМЕТИ  
14.1 - прописи, аналитички материјал и решења трајно 
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15 11 – РАД И РАДНИ ОДНОСИ  
15.1 - статути, правилници и други општи акти трајно 
15.2 - прописи трајно 
15.3 - матична књига радника/запослених трајно 
15.7 - нацрти нормативних аката 2 године 

16 
111 - КОНКУРСИ И ОГЛАСИ ЗА ПОСЛОВЕ ОДНОСНО РАДНЕ 
ЗАДАТКЕ 

 

16.1 - прописи, аналитички материјал трајно 
16.2 - остали материјал 3 године 
17 112 - ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ  

17.1 
- именовања, постављења, распоређивања и унапређења (решења, уговори о 
раду, анекси, споразуми и сл.) 

трајно 

17.2 - персонални досијеи активних и пасивних радника трајно 
17.2 - регистар уговора о раду код приватних послодаваца трајно 
17.4 - конкурсни материјал 5 година 
18 113 - СТАЖ ОСИГУРАЊА И РАДНЕ КЊИЖИЦЕ  
18.1 - прописи трајно 
18.2 - евиденција о стажу осигурања,  трајно 
18.3 - аналитички материјал  трајно 
18.4 - обрасци пријаве/одјаве запослених у локалној самоуправи трајно 

19 
114 - НАКНАДЕ РАДНИКА НА ТЕРЕТ МАТЕРИЈАЛНИХ 
ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА 

 

19.1 - прописи, решења трајно 
20 116 - ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  

20.1 
- евиденција о изреченим мерама и остала документација о вођеном 
дисциплинском поступку 

5 година 

21 118 - ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  
21.1 - прописи, решења трајно 
21.2 - аналитички материјал трајно 
21.3 - приговори и одговори на приговор 3 године  

22 119 - КАДРОВСКА ПИТАЊА И ЕВИДЕНЦИЈА КАДРОВА  
22.1 - аналитички материјал  трајно 
22.2 - евиденција  трајно 
23 120 - ПЛАТНИ СИСТЕМ УОПШТЕ  
23.1 - прописи трајно 
23.2 - потврде 5 година 
24 121 - ПЛАТЕ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА  
24.1 - прописи трајно 

24.2 - аналитички материјал  трајно 

24.3 - обрасци М-4, појединачне пореске пријаве трајно 

24.4 - решења о платама  трајно 

25 130 - РАДНО ВРЕМЕ  
25.1 - прописи 10 година 
25.2 - аналитички материјал  10 година 
25.3 - дневна евиденција присутности на раду 5 година 
26 131 - ОДМОРИ  
26.1 - прописи трајно 
26.2 - аналитички материјал трајно 
27 132 - ОДСУСТВА  
27.1 - прописи трајно 
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27.2 - аналитички материјал трајно 
27.3 - решења о неплаћеном одсуству трајно 
27.4 - решења о годишњем одмору 5 година 
27.5 - решења о плаћеном одсуству 5 година 
27.6 - извештаји о привременој/повременој спречености за рад 5 година 
28 152 - СТРУЧНИ ИСПИТИ – стручно усавршавање, курсеви, семинари  
28.1 - прописи трајно 

28.2 - евиденција, решења, сертификати трајно 

28.3 - решења о одобравању полагања испита  10 година 

29 161 - ЗАШТИТНА НА РАДУ – заштитна средства – несреће на раду  
29.1 - прописи трајно 
29.2 - аналитички материјал трајно 
29.3 - евиденције о несрећама на раду трајно 
29.4 - записници о повредама на раду 10 година 

29.5 
- прегледи, записници, решења којима се наређује отклањање неправилности и 
препоруке за отклањање неправилности 

10 година 

30 183 – СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ - ДОДАТАК НА ДЕЦУ  
30.1 - прописи трајно 

30.2 - аналитички материјал трајно 

30.3 - решења као и евиденција  
по губитку 

права 5 
година  

31 
184 - СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПОСЕБНИХ КАТЕГОРИЈА 
ОСИГУРАНИКА 

 

31.1 - прописи трајно 

31.2 - аналитички материјал трајно 

31.3 - решења као и евиденција 
по губитку 

права 5 
година 

32 20 - ГРАЂАНСКА СТАЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ - ОПШТЕ  
32.1 - прописи, аналитички материјал, решења трајно 
32.2 - решења за обнову матичних књига трајно 
32.3 - записници о прегледу рада 10 година 

32.4 
- дупликати издатих извода из матичних књига по паришкој конвенцији: 
рођених, венчаних умрлих 

10 година 

32.5 - дупликати издатих извода из матичних књига: рођених, венчаних умрлих 2 године 
33 200 - РОЂЕЊЕ  
33.1 - матична књига рођених и дупликат трајно 
33.2 - регистар уз матичну књигу трајно 
33.3 - списи уз матичну књигу рођених трајно 
33.4 - решења трајно 
34 201 - ЛИЧНА ИМЕНА  
34.1 - решења о промени имена и презимена трајно 
35 202 - ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА  
35.1 - матична књига венчаних и дупликат  трајно 
35.2 - регистар уз матичну књигу венчаних трајно 
35.3 - списи уз матичну књигу венчаних  трајно 
35.4 - решења  трајно 
36 203 - СМРТ  
36.1 - матична књига умрлих и дупликат  трајно 
36.2 - регистар уз матичну књигу умрлих трајно 
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36.3 - списи уз матичну књигу умрлих трајно 
36.4 - решења  трајно 
37 204 - ДРЖАВЉАНСТВО  
37.1 - прописи  трајно 
37.2 - аналитички материјал трајно 
37.3 - евиденција са регистром (матичне књиге/ картотека активних-пасивних) трајно 
37.4 - решења и списи о статусу држављанства  трајно 
37.5 - дупликати извода из књиге држављана 2 године 
38 206 - 207 - РЕГИСТАР И ПОПИС СТАНОВНИШТВА  
38.1 - прописи  трајно 
38.2 - аналитички материјал трајно 
39 208 - БИРАЧКИ СПИСКОВИ  
39.1 - прописи  трајно 
39.2 - бирачки спискови трајно 
39.3 - бирачки спискови националних мањина трајно 
39.4 - потврде 5 година 
40 217 – ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ  
40.1 - прописи  трајно 
40.2 - аналитички материјал трајно 
40.3 - записници инспекцијских органа 10 година 
40.4 - обука запослених 10 година 
41 313 - ЗАНАТСТВО  
41.1 - прописи  трајно 
41.2 - аналитички материјали трајно 
41.3 - управни предмети у вези решавања захтева за оснивање радњи  трајно 
41.4 - регистри радњи и регистар лица у вези оснивања занатских радњи трајно 
42 320 - ПОЉОПРИВРЕДА  
42.1 - прописи  трајно 
42.2 - аналитички материјал трајно 
42.3 - прописани регистри трајно 
42.4 - одређивање комисија  10 година 
43 323 - ВЕТЕРИНАРСТВО  
43.1 - прописи  трајно 
43.2 - аналитички материјали трајно 
43.3 - управни предмети 10 година 
44 325 - ВОДОПРИВРЕДА  
44.1 - прописи  трајно 
44.2 - аналитички материјали трајно 
44.3 - управни предмети 10 година 
45 332 - УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
45.1 - прописи  трајно 
45.2 - аналитички материјали трајно 
45.3 - управни предмети  трајно 
45.4 - регистар угоститељских радњи/обављање самосталне долатности трајно 
46 344 - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ  
46.1 - прописи  трајно 
46.2 - аналитички материјал трајно 
46.3 - решења и сагласности трајно 
47 345 - ПТТ САОБРАЋАЈ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА  
47.1 - прописи  трајно 
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47.2 - аналитички материјал трајно 
47.3 - решења и сагласности трајно 
48 350 - УРБАНИЗАМ  
48.1 - прописи  трајно 
48.2 - аналитички материјал трајно 
48.3 - записници и решења трајно 
49 351 - ГРАЂЕВИНСКИ ПРЕДМЕТИ  
49.1 - прописи  трајно 
49.2 - аналитички материјал трајно 
49.3 - предмети о одобравању изградње грађевинских објеката-решења  трајно 
49.4 - предмети о техничким прегледима изграђених грађевинских објеката трајно 
49.5 - предмети о одобравању употребе грађевинских објеката трајно 
49.6 - пројектна документација о изградњи и реконструкцији објеката трајно 
49.7 - решења и записници  трајно 
49.8 - легализација/озакоњење грађевинских објеката  трајно 
50 352 - КОМУНАЛНИ ПРЕДМЕТИ трајно 
50.1 - прописи  трајно 
50.2 - аналитички материјал трајно 
50.3 - планови из области комуналних делатности     трајно 
50.4 - управни предмети 10 година 
51 353 - ЛОКАЦИЈЕ  

51.1 
- захтеви и решења о локацијама као и прописани регистри, односно 
евиденције 

трајно 

52 354 - ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  
52.1 - решења и записници 10 година 
53 355 - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  
53.1 - решења и записници 10 година 
54 356 - БЕСПРАВНА ГРАДЊА  
54.1 - прописи  трајно 
54.2 - аналитички предмети  трајно 
54.3 - предмети о рушењу бесправно подигнутих објеката трајно 

55 360 – СТАМБЕНИ ПРЕДМЕТИ – СТАНАРСКО ПРАВО – СЛУЖБЕНИ 
СТАНОВИ 

 

55.1 - прописи  трајно 
55.2 - аналитички предмети  трајно 

55.3 
- предмети решења уговори о додели, замени, коришћењу, откупу станова, гаража 
и других објеката 

трајно 

55.4 - евиденције и регистри о издатим становима у закуп трајно 
55.5 - предмети стамбених кредита запослених трајно 
56 361 - ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ  
56.1 - прописи трајно 
56.2 - аналитички материјал трајно 

56.3 - све врсте уговора  
трајно 

оперативно 

56.4 -решења 
трајно 

оперативно 
57 40 - БУЏЕТСКО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  
57.1 - прописи  трајно 

57.2 - аналитички материјал трајно 

57.3 - опште о образовању и располагању средствима - буџетски систем  2 године 

58 400 - БУЏЕТИ, ФИН.ПЛАНОВИ И ФОНДОВИ, ЗАВРШНИ РАЧУНИ  
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И РЕБАЛАНСИ 
58.1 - прописи  трајно 

58.2 - аналитички материјали трајно 

58.3 - предлози, примедбе и мишљења на прописе о буџету примљене од других органа  2 године 

58.4 - биланс прихода и расхода-буџета (буџет) трајно 

59 
401 - ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА И 
ФОНДОВА 

 

59.1 - прописи  трајно 

59.2 - аналитички материјал у вези извршења буџета и финансијских планова трајно 

59.3 - уговори и решења о исплати  
трајно 

оперативно 
59.4 - реализација буџета према буџетским корисницима  10 година 

60 402 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ И ЗАВРШНИ РАЧУНИ  

60.1 
- финансијски планови, завршни рачуни, годишњи обрачуни, санациони и 
ликвидациони биланси  

трајно 

60.2 - предрачун трошкова средстава одобрених за посебне намене  трајно 
61 403 - ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА  

61.1 
- картице зарада запослених, кумулативни обрачун плата, платни спискови, 
месечни обрачуни зарада са обрачуном пореза и доприноса (обрачуни за 
породиље) 

трајно 

61.2 -главна книга и дневник главне књиге 10 година 

61.3 -пословне књиге 10 година 

61.4 - дознаке средства буџетским корисницима 10 година 
61.5 -прокњижена мат.фин.документација (рачуни, отпремнице, издатнице ...) 5 година 

62 404 - УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ трајно 
62.1 - прописи о управљању имовином трајно 

62.2 - књиге непокретне имовине и инвентара, фонда заједничке потрошње трајно 

62.3 - картотека основних средстава 
трајно 

оперативно 

62.4 - регистар основних средстава  
трајно 

оперативно 

62.5 - улазни рачуни основних средстава 
трајно 

оперативно 
62.6 - тендери трајно 

62.7 - документација у вези јавних набавки трајно 

62.8 - ревалоризација и амортизација основних средстава 10 година 
62.9 - пописне листе основних средстава 10 година 

62.10 - пописне листе ситног инвентара, робе, горива, мазива, ауто гума 5 година 

63 
41 - СРЕДСТВА, УКУПАН ПРИХОД И ДОХОДАК ПРЕДУЗЕЋА И 
ДР.ОРГ. 

