На основу чл. 32 Статута Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду Савет Школе је
дана 21.12.2009. године донео:
ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И АРХИВИРАЊУ
(Одлука Савета Школе дана 21.12.2009. године и измене и допуне од 13.01.2011. године)

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 1.
Овим Правилником регулише канцеларијско пословање и поступак класификације,
архивирања, начин евидентирања и услови чувања регистраторског материјала који је настао у раду
Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, затим начин одабирања архивске грађе и
излучивања безвредног регистраторског материјала, и предаја архивске грађе надлежној установи
заштите.
Чл. 2.
Архивска грађа је покретно културно добро.
Архивску грађу чине изворни и репродуковани писани, цртани, компјутеризовани, штампани,
фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографисани или на други начин забележеги
документарни материјал од посебног значаја за науку и културу, који је настао у раду.
Чл. 3.
Регистраторски материјал чине списи, компјутерски, филмски или видео записи фотографски
и фонографски снимци и на други начин састављени записи и документи; књиге и картотеке о
евиденцији тих списа, записи и документи, установе, других организација и верских заједница док
су од значаја за њихов текући рад или док из тог материјала није извршено одабирање архивске
грађе у складу са одредбама Закона о културним добрима.
Чл. 4.
Безвредни регистарски материјал чинс делови писане документације или на други начин
забелсжени документарни материјал који је изгубио оперативну вредност, тј. којем је престала
важност за текући рад, а није оцењен као архивска грађа.

II

ПРИМАЊЕ И ПРЕГЛЕДАЊЕ ПОШТЕ

Чл. 5.
Примање поште (аката, поднесака, пакета, новчаних писама, телеграма и др.) врши
овлашћени радник Школе.
Пошта се прима у току редовног радног времена, а прима је радник који је задужен за пријем
поште.
Ван радног врема само хитну пошту прима портир Школе који је дужан да наредног радног
дана пошиљку преда овлашћеном лицу.
Чл. 6.
(Брисан)
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Чл. 7.
Примање поште врши се путем непосредне предаје овлашћеном раднику Школе, путем
поште и поштанског преградка.
Радник који непосредно прима пошту од странке или курира, дужан је да потврди пријем
пошиљке, стављајући отисак пријемног штамбиља или преко потписа у доставној књизи,
доставници, повратници или на копији акта чији оригинал прима (осим ако је пријем потврђен у
доставној књизи)
Примање поште преко поштанске службе или подизање из поштанског преградка врши се по
важећим поштанским прописима.
Чл. 8.
(брисан)
Чл. 9.
(брисан)
Чл. 10.
Обичну пошту отвара овлашћени радник.
Поверљиву и строго поверљиву пошту отвара Директор.
Пошиљке у вези са лицитацијом, конкурсима за извођење радова и сл. отвара одређена
комисија, а радник пријемне канцеларије на коверте уписује само време и датум пријема пошиљке.
Чл. 11.
При отварању поште треба пазити да се не оштети садржина акта, да се прилози не помешају,
бе изгубе или слично.
У случајевима када датум предаје поште може бити од важности за рачунање рокова, уз
примљену пошиљку треба приложити и коверат.
Ако су коверте пошиљке примљене оштећене, а постоји сумња о неовлашћеном отварању,
пре отварања, овлашћени радник који прима пошту о томе треба да сачини записник у присуству
два радника и констатује врсту и обим оштећења и да ли и шта недостаје у примљеној пошти.
Чл. 12.
(брисан)
Чл. 13.
На сваки примљени акт овлашћени радник ставља пријемни штамбиљ.
Отисак пријемног штамбиља ставља се , по правилу, у горњем десном углу прве стране.
У отисак се уписују датум пријема пошиљке, број под којим је пошиљка заведена и уколико
је потребно време пријема.
Чл. 14.
(брисан)
Чл. 15.
Распоређивање примљене поште, на организационе јединице, врши овлашћени радник, истог
дана када је пошта примљена, попуњавајући рубрику "организациона јединица" у пријемном
штамбиљу према унапред одређеним ознакама организационих јединица.
Ознаке су у виду двоцифрених арапских бројева и то:
01 - документација везана за опште послове школе,
02 - документација везана за студентску службу,
03 - документација везана за материјално-финансијско пословање (рачуноводство),
04 - документација везана за рад Института.
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III

