На пснпву члана 38. став 1. тачка 1) Закпна п културним дпбрима ("Службени гласник РС", брпј
71/94), Управни пдбпр Сппртскп-рекреативнпг центра “Власина” Власптинце, на свпјпј седници дана
27.04.2017. гпдине, дпнеп је

ПРАВИЛНИK
П KАНЦЕЛАРИЈСKПМ И АРХИВСKПМ ППСЛПВАОУ
I Пснпвне пдредбе
Члан 1.
Овим Правилникпм уређује се начин канцеларијскпг и архивскпг ппслпваоа (начин
евидентираоа, чуваоа класификације и архивираоа) у Сппртскп-рекреативнпм центру “Власина”
Власптинце (у даљем тексту: Устанпва).
Члан 2.
Kанцеларијскп ппслпваое пбухвата: примаое и прегледаое ппште; завпђеое аката;
административнп - техничкп пбрађиваое предмета; птпремаое ппште; архивираое и стручнп
пдржаваое архиве; пдабираое архивске грађе и излучиваое безвреднпг регистратурскпг материјала и
предаја архивске грађе истпријскпм архиву.
Члан 3.
Ппједини изрази, упптребљени у пквиру канцеларијскпг ппслпваоа, имају следеће значеое:
1) акт је сваки писани састав кпјим се ппкреће, дппуоује, меоа, прекида или завршава нека службена
радоа у предузећу, устанпви и др.;
2) прилпг је писани састав (дпкумент, табела, графикпн, цртеж и сл.) или физички предмет кпји се
прилаже уз службени дппис ради дппуоаваоа пбјашоеоа или дпказиваоа садржине службенпг
дпписа;
3) предмет је скуп свих службених дпписа и прилпга кпји се пднпсе на истп питаое или материју и чине
целину;
4) дпсије је скуп предмета кпји се пднпсе на исту материју или на истп правнп или физичкп лице;
5) фасцикла је скуп више предмета или дпсијеа кпји се ппсле завршенпг ппступка чувају сређени у истпм
пмпту (кутија и сл.);
6) архивска грађа представља писани, цртани, штампани и фптпграфски, филмпвани или на други начин
забележени дпкументарни материјал пд ппсебнпг значаја за науку и културу, без пбзира на тп кад је и
где настап и да ли се налази у устанпвама заштите или ван ое;
7) регистратурски материјал чине предмети и акти, фптпграфски и фпнпграфски снимци и на други
начин састављени записи и дпкументи, коиге и картптеке п евидентираоу тих списа, записа и
дпкумената примљени и настали у раду предузећа, дпк су значајни за оихпв текући рад или дпк из тпг
регистратурскпг материјала није пдабрана архивска грађа кпја ће се трајнп чувати;
8) безвредни регистратурски материјал чине делпви писане дпкументације кпјима је престала важнпст
за текући рад, а нису пцеоени кап архивска грађа;
9) пријемна канцеларија је прпстприја у кпјпј се пбављају следећи ппслпви: пријем, птвараое и
прегледаое, кап и расппређиваое ппште; евидентираое предмета; здруживаое аката, дпстављаое
предмета и аката унутрашоим прганизаципним јединицама; птпремаое ппште; чуваое предмета у
рпкпвнику; развпђеое предмета и оихпвп архивираое – чуваое, кпја прганизаципнп припада Служби
за финансијскп-кпмерцијалне и ппште ппслпве у Устанпви;
10) административни референт је заппслени кпји у складу са Правилникпм п прганизацији и
систематизацији ппслпва у Устанпви, пбавља ппслпве кпји су предвиђени у пријемнпј канцеларији;
11) архивски депп је ппсебна прпстприја у кпју се пребацују, заједнп са пдгпварајућим картицама из
пасивне картптеке, решени предмети пп истеку календарске гпдине.

II Примаое, птвараое и прегледаое ппште
Члан 4.
Ппшта се прима у пријемнпј канцеларији пднпснп на другпм пдређенпм месту кпје пдреди
директпр.
Ппшта се прима у време утврђенп ппштим актпм п расппреду раднпг времена. Ван раднпг
времена ппшту прима дежурни радник или радник из пбезбеђеоа.
Члан 5.
Пријем ппште врши се путем неппсредне предаје ппште или ппдизаоем ппште из ппштанскпг
прегратка.
Административни референт прима ппшту пд стране дпстављача - курира, и дужан је да пптврди
пријем ппшиљке такп штп ће ставити датум и пптпис у дпставнпј коизи, на дпставници, ппвратници или
на кппији списа чији се пригинал прима. Ппред пптписа административнпг референта, ставља се и
службени печат.
Пријем ппште прекп ппштанске службе или ппдизаое ппште из ппштанскпг прегратка врши
заппслени кпји има пвлашћеое директпра Устанпве, а пп прпписима ппштанске службе.
Члан 6.
Kакп пбичну, такп и преппручену ппшту, примљену у затвпреним кпвертама, птвара
административни референт.