 

63.1 - прописи трајно 

64 
417 - ЗАВРШНИ РАЧУНИ, ПЕРИОДИЧНИ ОБРАЧУНИ, КОНТНИ 
ПЛАНОВИ И ДР. 

 

64.1 - прописи  трајно 
64.2 - аналитички материјал трајно 
65 420 - КРАТКОРОШНО КРЕДИТИРАЊЕ  
65.1 - прописи  трајно 
65.2 - уговори и евиденције 10 година 
66 423 - ОСИГУРАЊЕ  
66.1 - прописи  трајно 
66.2 - аналитички материјал 10 година 
66.3 - полисе осигурања 10 година 
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67 433 - НАПЛАТА И ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА  
67.1 - прописи  трајно 

67.2 - решења из ове области  5 година 

68 434 - ТАКСЕ  
68.1 - прописи  трајно 

68.2 - решења  
трајно 

оперативно 
69 435 - ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И АНАЛИЗЕ  
69.1 - прописи  трајно 

69.2 - аналитички материјал 10 година 

69.3 - евиденција о пореском књиговодству трајно 

70 436 - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  
70.1 - прописи  трајно 

70.2 - решења о утврђивању пореза 
трајно 

оперативно 
70.3 - регистар пореских обвезника трајно 

70.4 - пореске пријаве и друга документација у вези имовине  
трајно 

оперативно 
70.5 - потврде  5 година 
71 437 - ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ  
71.1 - прописи трајно 
71.2 - потврде  5 година 
72 439 - ОСТАЛИ ПОРЕЗИ  
72.1 - прописи  трајно 

72.2 - решења о утврђивању пореза као и самодоприноси 
трајно 

оперативно 

72.3 - пореске пријаве и друга документација  
трајно 

оперативно 
72.4 - потврде  5 година 
73 453 - ФИНАНСИРАЊЕ ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДЕ ПОТРОШЊЕ  
73.1 - прописи  трајно 
73.2 - аналитички материјали трајно 
74 461 - АГРАРНИ ПОСЛОВИ  
74.1 - прописи  трајно 
74.2 - аналитички материјал трајно 
74.3 - предмети аграрне реформе  трајно 
74.4 - предмети о комасацији  трајно 
74.5 - предмети о вишку земљишта и земљишном максимуму  трајно 
74.6 - решења трајно 

75 462 – НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА и УГОВОРНИ ПРОМЕТ ЗЕМЉИШТЕМ И 
ЗГРАДАМА 

 

75.1 - прописи трајно 

75.2 
- preдмети о преносу земљишта и зграда на трајно коришћење као и додели 
земљишта 

трајно 

75.3 
- евиденције о додељеном земљишту односно другој непокретности, решења из 
ове области 

трајно 

76 
463 - СТИЦАЊЕ ВЛАСНИШТВА НА ДРУШТВЕНОЈ ИМОВИНИ 
НАПУШТАЊЕ СВОЈИНЕ ПРАВА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ 

 

76.1 - прописи из ове области  трајно 
76.2 - предмети о преносу земљишта као и додели земљишта трајно 
76.3 - евиденције о додељеном земљишту односно другој непокретности трајно 
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76.4 - решења из ове области  трајно 
77 464 - УГОВОРЕНИ ПРОМЕТ ЗЕМЉИШТЕМ И ЗГРАДАМА  
77.1 - прописи, решења трајно 
77.2 - уговори, записници трајно 
78 465 - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  
78.1 - прописи  трајно 
78.2 - аналитички материјал трајно 
78.3 - предмети експропријације зграда и земљишта трајно 
79 47 - НАДЗОР НАД ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ  

79.1 
- записници и решења инспекције прихода, пореске полиције и других овлашћених 
надзорних органа 

10 година  

79.2 - другостепена решења  5 година  

80 501 - ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ  
80.1 - прописи  трајно 

80.2 - аналитички материјал трајно 

80.3 - решења и записници инспекције  10 година 

81 55 - ОПШТЕ О СОЦИЈАЛНОМ СТАРАЊУ  
81.1 - прописи трајно 
81.2 - аналитички материјал трајно 

81.3 - решења  
по губитку 

права 5 
година 

82 550 - ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНИХ СЛУЖБИ  
82.1 - записници интерресорне комисије 10 година 
82.2 - прописи 10 година 
82.3 - аналитички материјал 10 година 

82.4 - решења 
по губитку 

права 5 
година 

83 553 - НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
83.1 - прописи трајно 
83.2 - аналитички материјал трајно 

83.3 - решења 
по губитку 

права 5 
година 

84 56 - ЗАШТИТА ОМЛАДИНЕ, ПОРОДИЦЕ И ОДРАСЛИХ  
84.1 - прописи трајно 
84.2 - аналитички материјал трајно 

84.3 - решења 
по губитку 

права 5 
година 

85 560 - ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ  
85.1 - прописи трајно 
85.2 - аналитички материјал трајно 

85.3 - решења 
по губитку 

права 5 
година 

86 580 - ИНВАЛИДСКА СВОЈСТВА И ИНВАЛИДСКИ ДОДАЦИ  
86.1 - прописи као и мишљења у вези са применом прописа из ове области трајно 

86.2 
- предмети о признавању својства инвалида, предмети о признавању права на 
инвалидски додатак као и предмети о раду лекарских инвалидских комисија 

трајно 
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87 585 - ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ РАТА  
87.1 - прописи трајно 

87.2 - аналитички материјал,  трајно 

87.3 - решење о признавању права трајно 

87.4 - досијеи трајно 

88 586 - ЗАШТИТА БОРАЦА  
88.1 - прописи трајно 

88.2 - аналитички материјал трајно 

88.3 - предмети односно решења о признавању свих видова права, као и евиденције трајно 

88.4 - евиденције трајно 

88.5 - досијеи трајно 

89 60 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  
89.1 - прописи трајно 
89.2 - аналитички материјал и евиденције о предшколским установама трајно 
90 61 – ШКОЛСТВО  
90.1 - прописи трајно 
90.2 - аналитички материјал и евиденције о васпитним установама трајно 
90.3 - надзор над законитошћу аката у области просвете и васпитања 10 година 
91 610 - ОСНОВНЕ И ОПШТЕ ОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ  
91.1 - прописи трајно 
91.2 - аналитички материјал трајно 
91.3 - годишњи програми и извештаји трајно 
91.4 - уверења 5 година 
92 611 - СТРУЧНЕ, УМЕТНИЧКЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ  
92.1 - прописи трајно 
92.2 - аналитички материјал трајно 
92.3 - уверења 5 година 
93 612 - ВИШЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ, ФАКУЛТЕТИ И УНИВЕРЗИТЕТИ  
93.1 - прописи трајно 
93.2 - аналитички материјал трајно 
93.3 - уверења 5 година 
94 614 - ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА  
94.1 - прописи трајно 

94.2 - аналитички материјал у вези просветне инспекције трајно 

94.3 - предмети о извршеним прегледима школа - записници и решења  10 година 

95 
71 - ПАРНИЧНИ, ВАНПАРНИЧНИ, ИЗВРШНИ, КРИВИЧНИ И 
ЗЕМЉИШ.-КЊИЖ. ПРЕДМЕТИ 

 

95.1 - прописи трајно 
95.2 - аналитички материјал трајно 
95.3 - евиденције о непокретностима, регистри трајно 
96 80 - ПРИПРЕМЕ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ  
96.1 - прописи трајно 
96.2 - аналитички материјал трајно 
96.3 - наредбе о спровођењу мера приправности трајно 

97 
820 - ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ - ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

 

97.1 - прописи трајно 
97.2 - аналитички материјал трајно 

Члан 4. 
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Анкете, упитници, пописне листе, изводи из литературе и други материјали који су 

коришћени за израду аналитичког материјала чувају се две године што се не односи на 
материјале Скупштине општине, њихове комисије, Општинског већа односно друге 
комисије. 

        Члан 5. 

Регистратурски материјал који није наведен у чл. 3 и 4. ове листе, чува се пет година, 
осим ако посебним прописом није друкчије утврђено. 

Члан 6. 

Ова Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања ступа на снагу 
по добијању сагласност од стране надлежног Историјског архива. 

Члан 7. 

Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања се по потреби 
допуњује са новонасталим категоријама регистратурског материјалa који настају током 
пословањa Општинске управе Општине Мали Иђош. 

Измене и допуне Листe категорија регистратурског материјала са роковима чувања 
извршиће се по истом поступку по коме је и донет. 

 
 

Република Србија- АП Војводина 
Општина Мали Иђош 
Општинска управа 
Број:110-2/2021-03     Начелник Општинске управе 
Дана:22.03.2021.      Зоран Пустахија, с.р.  
Мали Иђош 

____________________ . ____________________ 
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117. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI  
HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA 
Szám: V 820-5/2021 
Kelt: 2021. március 22-én 
Kishegyes 
 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 
43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám) alapján, a COVID-19 fertőző 
betegség járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.) 
kapcsolatosan, Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara a 2021. március 
22-én megtartott 5. rendkívüli ülésén meghozza a következő  
 
 

PARANCSOT 
 

I. 
A COVID-19 fertőző betegség megakadályozására és megfékezésére vonatkozó 

intézkedésekről szóló rendelet 8. szakaszának 3. bekezdése, 9. szakaszának 2. bekezdése, 11. 
szakaszának 2. bekezdése és 13. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja rendelkezéseitől eltérően 
2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, nem dolgoznak az alábbi 
tevékenységeket végző létesítmények:  

1) vendéglátóipari szolgáltatásnyújtás, amely magába foglalja az étel- és italárusítást 
(éttermek, kávézók, bárok, klubok, vízi kávézók és hasonló);  

2) szolgáltatásnyújtás zárt vagy szabadtéri kereskedelmi központokban és hasonló 
létesítményekben, amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (bevásárlóközpontok és 
hasonló).  

 
II. 