ЗАВОЂЕЊЕ АКАТА И УПИСИВАЊЕ У ОСНОВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Чл. 16.
Примљени акти заводе се у основну евиденцију и достављају у рад истог дана када су
примљени.
Примљени и распоређени акти заводе се у деловодник, као основну евиденцију.
Деловодник се води по систему основних бројева и подбројева.
Основним бројем, то јест редним пријем деловодника, означава се предмет сваког примљеног
или сопственог акта када се први пут заводи у деловодник. Основни број се, по правилу, у току
године не мења.
Подбројевима, то јест редним пројевима, означавају се сви накнадно примљени акти у вези са
једним предметом означеним основним бројем.
Уписивање података у деловодник врши се читко и на следећи начим:
-у рубрику "1" - уписује се основни број тј. редни број деловодника;
-у рубрику "2" - уписује се кратка садржина примљеног акта;
-у рубрику "3" - уписује се подброј;
-у рубрику "4" - уписује се датум пријема пошиљке;
-у рубрику "5" - уписује се назив и седиште пошиљаоца (при завођењу сопственог акта у ову
рубрику се уписује скраћеница "сп");
-у рубрику "6" - уписује се број примљеног акта и датум;
-у рубрику "7" - уписује се организацион јединица где се предмет упућује на рад;
-у рубрику "8" - уписује се датум развођења;
-у рубрику "9" - ставља се једна од ознака коју су референти ставили на примерак акта који ће
са предметом бити архивиран и то:
1. а/а са ознаком архивирања (ако је рад у вези са предметом потпуно завршен и предмет
треба аривирати)
2. "Р" и датум до када референт ставља предмет у року, односно када се претпоставља да ће
стићи допуне предмета;
3. ознака "сигнатура" организационе јединице којој је уступљен предмет за даљи рад;
4. реч "изворно";
5. испод речи "пренос" где је предмет први пут уписан стављају се основни бројеви између
којих је пренет основни број. На исти начин се повезују и заједно решени предмети из разних
годишта, стим што се поред броја уписује и година.
Чл. 17.
На крају године деловодник се закључује службеном забелешком написаном испод
последњег броја са констатацијом колико је предмета заведено у тој години.
Ова забелешка се датира и оверава службеним печатом, а потписује је радник који води
деловодник.
На корицама деловодника исписује се крупним словима назив Школе, испод назива ставља се
година, као и први и последњи број.
Чл. 18.
Попис аката (списа) је саставни део деловодника и у њега се заводе дописи исте врсте који се
масовно појављују, а по којима се води исти поступак.
Чл. 19.
Поверљиви и строго поверљиви предмети заводе се у посебан поверљиви деловодник, на исти
начин и на истом обрасцу као деловодник.
Чл.19а
Достављање аката у рад врши се преко интерне доставне књиге.
Достављање рачуна у рад врши се преко "књиге улазних рачуна".
Службени гласници, часописи и друге публикације се заводе у попису аката који је саставни
део деловодника.
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IV

ОТПРЕМАЊЕ ПОШТЕ

Чл. 20.
Отпремање поште врши радник у пријемној канцеларији. Свако писмо које се шаље из школе
мора бити заведено у деловоднику школе. Сва пошта предата на отпрему у току дана, отпрема се
истог дана или наредног дана у јутарњим часовима.
Чл. 21.
Више службених дописа односно предмета за једног примаоца пакују се у један коверат.
Чл. 22.
Вредносне пошиљке, судска акта, поверљива и строго поверљива преписка, отпрема се увек
препорученом пошиљком или на посебан начин.
Чл. 23.
Омоти поверљиве и строго поверљиве поште печате се печатним воском, на средини за
поверљиву, а за строго поверљиву пошту на средини и у угловима коверте.
Чл. 24.
У доставну књигу за пошту чији образац прописује ПТТ уписују се све пошиљке које се
отпремају поштом.
Доставна књига за пошту служи као евиденција о завршеној отпреми, као и за правдање на име
поштанских трошкова.
Чл. 25.
Отпремање хитне поште може се вршити преко курира и путем доставне књиге за место, уз 1
примерак о пријему - уручењу дописа.

V

РАЗВОЂЕЊЕ ПОШТЕ

Чл. 29.
По завршеној отпреми поште копије послатих службених дописа се разводе у евиденцијама
поште, а потом одлаже у архиву.
Чл. 30.
Развођење службених дописа врши се у деловоднику, назначавајући датум развода, уписују
се подаци решења као и коме је предмет отпремљен и ознака а/а.
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VI АРХИВИРАЊЕ И СТРУЧНО ОДРЖАВАЊЕ РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА И
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Чл. 31.
Завршени предмети се одлажу у регистраторске јединице, тј. у одговарајуће заштитне
јединице паковања (регистратор, фасцикла, кутија)по редним бројевима из основне евиденције где
су заведени (деловодник, попис акта, књига фактура...)
Чл 32.
Спољни омоти заштитних јединица паковања у које се одлажу завршени предмети морају
имати следеће ознаке:
1. назив ствараоца регистраторског материјала,
2. назив категорије (врсте) регистраторског материјала,
3. година настанка регистраторског материјала,
4. евиденциони бројеви предмета,
5. редни број под којим је јединица уписана у архивску књигу,
6. рок чувања.
Чл. 33.
Завршени предмети се могу задржавати највише две године од дана завођења, после ког рока
обавезно одложити у архивски део.
Класифицирани средњи архивски предмети старији од две године одложени у одговарајућим
заштитним јединицама паковања (регистраторима, фасциклама, књигама..) чувају се у архиви
одложени у полице или ормане по бројевима из архивске књиге.
Чл. 34.
Просторије архивске морају бити суве и светле, заштићене од директних сунчевих зрака као и
од влаге, у којима је материјал осигуран од пожара, нестајања или ма каквог оштећења или
уништења.
Просторије треба да имају климатски уређај који прочишћава, темпира, влажи, односно суши
ваздух, да би се одржала оптимална температура (14-16 Ц) и оптимална влажност ваздуха (40-50%).
Просторије архивске морају бити опремљене и са аутоматским уређајем за дојаву пожара.
VII АРХИВСКА КЊИГА
Чл. 35.
Уписивање у архивску књигу врши се на следећи начин:
- У рубрику бр. 1 „редни број„ уписује се редни број за сваку категорију (врсту)
регистраторског материјала; под једним редним бројем уписује се истоветни материјал
настао током једне године без обзира на количину; редни бројеви из архивске књиге се
настављају континуирано из године у годину.
- у рубрику бр. 2 „датум уписа„ уписује се дан,месец и година уписа;
- у рубрику 3 „ година, односно раздобље настанка,, уписује се година односно раздобље у
којем је регистраторски материјал настао; за регистраторски материјал који је из више
година уписује се почетна и завршна година односно распон година (нпр. „1990-1994,,
или 1989-1992, 1994,,);
- у рубрику бр. 4 „класификациона ознака,, уписује се редни број из Листе категорија
регистраторског материјала под којим се одређена врста материјала налази у листи;
- у рубрку бр. 5 „категорија регистраторског материјала,, уписује се категорија (врста)
регистраторског материјала према називу из Листе категорија регистраторског материјала
са роковима чувања;
- у рубрику бр. 6 „количина,, уписује се количина регистраторског материјала изражена у
јединицама паковања и у дужним метрима;
- у рубрику бр. 7 „број и датум записника,, уписује се број и датум записника по коме је
извршено излучивање регистраторског материјала којем је истекао рок чувања или број и
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-

датум записника по којем је извршена примопредаја архивске грађе надлежној установи
заштите;
у рубрику бр. 8 „рок чувања,, уписује се рок чувања који је за ту врсту материјала
предвиђен Листом категорија регистраторског материјала са роковима чувања.
у рубрику бр. 9 „напомена,, уписују се подаци о месту где је смештен материјал и друго
(по потреби).