 
Az 1. bekezdésében említett korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények 

munkaidejére:  
1) gyógyszertárak (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), élelmiszeripari termékeket 

árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet shopok és egyebek), amelyek 
bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, és amelyek esetében az üzemeltető külön 
bejáratot tud biztosítani, vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni, vagy közvetlenül a 
közterületről;  

2) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken 
működő éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a 
személyeket lehet kiszolgálni, legfeljebb 21.00 óráig, akik szállást foglaltak az említett 
szálláshelyeken;  

3) azok a jogi személyek és vállalkozók, akik élelmiszer készítésével és kiszállításával 
foglalkoznak, valamint pulton keresztül értékesítik azokat.  
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1a 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, mindennap 
6.00 és 20.00 óra között dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:  

1) kiskereskedelem (üzletek és egyéb elárusítóhelyek);  
2) kisipari és egyéb szolgáltatások nyújtása,  
3) sport (fitnesz központok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék, valamint 

sportra és szabadidős tevékenységre szolgáló egyéb létesítmények és hasonlók),  
4) szerencsejátékok (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók).  
1b 2021. március 22-én 6.00 órától, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, mindennap 

6.00 és 21.00 óra között dolgozhatnak az alábbi tevékenységeket végző létesítmények:  
1. élelmiszeripari termékeket árusító üzletek és elárusítóhelyek, állateledel-boltok (pet 

shopok, takarmányboltok és egyebek), zárt és szabadtéri piacok, valamint a zárt és szabadtéri 
piacok keretében működő üzletek és elárusítóhelyek (hentesüzletek, sütödék, élelmiszeripari 
szaküzletek és hasonlók), beleértve azokat is, amelyek bevásárlóközpontokban működnek, és 
amelyek esetében az üzemeltető biztosítani külön bejáratot, vagy amelyekbe kívülről vagy 
közvetlenül a közterületről kell bemenni;  

2. művelődés (színházak, mozik, múzeumok, galériák).  
1c A jelen parancs 1–1b pontjaiban foglalt korlátozások nem vonatkoznak az alábbi létesítmények 
munkaidejére:  
1) gyógyszertárak (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), kivéve azokat a gyógyszertárakat, 
amelyek bevásárlóközpontokban végzik tevékenységüket, és amelyek esetében az üzemeltető nem 
tud külön bejáratot biztosítani, vagy amelyekbe nem kívülről kell bemenni, vagy közvetlenül a 
közterületről, a töltőállomások üzemanyag-árusító része, valamint a kereskedelmi, vendéglátóipari 
és egyéb létesítmények, amelyek ételkiszállítást végeznek;  
2) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi 
rendelők és laboratóriumok és hasonló, 
1d A jelen parancs 1–1b pontjaiban foglalt munkaidő alatt minden létesítményben, amelynek 
engedélyezett a működése, a jogi személynek vagy vállalkozónak biztosítania kell a megfelelő 
távolságot a jelenlévő személyek között, mégpedig úgy, hogy minden 9 négyzetméteren csak egy 
személy tartózkodhat, kivéve az edzőtermekben, fitnesz központokban és spa központokban, ahol 
minden 16 négyzetméteren tartózkodhat egy személy.   

 
III. 

 
A jelen parancs azonnal hatályba lép. 
 

IV. 
 

A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a 
köztájékoztatási eszközökön keresztül. 
 
 
 Marko Lazić, s.k. 

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel  
foglalkozó törzskarának parancsnoka 

 
 
 

 
____________________ . ____________________ 
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118. 
 

A levéltári anyagról és a levéltári tevékenységről szóló törvény 14. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 6/2020 sz.) és Kishegyes község Községi közigazgatásról szóló határozat 48. 
szakasza 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 5/2021 sz.) alapján, a községi 
közigazgatás vezetője 2021. március 22-én meghozza a következő  

 
SZABÁLYZATOT 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA  
IRODAI ÉS LEVÉLTÁRI ÜGYVITELÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 
 

A jelen szabályzattal módosul Kishegyes község Községi közigazgatásának irodai és levéltári 
ügyviteléről szóló szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
31/2017 sz.) 
 
 

2. szakasz 
 
 Változik a 12. szakasz 3. és 4. bekezdése, és így hangzik: 
A szervezeti egységek jelölései kétjegyű arab számok, 01-06-ig. 
Jelölések szervezeti egységenként: 
 

01- polgármester és községi tanács és azok munkatestületei 
02- képviselő-testület és annak munkatestületei 
03- Általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a 

képviselő-testület ügyleteivel foglalkozó osztály 
04- Költségvetési, pénzügyi és helyi adóadminisztrációs osztály 
05- Gazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi és kommunális ügyletekkel foglalkozó 

osztály 
06-Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel foglalkozó 
osztály 

 
 

3. szakasz 
 
A jelen szabályzat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT                                                           Zoran Pustahija, s.k. 
Kishegyes község                                                                                    Községi közigazgatás 
Községi közigazgatás vezetője 
Szám: 110-1/2021-03  
Kelt: 2021.03.22-én 
Kishegyes 
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____________________ . ____________________ 
 

119. 
 
 

A levéltári anyagról és a levéltári tevékenységről szóló törvény 14. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 6/2020 sz.) és Kishegyes község Községi közigazgatása irodai és levéltári 
ügyviteléről szóló határozat 44. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 31/2017 és 13/2021 
sz.) alapján, a községi közigazgatás vezetője 2021. március 22-én meghozza a következő  

 
AZ ŐRZÉS HATÁRIDEJÉVEL  

ELLÁTOTT NYILVÁNTARTÁSI ANYAG KATEGÓRIÁINAK LISTÁJÁT 
 

1. szakasz 
 

A jelen listával meghatározzuk azon nyilvántartási anyag kategóriáinak listáját, amely Kishegyes 
község Községi közigazgatása (a továbbiakban: közigazgatás) munkája során jött létre, és 
meghatározzuk azon anyag őrzési határiedjét. 
 Ez a lista azokra a szolgálatokra is vonatkozik, akik a képviselő-testület, a polgármester és a 
községi tanács átruházott teendőit látják el. 
 

2. szakasz 
 
Egyes nyilvántartási anyag kategóriáinak elnevezése, a jelen lista értelmében, a következőket 
jelenti: 

1) az előírások és egyéb általános aktus (a továbbiakban: előírások) a rendeletek, határozatok, 
záradékok, szabályzatok, meghagyások, utasítások, fejlesztési tervek, területrendezési 
tervek, nyilatkozatok, döntések, javaslatok, hiteles értelmezések és statútumok tervezetei, 
javaslatai és elfogadott szövegei, mint ahogy azok meghozatalára szolgáló javaslatok; 

2) az elemző anyag-azok az elemzések, tanulmányok, dolgozatok és jelentések, amelyek 
tartalmazzák a helyzet bemutatását és az államhivatal szervének hatásköréhez tartozó 
kérdések általános lezárásait, mint ahogy információkat is, ha a feldolgozója másként nem 
szabja meg; 

3) végzés-a végzéseket, záradékokat, engedélyeket, jóváhagyásokat, véleményeket és 
közigazgatási tárgyak egyéb aktusait jelöli meg; 

4) az ülésekről készült jegyzőkönyvek a jegyzőkönyvekre (teljes és rövidített), a 
jegyzőkönyvekből származó mellékletekre és az ülésekről készült hanganyagokra 
vonatkoznak; 

3. szakasz 
 

A nyilvántartási anyagot a következő kategóriákba soroljuk, és meghatározzuk őrzésének 
határidejét: 

SSZ. 
RENDSZEREZÉSI JEL 

ŐRZÉS 
HATÁRIDEJE 

1 013 – ÁLTALÁNOSAN A VÁLASZTÁSOKRÓL  
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1.1 - előírások, jegyzőkönyvek tartós 
1.2 - jegyzőkönyvek és jelentések tartós 
1.3 - szavazólapok 4 év 
2 014 – NÉPSZAVAZÁSOK  
2.1 - előírások, elemző anyag tartós 

2.2 
- jegyzőkönyvek és jelentések a népszavazás vagy a polgárok közvetlen 
kinyilatkozása egyéb formájának megszervezéséről szóló jelentések 

tartós 

2.3 - szavazólapok 4 év 
3 015 – TERÜLETEK ELHATÁROLÁSA  

3.1 
- helyi irodák, helyi közösségek, utca- és térnevek valamint házszámok 
meghatározása 

tartós 

3.2 - bizonylatok 5 év 

4 
016 – ÁLTALÁNOSAN A KÖZHIVATALRÓL ÉS 
KÖZSZOLGÁLATOKRÓL 

 

4.1 - előírások és elemző anyag tartós 
4.2 - szerződések tartós 

5 
02 – HATALMI SZERV SZERVEZETE INTÉZMÉNYEK, 
VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZET 

 

5.1 - évi tervek és jelentések a szerv és szervezetek munkájáról tartós 
5.2 - jegyzőkönyvek és anyagok a döntéshozó szervek és testületek üléseiről  tartós 
5.3 - előírások tartós 
5.4 - tisztségviselők és szerv megválasztásáról/kinevezéséről szóló aktusok  tartós 

5.5 
- az intézmények, kommunális közvállalatok és egyéb közvetlen és közvetett 
költségvetés-felhasználók statútumának és szabályozó aktusának 
jóváhagyása 

tartós 

5.6 A közvetlen és közvetett költségvetés-felhasználók évi tervei és jelentései tartós 
6 031 – IRODAI ÜGYLETEK  

5.1 
- előírások, tanulmányok és elemzések a szervezetről és munkáról és a nyilv. 
any. listái az őrzés határidejével 

tartós 

6.2 
- általános és külön nyilvántartás a tárgyakról és iratokról (nyilvántartó, 
iktatók, iratok összeírása, iratgyűjtők és iktatókönyvek) 

tartós 

6.3 - levéltári könyv tartós 
6.4 - pecsétek, bélyegek és bélyegzők nyilvántartása tartós 

6.5 
- jegyzőkönyvek a levéltári anyag, nyilv. any. áttekintéséről, az értéktelen 
nyilv. any. kiselejtezéséről,  jegyzőkönyvek a levéltári anyag illetékes 
levéltárnak történő átadásáról-átvételéről és hasonló 

tartós 

6.6 
- adatbázisok - adatállományok (mikrofilmek, lemezek, hajlékonylemezek és 
hasonló) 

tartós 

7 035 – HITELESÍTÉSEK  
7.1 - előírások tartós 
7.2 - hitelesített aláírások és átiratok iktatókönyvei   tartós 
7.3 - hitelesített aláírások és átiratok másodpéldányai 10 év 
8 036 – ÜGYLETEK ÁTADÁSA ÉS ÁTVÉTELE  
8.1 - előírások tartós 
8.2 - jegyzőkönyvek, kérelmek  tartós 
9 037 – ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS  
9.1 - előírások tartós 
9.2 - elemző anyagok 10 év 
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10 038 – KÖZIGAZGATÁSI ÜGYLETEK FELÜGYELETE   
10.1 - közigazgatási felügyelőség jegyzőkönyvei és végzései és egyéb intézkedés 10 év 
11 04 – ÁLTALÁNOSAN A JOGSEGÉLYRŐL  
11.1 - előírások tartós 
11.2 - elemző anyag tartós 
12 05 – STATISZTIKA  
12.1 - évi statisztikai jelentések tartós 

12.2 
- havi, negyedévi statisztikai jelentések és eredeti példányok az évi 
jelentésekhez 

3 év 

13 
06 – ÖSSZEJÖVETELEK, ÜLÉSEK, ÉRTEKEZLETEK ÉS 
VÁLASZTÁSOK 

 

13.1 - végzések, határozatok tartós 
13.2 - jegyzőkönyvek az anyagokkal együtt tartós 
14 08 – VALLÁSI ANYAGOK  
14.1 - előírások, elemző anyag és végzések tartós 
15 11 – MUNKA ÉS MUNKAVISZONYOK  
15.1 - statútumok, szabályzatok és egyéb általános aktus tartós 
15.2 - előírások tartós 
15.3 - alkalmazottak anyakönyve tartós 
15.7 - szabályozó aktusok tervezetei 2 év 