Чл. 36.
Препис, фотокопија или индигокопија архивске књиге за материјал настао протекле године
доставља се надлежној установи заштите, тј. архиву у Новом Саду најкасније до I . јула сваке
године.
Приликом достављања преписа (фотокопије) архивске књиге достављају сс и подаци о
укупној количини архивског материјала (послатог у назначеном препису) изражено у дужним
метрима.
Чл. 37.
Регистраторски материјал који се по било ком основу нађе у поседу или просторијама школе,
а није настао у његовом раду (регистраорски материјал другог ствараоца или правног претходника)
такође се уписује у архивску књигу са назнаком порекла, одвојено по ствараоцима, податке о
материјалу који се лредаје у архивски депо (назив - врсту, годину или раздобље настанка и
количину материјала).
Код примопредаје архивског материјала у архиву предавалац (обрађивач) докумената
дужанје указати стручну и непосредну помоћ архивару акоје иста потребна.
VIII ОДАБИРАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ИЗЛУЧИВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ
РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Чл.38.
Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистраторског материјала врши се
само из сређеног регистраторског материјала који је уписан у архивску књигу.
Чл. 39.
Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистарског материјала врши се на
основу Листе категорија регистраторског материјала са роковима чувања, кој чини саставни део
овог Правилника.
Чл. 40.
За рад на листи категорија регистраторског материјала са роковима чувања формира се
комисија у коју се бирају радници који најбоље познају организацију и делатност Високе техничке
школе струковних студија у целини и по организационим/радним јединицама и који су стручно
способни да оцене друштвени, научно-историјски и практични значај предмета.
Комисију за израду Листе категорија регистраторског материјала са роковима чувања
именује Директор школе.
Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања треба да садржи:
- редни број
- назив (врсту) регистраторског материјала - рок чувања и
- примедбу (акојеима)
Чл.41.
Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања доставља се Архиву
у Новом Саду на сагласност у четири примерка, који ће утврдити које категорије
регистраторског материјала иу Листе имају својство архивске грађе те се морају трајно
чувати, односно које категорије регистраторског материјала имају ограничен рок чувања, те
се после истека тог рока морајуизлучити.
Чл. 42.
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Уколико се током године јаве нове категорије (врсте) материјала или се уочи потреба
за изменом утврђених рокова чувања, врши се измена или допуна постојеће Листе категорија
регистраторског материјала са роковима чувања.
Измене и допуне Листе категорија такође се достављају архиву ради давања
сагласности.
Чл. 43.
За трајно чување на Листи категорија одређују се категорије регистраторског
материјала које садрже податке од значаја за историју и друге научне области, за културу
уопште и остале друштвене потребе, податке који одржавају суштину рада организације,
податке који говоре о условима рада и начину живота радника и категорије материјала
предвиђене за чување по посебним прописима.
Чл. 44.
Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистраторског материјала врши
се сваке године.
Послове из претходног става врши трочлана комисија.
Чл. 45.
Попис регистраторског материјала предложеног за излучивање саставља се у гри
примерка.
Списак безвредног регистраторског материјала предложеног за излучивање треба да садржи:
назив организације у којој је настао материјал - редни број из архивске књиге
- година настанка материјала
класификациону ознаку категорије
- назив категорије регистраторског материјала
- количину изражену у јединицама паковања и дуж, метрима
- рок чувањаа
- граничне године материјала предложеног за излучивање
- укупну количину изражену у дужним метрима
- имена чланова комисије
- датум и место састављања списка
Чл. 46.
Попис безвредног регистраторског материјала предложеног за излучивање доставља се
надлежном Архиву у Новом Саду у три примерка са захтевом да се материјал прегледа и одобри
излучивање.
Чл. 47.
Безвредни регистраоторски материјал излучује се и уништава тек након писменог одобрња
надлежног Архива.
Чл. 48.
Представници архива у Новом Саду су овлашћени да не одобре излучивање категорија
регистраторског материјала које су Листом предвиђене за излучивање, уколико оцене да садрже
податке за трајно чување.
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Чл. 49.
Сагласно посебним прописима предаја архивске грађе надлежној установи заштите, тј.
архиву у Новом Саду врши се након истека 30 година од године настанка материјала.
Архивска грађа која се предаје надлежној установи заштите мора бити сређена, пописана у
архивској књизи, одложена у одговарајуће заштитне јединице паковања на којима су исписани
редни бројеви из архивске књиге.
Све трошкове око примопредаје архивске грађе (превоз, опрема, дезинфекција.. ) сноси
предавалац грађе.
IX

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл.51.
Стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем регистраторског
материјала и архивске грађе, одабирањем архивске грађе, као и излучивањем безвредног
регистраторског материјала који настаје у току рада Високе техничке школе струковних студија, на
основу законског овлашћења врши Архив у Новом Саду.

Чл. 52.
У случају да овај Правилник није у сагласности са Законом о културним добрима и
прописима и упутствима који произилазе из Закона о културним добрима, надлажна установа за
заштиту архивске грађе и регистраторског материјала има право да укаже на неправилности, као и
да захтева усклађивање овог Правилника према важећим прописима.
Чл. 53.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин његовог доношења.

Чл. 54.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Мр Љиљана Гавански
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
НОВИ САД
БРОЈ:
ДАНА:
ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
Ред.бр
Категорија регистраторског материјала
Рок чувања
Документација
о
регистрацији
и
организационим
1.
трајно
променама (решење о оснивању и упису у регистар,
промени назива, допу^ делатности, именовање директора,
интеграција, ликвидација и
2.
Уговори
трајно
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