16 
111 – ÜGYLETEKRE ILLETVE MUNKAFELADATOKRA 
SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATOK ÉS HIRDETÉSEK 

 

16.1 - előírások, elemző anyag tartós 
16.2 - egyéb anyag 3 év 

17 
112 – MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MOZGÁS A 
SZOLGÁLATBAN 

 

17.1 
- kinevezések, tisztségbe helyezések, besorolások és előrehaladások 
(végzések, munkaszerződések, függelékek, megállapodások és egyéb) 

tartós 

17.2 - az aktív és passzív alkalmazottak személyes irattartói tartós 
17.2 - munkaszerződések irattartója a magán munkáltatóknál tartós 
17.4 - pályázati anyag 5 év 
18 113 – BIZTOSÍTÁSI IDŐ ÉS MUNKAKÖNYVEK  
18.1 - előírások tartós 
18.2 - biztosítási idő nyilvántartása,  tartós 
18.3 - elemző anyag  tartós 

18.4 
- a helyi önkormányzatnál alkalmazottak bejelentésére/kijelentésére szolgáló 
űrlapok 

tartós 

19 
114 – ALKALMAZOTTAK ILLETÉKEI AZ ÜGYVITEL ANYAGI 
KIADÁSA TERHÉRE 

 

19.1 - előírások, végzések tartós 
20 116 – FEGYELMI ÉS ANYAGI FELELŐSSÉG  

20.1 
- a kiszabott intézkedésekről szóló nyilvántartás és a fegyelmi eljárás 
vezetéséről szóló egyéb dokumentáció 

5 év 

21 118 – MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE  
21.1 - előírások, végzések tartós 
21.2 - elemző anyag tartós 
21.3 - panaszok és a panaszokra adott válaszok 3 év 

22 119 – KÁDERKÉRDÉSEK ÉS KÁDERNYILVÁNTARTÁS  
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22.1 - elemző anyag  tartós 
22.2 - nyilvántartás tartós 
23 120 – BÉRELSZÁMOLÁSI RENDSZER  
23.1 - előírások tartós 
23.2 - bizonylatok 5 év 
24 121 – BÉREK AZ ÁLLAMI SZERVEKBEN   
24.1 - előírások tartós 

24.2 - elemző anyag  tartós 

24.3 - űrlapok М-4, egyedi adóbevallások tartós 

24.4 - bérekről szóló végzések  tartós 

25 130 – MUNKAIDŐ  
25.1 - előírások 10 év 
25.2 - elemző anyag  10 év 
25.3 - napi nyilvántartás a munkán való jelenlétről 5 év 
26 131 – SZABADSÁGOK  
26.1 - előírások tartós 
26.2 - elemző anyag tartós 
27 132 – TÁVOLMARADÁSOK  
27.1 - előírások tartós 
27.2 - elemző anyag tartós 
27.3 - fizetetlen távolmaradásról szóló végzések tartós 
27.4 - évi szabadságokról szóló végzések 5 év 
27.5 - fizetett távolmaradásról szóló végzések 5 év 
27.6 - jelentések az ideiglenes/időszakos akadályozottságról  5 év 

28 
152 - SZAKVIZSGÁK – szakmai továbbképzések, tanfolyamok, 
képzések 

 

28.1 - előírások tartós 

28.2 - nyilvántartás, végzések, tanúsítványok tartós 

28.3 - a vizsgázás engedélyezéséről szóló végzések  10 év 

29 
161 – MUNKAHELYI VÉDELEM – védelmi eszközök – munkahelyi 
balesetek 

 

29.1 - előírások tartós 
29.2 - elemző anyag tartós 
29.3 - munkahelyi balesetek nyilvántartása tartós 
29.4 - jegyzőkönyvek a munkahelyi balesetekről 10 év 

29.5 
- vizsgálatok, jegyzőkönyvek, végzések, amelyekkel elrendelik a hiányosságok 
elhárítását és a hiányosságok elhárítására szolgáló javaslatok 

10 év 

30 
183 – TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS – KIEGÉSZÍTÉS A 
GYERMEKEKRE 

 

30.1 - előírások tartós 

30.2 - elemző anyag tartós 

30.3 - végzések és nyilvántartás  
jogosultság 

elvesztése esetén 
5 év  

31 
184 – BIZTOSÍTOTTAK KÜLÖN KATEGÓRIÁINAK 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA 

 

31.1 - előírások tartós 

31.2 - elemző anyag tartós 
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31.3 - végzések és nyilvántartás 
jogvesztés esetén 

5 év 

32 
20 – POLGÁRI JOGÁLLÁSOK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK-
ÁLTALÁNOS 

 

32.1 - előírások, elemző anyag, végzések tartós 
32.2 - anyakönyvek felújításáról szóló végzések tartós 
32.3 - jegyzőkönyvek a munka áttekintéséről 10 év 

32.4 
- a párizsi megállapodás szerint kiadott anyakönyvi kivonatok 
másodpéldányai: születési, házassági, halotti 

10 év 

32.5 - kiadott anyakönyvi kivonatok másodpéldányai: születési, házassági, halotti 2 év 
33 200 – SZÜLETÉS  
33.1 - születési anyakönyv és másodpéldány tartós 
33.2 - jegyzék az anyakönyv mellé  tartós 
33.3 - iratok a születési anyakönyv mellé tartós 
33.4 - végzések tartós 
34 201 – SZEMÉLYNEVEK  
34.1 - végzések a vezeték- és keresztnevek változásáról tartós 
35 202 – HÁZASSÁGKÖTÉS  
35.1 - házassági anyakönyv és másodpéldány   tartós 
35.2 - jegyzék a házassági anyakönyv mellé tartós 
35.3 - iratok a házassági anyakönyv mellé tartós 
35.4 - végzések  tartós 
36 203 – ELHALÁLOZÁS  
36.1 - halotti anyakönyv és másodpéldány   tartós 
36.2 - jegyzék a halotti anyakönyv mellé tartós 
36.3 - iratok a halotti anyakönyv mellé tartós 
36.4 - végzések  tartós 
37 204 – ÁLLAMPOLGÁRSÁG  
37.1 - előírások  tartós 
37.2 - elemző anyag tartós 
37.3 - nyilvántartás a jegyzékkel (anyakönyvek/ nyilvántartó doboz aktív-passzív) tartós 
37.4 - végzések és iratok az állampolgárság státusáról  tartós 
37.5 - állampolgársági kivonatok másodpéldányai 2 év 
38 206 - 207 –JEGYZÉK ÉS NÉPSZÁMLÁLÁS  
38.1 - előírások  tartós 
38.2 - elemző anyag tartós 
39 208 – VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKEK  
39.1 - előírások  tartós 
39.2 - választói névjegyzékek tartós 
39.3 - nemzeti kisebbségek választói névjegyzékei tartós 
39.4 - bizonylatok 5 év 
40 217 – TŰZVÉDELEM ÉS ELEMI CSAPÁSOK  
40.1 - előírások  tartós 
40.2 - elemző anyag tartós 
40.3 - felügyelő szervek jegyzőkönyvei  10 év 
40.4 - alkalmazottak képzése 10 év 
41 313 – KISIPAR  
41.1 - előírások  tartós 
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41.2 - elemző anyagok tartós 
41.3 - műhelyalapítási kérelem megoldásával kapcsolatos közigazgatási tárgyak  tartós 
41.4 - műhelyek jegyzékei és műhelyalapítással kapcsolatos személyek listája tartós 
42 320 – MEZŐGAZDASÁG  
42.1 - előírások  tartós 
42.2 - elemző anyag tartós 
42.3 - előírt jegyzékek tartós 
42.4 - bizottságok meghatározása  10 év 
43 323 – ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY  
43.1 - előírások  tartós 
43.2 - elemző anyagok tartós 
43.3 - közigazgatási tárgyak 10 év 
44 325 – VÍZGAZDÁLKODÁS  
44.1 - előírások  tartós 
44.2 - elemző anyagok tartós 
44.3 - közigazgatási tárgyak 10 év 
45 332 – VENDÉGLÁTÓIPAR ÉS TURIZMUS  
45.1 - előírások  tartós 
45.2 - elemző anyagok tartós 
45.3 - közigazgatási tárgyak  tartós 
45.4 - vendéglátóipari létesítmények jegyzéke/magántevékenységek végzése tartós 
46 344 – KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS  
46.1 - előírások  tartós 
46.2 - elemző anyag tartós 
46.3 - végzések és jóváhagyások tartós 
47 345 - PTT KÖZLEKEDÉS, RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ  
47.1 - előírások  tartós 
47.2 - elemző anyag tartós 
47.3 - végzések és jóváhagyások tartós 
48 350 – TELEPÜLÉSRENDEZÉS  
48.1 - előírások  tartós 
48.2 - elemző anyag tartós 
48.3 - jegyzőkönyvek és végzések tartós 
49 351 – ÉPÍTÉSI TÁRGYAK  
49.1 - előírások  tartós 
49.2 - elemző anyag tartós 
49.3 - létesítmények építésének engedélyezéséről szóló tárgyak -végzések  tartós 
49.4 - a felépített létesítmények technikai vizsgálatáról szóló tárgyak tartós 
49.5 - a létesítmények használatának engedélyezéséről szóló tárgyak tartós 
49.6 - a létesítmények építéséről és felújításáról szóló tervdokumentáció tartós 
49.7 - végzések és jegyzőkönyvek  tartós 
49.8 - legalizáció/a létesítmények törvényesítése  tartós 
50 352 – KÖZMŰVESÍTÉSI TÁRGYAK tartós 
50.1 - előírások  tartós 
50.2 - elemző anyag tartós 
50.3 - közművesítési tevékenység területű tervek     Tartós 
50.4 - közigazgatási tárgyak 10 év 
51 353 – LOKÁCIÓK  
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51.1 
- kérelmek és végzések a lokációkról mint ahogy előírt jegyzékek, illetve 
nyilvántartások 

tartós 

52 354 – ÉPÍTÉSI FELÜGYELŐSÉG  
52.1 - végzések és jegyzőkönyvek 10 év 
53 355 – KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG  
53.1 - végzések és jegyzőkönyvek 10 év 
54 356 – JOGTALAN ÉPÍTKEZÉS  
54.1 - előírások  tartós 
54.2 - elemző tárgyak  tartós 
54.3 - a jogtalanul felépített létesítmények lebontásáról szóló tárgyak tartós 

55 360 – LAKHATÁSI TÁRGYAK – LAKHATÁSI JOG – HIVATALI 
LAKÁSOK 

 

55.1 - előírások  tartós 
55.2 - elemző tárgyak  tartós 

55.3 
- végzéstárgyak, elosztásról, cseréről, használatról, lakás- és garázs- és egyéb 
létesítmény vásárlásról szóló szerződések 

tartós 

55.4 - a bérbeadott lakások nyilvántartása és jegyzéke tartós 
55.5 - az alkalmazottak lakáskölcsönének tárgyai tartós 
56 361 – ÜZLETHELYISÉGEK  
56.1 - előírások tartós 
56.2 - elemző anyag tartós 

56.3 - minden fajta szerződés  
tartós 

operatívan 

56.4 -végzések 
tartós 

operatívan 
57 40 – KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYVITEL  
57.1 - előírások  tartós 

57.2 - elemző anyag tartós 

57.3 
- általánosan az eszközök létrehozásáról és rendelkezésre állásáról-költségvetési 
rendszer  

2 év 

58 
400 – KÖLTSÉGVETÉSEK, PÉNZÜGYI TERVEK ÉS ALAPOK, 
ZÁRSZÁMADÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 

 

58.1 - előírások  tartós 

58.2 - elemző anyagok tartós 

58.3 
-javaslatok, megjegyzések és vélemények egyéb szervtől kapott, költségvetésről 
szóló előírásokra 

2 év 

58.4 - költségvetés bevételének és kiadásának mérlege (költségvetés) tartós 

59 
401 – KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGYI TERVEK ÉS ALAPOK 
VÉGREHAJTÁSA 

 

59.1 - előírások  tartós 

59.2 - elemző anyag a költségvetés és pénzügyi tervek végrehajtásával kapcsolatosan tartós 

59.3 - szerződések és végzések a kifizetésről 
tartós  

operatívan 
59.4 - a költségvetés költségvetés-felhasználók iránti megvalósítása  10 év 

60 402 – PÉNZÜGYI TERVEK ÉS ZÁRSZÁMADÁSOK  
60.1 - pénzügyi tervek   tartós 
60.2 - külön célra jóváhagyott eszközök költségeinek előszámlája  tartós 
61 403 – PÉNZÜGYI TERVEK VÉGREHAJTÁSA  
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61.1 
- alkalmazottak bérének kártyái, kumulatív bérelszámolás, fizetési listák, havi 
fizetéselszámolás az adó és hozzájárulás elszámolásával (anyasági elszámolás) 

tartós 

61.2 -főkönyv és főkönyvnapló 10 év 

61.3 -ügyviteli könyvek 10 év 

61.4 - eszközjelölések a költségvetés-felhasználóknak 10 év 

61.5 
-lekönyvelt anyagi-pénzügyi dokumentáció (számlák, szállítólevelek, fuvarlevelek 
...) 

5 év 

62 404 – VAGYONKEZELÉS tartós 
62.1 - előírások a vagyonkezelésről tartós 

62.2 - ingatlan- és leltár-, közös fogyasztóalap könyvek tartós 

62.3 - alapeszközök  
tartós  

operatívan 

62.4 - alapeszközök   
tartós  

operatívan 

62.5 - alapeszközök bejövő számlái 
tartós  

operatívan 
62.6 - versenypályázatok tartós 

62.7 - közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentáció tartós 

62.8 - alapeszközök újraértékesítése és értékcsökkenése 10 év 
62.9 - alapeszközök leltárlistája 10 év 

62.10 -fogyóeszköz, áru, üzemanyag, kenőanyagok, autógumik leltárlistái 5 év 

63 
41 – ESZKÖZÖK, VÁLLALATOK ÉS EGY. SZ. TELJES BEVÉTELE 
ÉS JÖVEDELME  

 

63.1 - előírások tartós 

64 
417 - ZÁRSZÁMADÁSOK, IDŐSZAKOS ELSZÁMOLÁSOK, 
SZÁMLAKERETEK ÉS EGY. 

 

64.1 - előírások  tartós 
64.2 - elemző anyag tartós 
65 420 – RÖVID LEJÁRATÚ HITELEZÉS  
65.1 - előírások  tartós 
65.2 - szerződések és nyilvántartások 10 év 
66 423 – BIZTOSÍTÁS  
66.1 - előírások  tartós 
66.2 - elemző anyag 10 év 
66.3 - biztosítási kötvények 10 év 
67 433 – ADÓMEGFIZETTETÉS ÉS VISSZAIGÉNYLÉS  
67.1 - előírások  tartós 

67.2 - végzések e területen 5 év 

68 434 – ILLETÉKEK  
68.1 - előírások  tartós 

68.2 - végzések  tartós operatívan 

69 435 – ADÓKÖNYVELÉS ÉS ELEMZÉSEK  
69.1 - előírások  tartós 

69.2 - elemző anyag 10 év 

69.3 - nyilvántartás az adókönyvelésről tartós 

70 436 –VAGYONADÓ   
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70.1 - előírások  tartós 

70.2 - végzések az adó meghatározásáról tartós operatívan 

70.3 - adókötelezettek jegyzéke tartós 

70.4 - adóbevallások és a vagyonnal kapcsolatos egyéb dokumentáció  tartós operatívan 

70.5 - bizonylatok  5 év 
71 437 – ADÓBIZONYLAT  
71.1 - előírások tartós 
71.2 - bizonylatok  5 év 
72 439 – EGYÉB ADÓ  
72.1 - előírások  tartós 

72.2 - végzések az adó meghatározásáról és hozzájárulások tartós operatívan 

72.3 - adóbevallások és egyéb dokumentáció  tartós operatívan 

72.4 - bizonylatok  5 év 
73 453 – EGYÉB NEM TERMELŐI FOGYASZTÁS FINANSZÍROZÁSA  
73.1 - előírások  tartós 
73.2 - elemző anyagok tartós 
74 461 – АGRÁRÜGYLETEK  
74.1 - előírások  tartós 
74.2 - elemző anyag tartós 
74.3 - agrárreform tárgyai  tartós 
74.4 - tagosítási tárgyak  tartós 
74.5 - földtöbbletről és földmaximumról szóló tárgyak tartós 
74.6 - végzések tartós 

75 462 – ÁLLAMOSÍTÁS ÉS A FÖLDTETRÜLETEK ÉS ÉPÜLETEK 
SZERZŐDÉSES FORGALMA 

 

75.1 - előírások tartós 

75.2 
- a földterületek és épületek tartós használatra történő átruházásáról mint ahogy a 
földterület odaítéléséről szóló tárgyak  

tartós 

75.3 - nyilvántartások az odítélt földterületekről és egyéb ingatlanról, e területű végzések  tartós 

76 
463 – TÁRSADALMI VAGYON FELETTI TULAJDONJOG 
MEGSZERZÉSE, TELEK FELETTI JOGTULAJDONRÓL VALÓ 
LEMONDÁS  

 

76.1 - e területű előírások  tartós 
76.2 - földterület átruházásáról valamint a földterület odaítéléséről szóló tárgyak  tartós 
76.3 - az odaítélt földterületről illetve egyéb ingatlanról szóló nyilvántartások  tartós 
76.4 - e területű végzések  tartós 

77 
464 - FÖLDTETRÜLETEK ÉS ÉPÜLETEK SZERZŐDÉSES 
FORGALMA 

 

77.1 - előírások, végzések tartós 
77.2 - szerződések, jegyzőkönyvek tartós 
78 465 – KISAJÁTÍTÁS  
78.1 - előírások  tartós 
78.2 - elemző anyag tartós 
78.3 - épületek és földterületek kisajátításának tárgyai  tartós 
79 47 – PÉNZÜGYVITEL FELÜGYELETE  

79.1 
- a jövedelemfelügyelőség, adóhatóság és egyéb felhatalmazott felügyeleti szerv 
jegyzőkönyvei és végzései  

10 év  

79.2 - másodfokú végzések  5 év  
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80 501 – KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS FEJLESZTÉS  
80.1 - előírások  tartós 

80.2 - elemző anyag tartós 

80.3 - felügyelőség végzései és jegyzőkönyvei 10 év 

81 55 – ÁLTALÁNOSAN A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL  
81.1 - előírások tartós 
81.2 - elemző anyag tartós 

81.3 - végzések  
по губитку 
права 5 év 

82 550 – SZOCIÁLIS SZOLGÁLATOK SZERVEZETE  
82.1 - egymásközti hatáskörű bizottság jegyzőkönyvei  10 év 
82.2 - előírások 10 év 
82.3 - elemző anyag 10 év 

82.4 - végzések 
jogosultság 
elvesztését 
követően 5 év 

83 553 – PÉNZSEGÉLYEK  
83.1 - előírások tartós 
83.2 - elemző anyag tartós 

83.3 - végzések 
jogosultság 
elvesztését 

követően 5 év 
84 56 – IFJÚSÁG-, CSALÁD- ÉS FELNŐTTVÉDELEM   
84.1 - előírások tartós 
84.2 - elemző anyag tartós 

84.3 - végzések 
jogosultság 
elvesztése 
esetén 5 év 

85 560 – FELNŐTTVÉDELEM  
85.1 - előírások tartós 
85.2 - elemző anyag tartós 

85.3 - végzések 
jogosultság 
elvesztése 
esetén 5 év 

86 580 – ROKKANTSÁG ÉS  ROKKANTSÁGI PÓTLÉK  

86.1 
- előírások valamint vélemények az e területű előírások alkalmazásával 
kapcsolatban  

tartós 

86.2 
- rokkantság elismeréséről szóló tárgyak, rokkantsági pótlékrra való jogosultságról 
szóló tárgyak, valamint az orvosi bizottságok munkájáról szóló tárgyak  

tartós 

87 585 – HÁBORÚ POLGÁRI ROKKANTJAI  
87.1 - előírások tartós 

87.2 - elemző anyag,  tartós 

87.3 - jogosultságról szóló végzés Tartós 

87.4 - irattartók Tartós 

88 586 – HARCOSVÉDELEM  
88.1 - előírások Tartós 

88.2 - elemző anyag Tartós 

88.3 - tárgyak illetve végzések a jogosultság minden formájáról valamint nyilvántartások  Tartós 
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88.4 - nyilvántartások Tartós 

88.5 - irattartók Tartós 

89 60 – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS  
89.1 - előírások Tartós 
89.2 - elemző anyag és nyilvántartások az iskoláskor előtti intézményekről  Tartós 
90 61 – ISKOLARENDSZER  
90.1 - előírások Tartós 
90.2 - elemző anyag és nyilvántartások a nevelési intézményekről  Tartós 
90.3 - oktatás és nevelés területű aktusok törvényességének felügyelete  10 év 

91 
610 – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS ÁLTALÁNOS NEVELÉSI 
ISKOLÁK  

 

91.1 - előírások Tartós 
91.2 - elemző anyag Tartós 
91.3 - évi programok és jelentések Tartós 
91.4 - bizonylatok 5 év 
92 611 – SZAKISKOLÁK, MŰVÉSZETI ÉS SPECIÁLIS ISKOLÁK   
92.1 - előírások Tartós 
92.2 - elemző anyag Tartós 
92.3 - bizonylatok 5 év 
93 612 – FŐISKOLÁK ÉS EGYETEMEK   
93.1 - előírások Tartós 
93.2 - elemző anyag Tartós 
93.3 - bizonylatok 5 év 
94 614 – OKTATÁSI FELÜGYELŐSÉG  
94.1 - előírások tartós 

94.2 - elemző anyag az oktatási felügyelőséggel kapcsolatban tartós 

94.3 - a végrehajtott iskolaellenőrzések  10 év 

95 
71 – PERES, PEREN KÍVÜLI, VÉGREHAJTÓ, BÜNTETŐ ÉS 
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÁEGYAK  

 

95.1 - előírások tartós 
95.2 - elemző anyag tartós 
95.3 - ingatlanokról szóló nyilvántartások, iratgyűjtők tartós 
96 80 – HONVÉDELMI ELŐKÉSZÜLETEK  
96.1 - előírások tartós 
96.2 - elemző anyag tartós 
96.3 - készenléti intézkedések végrehajtásáról szóló utasítások tartós 

97 
820 – POLGÁRI VÉDELEM-RENDKÍVÜLI HELYZETEK 
SZERVEZETE 

 

97.1 - előírások tartós 
97.2 - elemző anyag tartós 

 
4. szakasz 

 
Az elemző anyag kidolgozásához használt tájékoztatókat, kérdőíveket, leltárlistákat, 

irodalomkivonatokat két évig kell őrizni, amely nem vonatkozik a képviselő-testület és bizottságai, 
községi tanács illetve egyéb bizottság anyagaira.  