Уговори о делу - ауторски хонорари
Уговори о закупу
Годишњи планови и програми рада и извештаји о раду
Бланко дипломе
Периодични извештаји
Дипломе, плакете и друга јавна признања
Парнични предмети
Акта донета у управном поступку
Правилници
Статути и нормативна акта школе
Записници Управног одбора школе и Савета школе
Запискици Наставног већа.
Записници о избору органа управљања
Персонални досијеи радника (доказ о школској спреми,
лекарско уверење, радна књижица, решење о распоређива
радника и висини зараде, о заснивању и престанку радног
односа и др.
0 дисциплинском поступку против радника
Конкурси
Решења о годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном
одсуству, породиљском одсуству, скраћеном радном врем
и прековременом раду
Документација о заштити на раду (програм мера и обуке,
извештаји, евиденције о повредама на раду, записници и
решења о стању заштите)
Документација о стамбеним питањима
Записници и решења инспекције
Записници о прегледу стања архивске градње, излучивањ
безвредног регистраторског материјала, примопредаји гра
и осталс преписка са Историјским архивом
Књиге регистар стручне библиотеке (и картотека)
Записници са састанка стручних тела
Оригинална документа студената - досијеи студената

Локација
Секретар
школе

Секретар
Школе
10 година
Архива школе
од истека 5 год. Секретар
трајно
Архива рач.
Секретар —
3 године
Рачуновод.
трајно
Архива шк.
10 година
Секретар
трајно
Секретар
трајно
Секретар
трајно
Секретар
трајно
Секретар
трајно
Архива школе
трајно
Секретар
трајно
Општа и
Кадровска
Служба
5 година
3 године
3 године

Кадровска
Кадровска
Кадровска

трајно

Секретар

трајно

Секретар

Трајно

Секретар

трајно
Архи.Библ.
трајно
Архив школе
Трајно арх.ст.сл Арх.студ.сл.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Дипломски радови и специјалистички радови студената
Документација исписаних студената
Документација дипломираних студената
Докумснтација ..пасивних „студената
Документација активних студената
Књиге уписаних, дипломираних, исписаних, „пасивних,, и
активних студената /матичне књиге/
Регистар издатих диплома
Разне молбе, уверења и потврде везане за студије, дописи
и обавештења и сл.
Регистар издатих диплома
Разне молбе, уверења и потврде везане за студије, дописи
и обавештења и сл.
Документација са уписа у I годину студија
Материјали у вези поправке, адаптације и одржавања
Деловодни протокол
Списи уз деловодник (уколико су одложени по делов.озна
Архивска књига
Списак штамбил>а и печата
Контролник поштарине
Интерна доставна књига
Књига еспедоване поште
Остала помоћна евиденција
Решења о распоређивању радника и утврђиваној заради
(примерак рачуноводства)
Боловање (хранаринске листе)
М-4 обрасци (и ЕР-1)
Боловање (хранаринске листе)
Платни спискови и месечни обрачун зарада
Главна књига
Аналитика купаца и добављача
Материјалне картице
Дневник главне књиге
Дневник књижења
Дневник благајне
Књига основних средстава
Аналитика/картице/ основних средстава
Пописне листе и елаборати о попису основних средстава
Амортизација и ревалоризација основних средстава
Књига и картотека ситног инвентара
Пописне листе ситног инвентара
Завршни рачун са прилозима
Периодични обрачун са прилозима
Завршни рачун са прилозима
Периодични обрачун са прилозима
Изводи банке
Благајна са осталом документацијом
Налози за књижење
Излазне и улазне фактуре
Књига излазних и улазних фактура
Профактуре
Изводи отворених ставки
Благајнички налози /блок копије/

5 год.
трајно
трајно
Трајпо
трајио
Трајно

Архив.библис
арх.студ.сл.
,,

трајно
Трајно
Трајно
1 година
10 год.
10 год.
Трајно
трајно
Трајно
трајно
Трајно
3 године
3 године
1 година
Трајно.

Трајно.
5 год.
трајно
Трајно
Трајно
трајно
трајно
10година
5 година
Трајно
Трајно
Трајно
10год.
10год.
5 година

Трајно
5 година
5 година
5 година
5 година
5 година
Трајно
5 година
Трајно
трајно

арх.школе

Архив рачунов..

Архив рачунов..
)>
арх.рачун.
„
„
„
„
„

архив школе
рачун. школе
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Компензације
ј 5 година
Калкулације
Требовање материјала /ако су блок копије 3 године/
Пријемнице материјала /ако су блок копије 3 године/
Обрачун пореза
Обрачун камате
Менице
Административне забране
Полисе осигурања имовине
Чекови и други вредносни папири
Путни налози и обрачун трошкова путовања /блок копије 3
године/
Међународна сарадња школе

5 година
5 година
5 година
5 година
5 година
5 године
Од истека 5 г.
3 године
5 година
5 година
архив школе
трајно

У Новом Саду,
______________
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