 
5. szakasz 
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A jelen lista 3. és 4. szakaszában nem említett nyilvántartási anayagot öt évig kell őrizni, 

kivéve ha külön előírással másként nem meghatározott. 
 

6. szakasz 

A jelen, őrzés határidejével ellátott nyilvántartási anyagok kategóriáinak listája az illetékes 
történelmi leltár részéről történő jóváhagyása napján lép hatályba. 

 
7. szakasz 

 
Az őrzés határidejével ellátott nyilvántartási anyag kategóriáinak listája szükség szerint 

kibővíthető az újonnan létrejött nyilvántartási anyag kategóriákkal, amelyek Kishegyes község 
Községi közigazgatásának ügyvitele során keletkeznek. 

Az őrzés határidejével ellátott nyilvántartási anyag kategóriái listájának módosítása a 
meghozatalával azonos módon történik. 
 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT                                                           Zoran Pustahija, s.k. 
Kishegyes község                                                                                    Községi közigazgatás 
Községi közigazgatás vezetője 
Szám: 110-2/2021-03  
Kelt: 2021.03.22-én 
Kishegyes  
 

____________________ . ____________________ 
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117. 
 
REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA 
OPŠTINA MALI IĐOŠ 
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ 
Broj: V 820-5/2021 
Dana: 22.03.2021.god. 
Mali Iđoš 
 

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim 
situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018), a u vezi sa Uredbom o 
proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 
37/20) Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 5. vanrednoj sjednici od 
22.03.2021. godine, donosi 
 

N A R E D B U 
 
I 

 
  Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 
5. i 6. Uredbe o mjerama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u periodu od 22. 
marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, neće raditi objekti u kojima 
se obavljaju djelatnosti: 
1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, 
barovi, klubovi, splavovi, i sl.); 
2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima 
se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.). 
 

II 
 

Ograničenja iz stava 1. ne odnosi se na radno vrijeme: 
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mjesta na 
kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, i dr.), 
koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može obezbjediti posebne 
koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, 
2) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i 
nekategorizovanim smještajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smještaju, u kojima se 
usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smještaja i to 
najkasnije do 21.00 časa; 
3) pravnih lica i preduzetnika koje vrše pripremu i dostavljanje hrane, kao i prodaju hrane „preko 
šaltera”. 
1a U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, 
svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objektima u kojima se 
obavljaju djelatnosti: 

1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mjesta); 
2) pružanja zanatskih i drugih usluga, 
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3) oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za 
sport i rekreaciju i sl.), 
4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.). 
1b U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, 
svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 21.00 časova mogu raditi u objektima u kojima se 
obavljaju djelatnosti: 
1. trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mjesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, 
prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih 
pijaca, kao i radnji i prodajnih mjesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, 
specijalizovane prodavnice hrane i sl) uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim 
centrima, a za koje upravljač može da obezbjedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa 
spoljne strane ili neposredno sa javne površine; 
2. u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije). 
1v Ograničenja iz tač. 1–1b ove naredbe se ne odnose na radno vrijeme: 
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u 
trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbjediti posebne koridore za pristup ili u koje 
se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju 
djelatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane; 
2) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih 
ordinacija i laboratorija i sl. 
1g U radnom vremenu iz tač. 1–1b ove naredbe u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno 
lice ili preduzetnik mora obezbjediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na 
svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde 
na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice. 
 

       III 
 

 Ova Naredba stupa na snagu odmah. 
 

IV 
 

Ovu naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“, i putem sredstava javnog 
informisanja. 

 
 
 
 

                                                                                   Komandant Štaba  
                                                                                     za vanredne situacije 

                                                                                     opštine Mali Iđoš 
                                                                                    Marko Lazić, s.r. 

 
 
 

 

____________________ . ____________________ 
 

118. 
Na osnovu člana  14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Službeni glasnik 

RS“,  broj 6/2020)  i člana 48. stav 1. Odluke o Opštinskoj upravi  opštine Mali Iđoš („Službeni list 
opštine Mali Iđoš“ br. 5/2021), načelnik Opštinske uprave dana 22.03.2021. godine, donosi  
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PRAVILNIK O IZMЈENAMA I DOPUNAMA 
 PRAVILNIKA 

O  
KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU  

OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ 
 

Član 1. 
 
 Ovim Pravilnikom se vrši izmјena i dopuna Pravilnika (u daljem tekstu: Parvilnik) o  
kancelarijskom i arhivskom poslovanju Opštinske uprave opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali 
Iđoš“, broj 31/2017). 
 

Član 2. 
 

  U članu 12. stav 3. i 4. mјenja se i glasi: 
 

„Oznake za organizacione jedinice su u vidu dvocifrenih arapskih brojeva počev od 01 do 
06.   
Oznake za svaku organizacionu jedinicu su slјedeće: 
 

01-Predsјednik opštine i Opštinsko viјeće i njihova radna tijela 
02-Skupština opštine i njena radna tijela 
03-Odjeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene djelatnosti i skupštinske 
poslove 
04-Odjeljenje za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju 

           05-Odjeljenje za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i komunalne poslove 
06-Odjeljenje za investicije, urbanizam, građevinarstvo, stambene odnose i imovinsko-
pravne poslove.“ 

 
Član 3. 

            
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu Opštine 

Mali Iđoš.“ 
 
Republika Srbija- AP Vojvodina                                  Načelnik Opštinske uprave 
Opština Mali Iđoš                                                                 Zoran Pustahija, s.r. 
Opštinska uprava 
Broj: 110-1/2021-03                            
Dana: 22.03.2021                               
Мали Иђош 

 
____________________ . ____________________ 

 
119. 
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Na osnovu člana 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik RS“, 
broj 6/2020),  i člana 44. Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Opštinske uprave 
Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš“ broj 31/2017  i 13/2021) Načelnik oštinske 
uprave dana 22.03.2021. godine donosi  
 
 

LISTU KATEGORIJA 
REGISTRATURSKOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA 

 
Član 1. 

 
Ovom listom utvrđuju se kategorije registraturskog materijala koji je nastao u radu 

Opštinske uprave opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: Uprava) i utvrđuju se rokovi za čuvanje tog 
materijala. 

Ova lista primenjuje se i na službe koje obavljaju povjerene poslove Skupštine opštine, 
Predsjednika opštine i Opštinskog vijeća. 

 
Član 2. 

 
Nazivi pojedinih kategorija registarskog materijala, u smislu ove liste, imaju sljedeća 

značenja: 
1) propisi i drugi opšti akti (u daljem tekstu: propisi) jesu nacrti, prijedlozi i usvojeni 

tekstovi uredaba, odluka, zaključaka, pravilnika, naredaba, uputstava, planova razvoja, prostornih 
planova, deklaracija, rezolucija, preporuka, autentičnih tumačenja i statuta, kao i prijedlozi za 
njihovo donošenje; 
 

2) analitički materijal - predstavljaju analize, studije, elaborate i izvještaje, koji sadrže 
prikaz stanja i opšte zaključivanje o pitanjima iz delokruga organa državne uprave, kao i 
informacije, ako njihov obrađivač drukčije ne odredi; 
 

3) rješenje - označava rješenja, zaključke, dozvole, saglasnosti, mišljenja i druge akte 
upravnih predmeta; 
 

4) zapisnici sa sjednica odnose se na zapisnike (potpune i skraćene), priloge iz zapisnika i 
elektronske snimke sa sjednica; 
 

Član 3. 
 

Registraturski materijal razvrstava se u sljedeće kategorije i utvrđuju se rokovi za njegovo 
čuvanje: 
 
 

RED. 
BR. KLASIFIKACIONI ZNAK 

ROK 
ČUVANJA 

1 013 - OPŠTE O IZBORIMA  
1.1 - propisi, zapisnici trajno 
1.2 - zapisnici i izvještaji trajno 
1.3 - glasački listići 4 godine 
2 014 - REFERENDUMI  
2.1 - propisi, analitički materijal trajno 
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2.2 
- zapisnici i izvještaji o organizaciji referenduma i drugih oblika neposrednog 
izjašnjavanja građana 

trajno 

2.3 - glasački listići 4 godine 
3 015 – RAZGRANIČENJE TERITORIJA I PODRUČJA  

3.1 
- utvrđivanje područja mjesnih kancelarija, mjesnih zajednica, naziva ulica i 
trgova kao i kućnih brojeva 

trajno 

3.2 - potvrde 5 godina 
4 016 - OPŠTE O JAVNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA  
4.1 - propisi i analitički materijal trajno 
4.2 - ugovori trajno 

5 
02 - ORGANIZACIJA ORGANA VLASTI USTANOVA, PREDUZ. I DR. 
ORGANIZACIJA 

 

5.1 - godišnji planovi i izvještaji o radu organa i organizacija trajno 
5.2 - zapisnici i materijali sa sjednica organa i tijela koji odlučuju trajno 
5.3 - propisi trajno 
5.4 - akti o izboru/imenovanju funkcionera i organa trajno 

5.5 
- saglasnosti na statute i normativna akta ustanova, javnih komunalnih preduzeća 
i drugih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika 

trajno 

5.6 Godišnji planovi i izvještaji direktnih i indirektnih budžetskih korisnika trajno 
6 031 - KANCELARIJSKO POSLOVANJE  

5.1 
- propisi, studije i analize o organizaciji i radu i liste reg. mat. sa rokovima 
čuvanja 

trajno 

6.2 
- osnovna i posebna evidencija o predmetima i aktima (kartoteka, djelovodnici, 
popisi akata, dosijei i registri) 

trajno 

6.3 - arhivska knjiga trajno 
6.4 - evidencija pečata, žigova i štambilja trajno 

6.5 
- zapisnici o pregledu arhivske građe, reg. mat. o izlučivanju bezvrednog reg.mat. 
zapisnici o primopredaji arhivske građe nadležnom arhivu i sl. 

trajno 

6.6 - baze podataka - datoteke (mikrofilmovi, diskovi, diskete i slično) trajno 
7 035 - OVJERE  
7.1 - propisi trajno 
7.2 - upisnici ovjerenih potpisa i prepisa   trajno 
7.3 - duplikati ovjerenih potpisa i prepisa 10 godina 
8 036 - PREDAJA I PREUZIMANJE POSLOVA  
8.1 - propisi trajno 
8.2 - zapisnici, zahtevi  trajno 
9 037 - PRIJEM STRANAKA I DAVANJE INFORMACIJA  
9.1 - propisi trajno 
9.2 - analitički materijali 10 godina 
10 038 - NADZOR NAD UPRAVNIM POSLOVANJEM   
10.1 - zapisnici i rješenja upravne inspekcije i druge preduzete mjere 10 godina 
11 04 - OPŠTE O PRAVNOJ POMOĆI  
11.1 - propisi trajno 
11.2 - analitički materijal trajno 
12 05 - STATISTIKA  
12.1 - godišnji statistički izvještaji trajno 
12.2 - mjesečni kvartalni statistički izvještaji i izvornici za godišnje izvještaje 3 godine 
13 06 - SASTANCI, SJEDNICE, KONFERENCIJE I ZBOROVI  
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13.1 - rješenja, odluke trajno 
13.2 - zapisnici sa materijalima trajno 
14 08 – VJERSKI PREDMETI  
14.1 - propisi, analitički materijal i rješenja trajno 
15 11 – RAD I RADNI ODNOSI  
15.1 - statuti, pravilnici i drugi opšti akti trajno 
15.2 - propisi trajno 
15.3 - matična knjiga radnika/zaposlenih trajno 
15.7 - nacrti normativnih akata 2 godine 

16 
111 - KONKURSI I OGLASI ZA POSLOVE ODNOSNO RADNE 
ZADATKE 

 

16.1 - propisi, analitički materijal trajno 
16.2 - ostali materijal 3 godine 
17 112 - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I KRETANJE U SLUŽBI  

17.1 
- imenovanja, postavljenja, raspoređivanja i unapređenja (rješenja, ugovori o 
radu, aneksi, sporazumi i sl.) 

trajno 

17.2 - personalni dosijei aktivnih i pasivnih radnika trajno 
17.2 - registar ugovora o radu kod privatnih poslodavaca trajno 
17.4 - konkursni materijal 5 godina 
18 113 - STAŽ OSIGURANJA I RADNE KNJIŽICE  
18.1 - propisi trajno 
18.2 - evidencija o stažu osiguranja,  trajno 
18.3 - analitički materijal  trajno 
18.4 - obrasci prijave/odjave zaposlenih u lokalnoj samoupravi trajno 

19 
114 - NAKNADE RADNIKA NA TERET MATERIJALNIH TROŠKOVA 
POSLOVANJA 

 

19.1 - propisi, rješenja trajno 
20 116 - DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST  

20.1 
- evidencija o izrečenim mjerama i ostala dokumentacija o vođenom 
disciplinskom postupku 

5 godina 

21 118 - PRESTANAK RADNOG ODNOSA  
21.1 - propisi, rješenja trajno 
21.2 - analitički materijal trajno 
21.3 - prigovori i odgovori na prigovor 3 godine  

22 119 - KADROVSKA PITANJA I EVIDENCIJA KADROVA  
22.1 - analitički materijal  trajno 
22.2 - evidencija  trajno 
23 120 - PLATNI SISTEM UOPŠTE  
23.1 - propisi trajno 
23.2 - potvrde 5 godina 
24 121 - PLATE U DRŽAVNIM ORGANIMA  
24.1 - propisi trajno 

24.2 - analitički materijal  trajno 

24.3 - obrasci M-4, pojedinačne poreske prijave trajno 

24.4 - rješenja o platama  trajno 

25 130 - RADNO VREME  
25.1 - propisi 10 godina 
25.2 - analitički materijal  10 godina 



Broj 13.  Službeni list opštine Mali Iđoš               Godina 2021.                       Strana 37. 

 

25.3 - dnevna evidencija prisutnosti na radu 5 godina 
26 131 - ODMORI  
26.1 - propisi trajno 
26.2 - analitički materijal trajno 
27 132 - ODSUSTVA  
27.1 - propisi trajno 
27.2 - analitički materijal trajno 
27.3 - rješenja o neplaćenom odsustvu trajno 
27.4 - rješenja o godišnjem odmoru 5 godina 
27.5 - rješenja o plaćenom odsustvu 5 godina 
27.6 - izvještaji o privremenoj/povremenoj sprečenosti za rad 5 godina 
28 152 - STRUČNI ISPITI – stručno usavršavanje, kursevi, seminari  
28.1 - propisi trajno 

28.2 - evidencija, rješenja, sertifikati trajno 

28.3 - rješenja o odobravanju polaganja ispita  10 godina 

29 161 - ZAŠTITNA NA RADU – zaštitna sredstva – nesreće na radu  
29.1 - propisi trajno 
29.2 - analitički materijal trajno 
29.3 - evidencije o nesrećama na radu trajno 
29.4 - zapisnici o povredama na radu 10 godina 

29.5 
- pregledi, zapisnici, rješenja kojima se naređuje otklanjanje nepravilnosti i preporuke za 
otklanjanje nepravilnosti 

10 godina 

30 183 – SOCIJALNO OSIGURANJE - DODATAK NA DJECU  
30.1 - propisi trajno 

30.2 - analitički materijal trajno 

30.3 - rješenja kao i evidencija  
po gubitku 

prava 5 
godina  

31 
184 - SOCIJALNO OSIGURANJE POSEBNIH KATEGORIJA 
OSIGURANIKA 

 

31.1 - propisi trajno 

31.2 - analitički materijal trajno 

31.3 - rješenja kao i evidencija 
po gubitku 

prava 5 
godina 

32 20 - GRAĐANSKA STANJA I EVIDENCIJE - OPŠTE  
32.1 - propisi, analitički materijal, rješenja trajno 
32.2 - rješenja za obnovu matičnih knjiga trajno 
32.3 - zapisnici o pregledu rada 10 godina 

32.4 
- duplikati izdatih izvoda iz matičnih knjiga po pariškoj konvenciji: rođenih, 
vjenčanih  umrlih 

10 godina 

32.5 - duplikati izdatih izvoda iz matičnih knjiga: rođenih, vjenčanih  umrlih 2 godine 
33 200 - ROĐENJE  
33.1 - matična knjiga rođenih i duplikat trajno 
33.2 - registar uz matičnu knjigu trajno 
33.3 - spisi uz matičnu knjigu rođenih trajno 
33.4 - rješenja trajno 
34 201 - LIČNA IMENA  
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34.1 - rješenja o promjeni imena i prezimena trajno 
35 202 - ZAKLJUČENJE BRAKA  
35.1 - matična knjiga vjenčanih  i duplikat  trajno 
35.2 - registar uz matičnu knjigu vjenčanih  trajno 
35.3 - spisi uz matičnu knjigu vjenčanih   trajno 
35.4 - rješenja  trajno 
36 203 - SMRT  
36.1 - matična knjiga umrlih i duplikat  trajno 
36.2 - registar uz matičnu knjigu umrlih trajno 
36.3 - spisi uz matičnu knjigu umrlih trajno 
36.4 - rješenja  trajno 
37 204 - DRŽAVLJANSTVO  
37.1 - propisi  trajno 
37.2 - analitički materijal trajno 
37.3 - evidencija sa registrom (matične knjige/ kartoteka aktivnih-pasivnih) trajno 
37.4 - rješenja i spisi o statusu državljanstva  trajno 
37.5 - duplikati izvoda iz knjige državljana 2 godine 
38 206 - 207 - REGISTAR I POPIS STANOVNIŠTVA  
38.1 - propisi  trajno 
38.2 - analitički materijal trajno 
39 208 - BIRAČKI SPISKOVI  
39.1 - propisi  trajno 
39.2 - birački spiskovi trajno 
39.3 - birački spiskovi nacionalnih manjina trajno 
39.4 - potvrde 5 godina 
40 217 – PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA I ELEMENTARNE NEPOGODE  
40.1 - propisi  trajno 
40.2 - analitički materijal trajno 
40.3 - zapisnici inspekcijskih organa 10 godina 
40.4 - obuka zaposlenih 10 godina 
41 313 - ZANATSTVO  
41.1 - propisi  trajno 
41.2 - analitički materijali trajno 
41.3 - upravni predmeti u vezi rješavanja zahteva za osnivanje radnji  trajno 
41.4 - registri radnji i registar lica u vezi osnivanja zanatskih radnji trajno 
42 320 - POLJOPRIVREDA  
42.1 - propisi  trajno 
42.2 - analitički materijal trajno 
42.3 - propisani registri trajno 
42.4 - određivanje komisija  10 godina 
43 323 - VETERINARSTVO  
43.1 - propisi  trajno 
43.2 - analitički materijali trajno 
43.3 - upravni predmeti 10 godina 
44 325 - VODOPRIVREDA  
44.1 - propisi  trajno 
44.2 - analitički materijali trajno 
44.3 - upravni predmeti 10 godina 
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45 332 - UGOSTITELJSTVO I TURIZAM  
45.1 - propisi  trajno 
45.2 - analitički materijali trajno 
45.3 - upravni predmeti  trajno 
45.4 - registar ugostiteljskih radnji/obavljanje samostalne djelatnosti trajno 
46 344 - DRUMSKI SAOBRAĆAJ  
46.1 - propisi  trajno 
46.2 - analitički materijal trajno 
46.3 - rješenja i saglasnosti trajno 
47 345 - PTT SAOBRAĆAJ, RADIO I TELEVIZIJA  
47.1 - propisi  trajno 
47.2 - analitički materijal trajno 
47.3 - rješenja i saglasnosti trajno 
48 350 - URBANIZAM  
48.1 - propisi  trajno 
48.2 - analitički materijal trajno 
48.3 - zapisnici i rješenja trajno 
49 351 - GRAĐEVINSKI PREDMETI  
49.1 - propisi  trajno 
49.2 - analitički materijal trajno 
49.3 - predmeti o odobravanju izgradnje građevinskih objekata-rješenja  trajno 
49.4 - predmeti o tehničkim pregledima izgrađenih građevinskih objekata trajno 
49.5 - predmeti o odobravanju upotrebe građevinskih objekata trajno 
49.6 - projektna dokumentacija o izgradnji i rekonstrukciji objekata trajno 
49.7 - rješenja i zapisnici  trajno 
49.8 - legalizacija/ozakonjenje građevinskih objekata  trajno 
50 352 - KOMUNALNI PREDMETI trajno 
50.1 - propisi  trajno 
50.2 - analitički materijal trajno 
50.3 - planovi iz oblasti komunalnih djelatnosti     trajno 
50.4 - upravni predmeti 10 godina 
51 353 - LOKACIJE  
51.1 - zahtevi i rješenja o lokacijama kao i propisani registri, odnosno evidencije trajno 
52 354 - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA  
52.1 - rješenja i zapisnici 10 godina 
53 355 - KOMUNALNA INSPEKCIJA  
53.1 - rješenja i zapisnici 10 godina 
54 356 - BESPRAVNA GRADNJA  
54.1 - propisi  trajno 
54.2 - analitički predmeti  trajno 
54.3 - predmeti o rušenju bespravno podignutih objekata trajno 
55 360 – STAMBENI PREDMETI – STANARSKO PRAVO – SLUŽBENI STANOVI  
55.1 - propisi  trajno 
55.2 - analitički predmeti  trajno 

55.3 
- predmeti rješenja ugovori o dodijeli, zamjeni, korišćenju, otkupu stanova, garaža i 
drugih objekata 

trajno 

55.4 - evidencije i registri o izdatim stanovima u zakup trajno 
55.5 - predmeti stambenih kredita zaposlenih trajno 
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56 361 - POSLOVNE PROSTORIJE  
56.1 - propisi trajno 
56.2 - analitički materijal trajno 

56.3 - sve vrste ugovora  
trajno 

operativno 

56.4 -rješenja 
trajno 

operativno 
57 40 - BUDŽETSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE  
57.1 - propisi  trajno 

57.2 - analitički materijal trajno 

57.3 - opšte o obrazovanju i raspolaganju sredstvima - budžetski sistem  2 godine 

58 
400 - BUDŽETI, FIN.PLANOVI I FONDOVI, ZAVRŠNI RAČUNI I 
REBALANSI 

 

58.1 - propisi  trajno 

58.2 - analitički materijali trajno 

58.3 - prijedlozi, primjedbe i mišljenja na propise o budžetu primljene od drugih organa  2 godine 

58.4 - bilans prihoda i rashoda-budžeta (budžet) trajno 

59 401 - IZVRŠENJE BUDŽETA, FINANSIJSKIH PLANOVA I FONDOVA  
59.1 - propisi  trajno 

59.2 - analitički materijal u vezi izvršenja budžeta i finansijskih planova trajno 

59.3 - ugovori i rješenja o isplati  
trajno 

operativno 
59.4 - realizacija budžeta prema budžetskim korisnicima  10 godina 

60 402 - FINANSIJSKI PLANOVI I ZAVRŠNI RAČUNI  
60.1 - finansijski planovi, završni računi, godišnji obračuni, sanacioni i likvidacioni bilansi  trajno 
60.2 - predračun troškova sredstava odobrenih za posebne namjene  trajno 
61 403 - IZVRŠENJE FINANSIJSKIH PLANOVA  

61.1 
- kartice zarada zaposlenih, kumulativni obračun plata, platni spiskovi, mjesečni 
obračuni zarada sa obračunom poreza i doprinosa (obračuni za porodilje) 

trajno 

61.2 -glavna knjiga i dnevnik glavne knjige 10 godina 

61.3 -poslovne knjige 10 godina 

61.4 - doznake sredstva budžetskim korisnicima 10 godina 
61.5 -proknjižena mat.fin.dokumentacija (računi, otpremnice, izdatnice ...) 5 godina 

62 404 - UPRAVLJANJE IMOVINOM trajno 
62.1 - propisi o upravljanju imovinom trajno 

62.2 - knjige nepokretne imovine i inventara, fonda zajedničke potrošnje trajno 

62.3 - kartoteka osnovnih sredstava 
trajno 

operativno 

62.4 - registar osnovnih sredstava  
trajno 

operativno 

62.5 - ulazni računi osnovnih sredstava 
trajno 

operativno 
62.6 - tenderi trajno 

62.7 - dokumentacija u vezi javnih nabavki trajno 

62.8 - revalorizacija i amortizacija osnovnih sredstava 10 godina 
62.9 - popisne liste osnovnih sredstava 10 godina 

62.10 - popisne liste sitnog inventara, robe, goriva, maziva, auto guma 5 godina 

63 
41 - SREDSTVA, UKUPAN PRIHOD I DOHODAK PREDUZEĆA I 
DR.ORG. 
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63.1 - propisi trajno 

64 
417 - ZAVRŠNI RAČUNI, PERIODIČNI OBRAČUNI, KONTNI 
PLANOVI I DR. 

 

64.1 - propisi  trajno 
64.2 - analitički materijal trajno 
65 420 - KRATKOROŠNO KREDITIRANJE  
65.1 - propisi  trajno 
65.2 - ugovori i evidencije 10 godina 
66 423 - OSIGURANJE  
66.1 - propisi  trajno 
66.2 - analitički materijal 10 godina 
66.3 - polise osiguranja 10 godina 
67 433 - NAPLATA I POVRAĆAJ POREZA  
67.1 - propisi  trajno 

67.2 - rješenja iz ove oblasti  5 godina 

68 434 - TAKSE  
68.1 - propisi  trajno 

68.2 - rješenja  
trajno 

operativno 
69 435 - PORESKO KNJIGOVODSTVO I ANALIZE  
69.1 - propisi  trajno 

69.2 - analitički materijal 10 godina 

69.3 - evidencija o poreskom knjigovodstvu trajno 

70 436 - POREZ NA IMOVINU  
70.1 - propisi  trajno 

70.2 - rješenja o utvrđivanju poreza 
trajno 

operativno 
70.3 - registar poreskih obveznika trajno 

70.4 - poreske prijave i druga dokumentacija u vezi imovine  
trajno 

operativno 
70.5 - potvrde  5 godina 
71 437 - PORESKO UVJERENJE  
71.1 - propisi trajno 
71.2 - potvrde  5 godina 
72 439 - OSTALI POREZI  
72.1 - propisi  trajno 

72.2 - rješenja o utvrđivanju poreza kao i samodoprinosi 
trajno 

operativno 

72.3 - poreske prijave i druga dokumentacija  
trajno 

operativno 
72.4 - potvrde  5 godina 
73 453 - FINANSIRANJE OSTALE NEPROIZVODE POTROŠNJE  
73.1 - propisi  trajno 
73.2 - analitički materijali trajno 
74 461 - AGRARNI POSLOVI  
74.1 - propisi  trajno 
74.2 - analitički materijal trajno 
74.3 - predmeti agrarne reforme  trajno 
74.4 - predmeti o komasaciji  trajno 
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74.5 - predmeti o višku zemljišta i zemljišnom maksimumu  trajno 
74.6 - rješenja trajno 

75 462 – NACIONALIZACIJA i UGOVORNI PROMET ZEMLJIŠTEM I 
ZGRADAMA 

 

75.1 - propisi trajno 
75.2 - predmeti o prenosu zemljišta i zgrada na trajno korišćenje kao i dodijeli zemljišta trajno 

75.3 
- evidencije o dodjeljenom zemljištu odnosno drugoj nepokretnosti, rješenja iz ove 
oblasti 

trajno 

76 
463 - STICANJE VLASNIŠTVA NA DRUŠTVENOJ IMOVINI 
NAPUŠTANJE SVOJINE PRAVA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU 

 

76.1 - propisi iz ove oblasti  trajno 
76.2 - predmeti o prenosu zemljišta kao i dodijeli zemljišta trajno 
76.3 - evidencije o dodjeljenom zemljištu odnosno drugoj nepokretnosti trajno 
76.4 - rješenja iz ove oblasti  trajno 
77 464 - UGOVORENI PROMET ZEMLJIŠTEM I ZGRADAMA  
77.1 - propisi, rješenja trajno 
77.2 - ugovori, zapisnici trajno 
78 465 - EKSPROPRIJACIJA  
78.1 - propisi  trajno 
78.2 - analitički materijal trajno 
78.3 - predmeti eksproprijacije zgrada i zemljišta trajno 
79 47 - NADZOR NAD FINANSIJSKIM POSLOVANJEM  

79.1 
- zapisnici i rješenja inspekcije prihoda, poreske policije i drugih ovlašćenih nadzornih 
organa 

10 godina  

79.2 - drugostepena rješenja  5 godina  

80 501 - ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ČOVJEKOVE SREDINE  
80.1 - propisi  trajno 

80.2 - analitički materijal trajno 

80.3 - rješenja i zapisnici inspekcije  10 godina 

81 55 - OPŠTE O SOCIJALNOM STARANJU  
81.1 - propisi trajno 
81.2 - analitički materijal trajno 

81.3 - rješenja  
po gubitku 

prava 5 
godina 

82 550 - ORGANIZACIJA SOCIJALNIH SLUŽBI  
82.1 - zapisnici interresorne komisije 10 godina 
82.2 - propisi 10 godina 
82.3 - analitički materijal 10 godina 

82.4 - rješenja 
po gubitku 

prava 5 
godina 

83 553 - NOVČANE POMOĆI  
83.1 - propisi trajno 
83.2 - analitički materijal trajno 

83.3 - rješenja 
po gubitku 

prava 5 
godina 
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84 56 - ZAŠTITA OMLADINE, PORODICE I ODRASLIH  
84.1 - propisi trajno 
84.2 - analitički materijal trajno 

84.3 - rješenja 
po gubitku 

prava 5 
godina 

85 560 - ZAŠTITA ODRASLIH  
85.1 - propisi trajno 
85.2 - analitički materijal trajno 

85.3 - rješenja 
po gubitku 

prava 5 
godina 

86 580 - INVALIDSKA SVOJSTVA I INVALIDSKI DODACI  
86.1 - propisi kao i mišljenja u vezi sa primenom propisa iz ove oblasti trajno 

86.2 
- predmeti o priznavanju svojstva invalida, predmeti o priznavanju prava na invalidski 
dodatak kao i predmeti o radu lekarskih invalidskih komisija 

trajno 

87 585 - CIVILNI INVALIDI RATA  
87.1 - propisi trajno 

87.2 - analitički materijal,  trajno 

87.3 - rješenje o priznavanju prava trajno 

87.4 - dosijei trajno 

88 586 - ZAŠTITA BORACA  
88.1 - propisi trajno 

88.2 - analitički materijal trajno 

88.3 - predmeti odnosno rješenja o priznavanju svih vidova prava, kao i evidencije trajno 

88.4 - evidencije trajno 

88.5 - dosijei trajno 

89 60 - PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
89.1 - propisi trajno 
89.2 - analitički materijal i evidencije o predškolskim ustanovama trajno 
90 61 – ŠKOLSTVO  
90.1 - propisi trajno 
90.2 - analitički materijal i evidencije o vaspitnim ustanovama trajno 
90.3 - nadzor nad zakonitošću akata u oblasti prosvjete i vaspitanja 10 godina 
91 610 - OSNOVNE I OPŠTE OBRAZOVNE ŠKOLE  
91.1 - propisi trajno 
91.2 - analitički materijal trajno 
91.3 - godišnji programi i izvještaji trajno 
91.4 - uvjerenja 5 godina 
92 611 - STRUČNE, UMETNIČKE I SPECIJALNE ŠKOLE  
92.1 - propisi trajno 
92.2 - analitički materijal trajno 
92.3 - uvjerenja 5 godina 
93 612 - VIŠE I VISOKE ŠKOLE, FAKULTETI I UNIVERZITETI  
93.1 - propisi trajno 
93.2 - analitički materijal trajno 
93.3 - uvjerenja 5 godina 
94 614 - PROSVJETNA INSPEKCIJA  
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94.1 - propisi trajno 

94.2 - analitički materijal u vezi prosvjetne inspekcije trajno 

94.3 - predmeti o izvršenim pregledima škola - zapisnici i rješenja  10 godina 

95 
71 - PARNIČNI, VANPARNIČNI, IZVRŠNI, KRIVIČNI I ZEMLJIŠ.-
KNJIŽ. PREDMETI 

 

95.1 - propisi trajno 
95.2 - analitički materijal trajno 
95.3 - evidencije o nepokretnostima, registri trajno 
96 80 - PRIPREME ZA NARODNU ODBRANU  
96.1 - propisi trajno 
96.2 - analitički materijal trajno 
96.3 - naredbe o sprovođenju mera pripravnosti trajno 
97 820 - ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE - VANREDNE SITUACIJE  
97.1 - propisi trajno 
97.2 - analitički materijal trajno 

Član 4. 

Ankete, upitnici, popisne liste, izvodi iz literature i drugi materijali koji su korišćeni za 
izradu analitičkog materijala čuvaju se dvije godine što se ne odnosi na materijale Skupštine 
opštine, njihove komisije, Opštinskog vijeća odnosno druge komisije. 

Član 5. 

Registraturski materijal koji nije naveden u čl. 3 i 4. ove liste, čuva se pet godina, osim ako 
posebnim propisom nije drukčije utvrđeno. 

                                                              Član 6. 

Ova Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja stupa na snagu po 
dobijanju saglasnost od strane nadležnog Istorijskog arhiva. 

                                                              Član 7. 

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja se po potrebi dopunjuje sa 
novonastalim kategorijama registraturskog materijala koji nastaju tokom poslovanja Opštinske 
uprave Opštine Mali Iđoš. 
Izmjene i dopune Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja izvršiće se po 
istom postupku po kome je i donijet. 
 
 
 

Republika Srbija- AP Vojvodina 
Opština Mali Iđoš 
Opštinska uprava 
Broj:110-2/2021-03     Načelnik Opštinske uprave 
Dana:22.03.2021.      Zoran Pustahija, s.r.  
Mali Iđoš 
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