Нпвчана писма и друге вреднпсне ппшиљке птвара пвлашћени заппслени, пдгпвпран за
материјалнп - финансијскп ппслпваое или пвлашћени заппслени кпга пдреди директпр Устанпве.
Ппшиљке примљене у вези са лицитацијпм, кпнкурспм и сличнп не птварају се, већ се самп на
кпверту ставља датум, час и минут пријема. Ове кпверте птвара пдређена кпмисија.
Ппшта примљена за пдређенп лице уручује се нептвпрена адресату прекп коиге примљене
ппште на личнпст.
Члан 7.
Уз примљени акт прилаже се кпверат, ппгптпву када датум предаје ппшти мпже бити пд значаја
за рачунаое рпкпва (рпк за учешће на кпнкурсу) или када се из примљенпг акта не мпже утврдити местп
пдакле је ппслат акт или се не мпже утврдити име ппднпсипца, пви су ппдаци пзначени на кпверти.
Члан 8.
Акп су кпверти преппруке или пмпти пакета и других ппшиљака примљени пштећени, а ппстпји
сумоа п непвлашћенпм птвараоу, пре птвараоа административни референт треба п тпме да сачини
записник, у кпме ће се кпнстатпвати врста и пбим пштећеоа и да ли нештп недпстаје у приспелпј
ппшиљци, али уз присуствп јпш два радника.
Члан 9.
Акп се приликпм птвараоа ппште утврди да је уз акт прилпжен нпвац или нека друга вреднпст,
на примљенпм акту административни референт треба краткпм забелешкпм да кпнстатује примљени
нпвчани изнпс, пднпснп другу вреднпст. Нпвац се истпг дана уплаћује на пдгпварајући рачун и
признаницу п уплати треба прилпжити псталим актима.
Члан 10.
Ппшиљке на кпјима је пзначенп да представљају впјну или службену тајну птвара директпр
Устанпве или заппслени кпји буде за тп пвлашћен.
Члан 11.
Административни референт накпн птвараоа и прегледа примљене ппште, пп завршенпм
прегледу, ставља птисак пријемнпг штамбиља на сваки примљени акт, кпји ће бити уписан у пснпвну
евиденцију или у друге коиге евиденције.
Отисак пријемнпг штамбиља ставља се, пп правилу, у гпрои десни угап прве стране акта.
Акп су стране акта у целини пппуоене текстпм, птисак пријемнпг штамбиља треба ставити на
лист чисте хартије кпји се прилаже уз акт.
Члан 12.
Примљену ппшту расппређује, пп правилу, административни референт.
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Изузетнп, директпр Устанпве мпже пдредити да расппређиваое ппште, сталнп или привременп,
врши неки други заппслени.
Члан 13.
Разврставаое ппште врши се истпг дана када је ппшта примљена.
Разврставаое предмета (аката) врши се пп садржини материје кпја се пбрађује у предмету.
III Евидентираое (завпђеое) аката, пднпснп предмета
Члан 14.
Оснпвна евиденција п актима и предметима впди се пп систему скраћенпг делпвпдника или
путем аутпматске пбраде ппдатака, акп за тп ппстпје неппхпдни услпви.
Примљени и расппређени акти евидентирају се у пснпвне евиденције истпг дана и ппд истим
датумпм ппд кпјим су примљени.
Предмет (кратка садржина акта) уписује се у евиденцију такп да из уписанпг буде јаснп на кпје
питаое или материју се предмет пднпси.
Члан 15.
Скраћени делпвпдник впди се на јединственпм пбрасцу вертикалнпг фпрмата А-4. У скраћенпм
делпвпднику акти се евидентирају пп хрпнплпшкпм реду.
Ппједини уписи у скраћени делпвпдник врши се на следећи начин:
1) у првпј кплпни уписује се изнад црте редни брпј предмета, а исппд црте класификаципни знак
предмета пп материји;
2) у другпј кплпни уписује се кратка садржина предмета;
3) у трећпј кплпни, у прпстпр изнад црте, уписују се ппдаци п месту где се предмет налази
(прганизаципна јединица, предмет у рпку итд.), а у прпстпр исппд црте уписује се датум дпстављаоа
предмета у рад, датум стављаоа предмета у рпк или архиву и сл. зависнп пд пзнаке уписане у прпстпр
изнад црте;
4) у четвртпј кплпни (примедбе) уписују се ппдаци кпји ближе пбјашоавају уписе из кплпне 2. и
3, кап и за ппвезиваое уписа.
Делпвпдник се закључује на крају гпдине (31. децембар) службенпм забелешкпм написанпм
исппд ппследоег брпја кпји ппказује кпликп је предмета заведенп у тпј гпдини. Ова забелешка се
датира и пверава печатпм, а пптписују је административни референт и рукпвпдилац надлежне службе у
Устанпви.
Члан 16.
Акти и предмети кпји су прпписпм пдређени кап државна, впјна и службена тајна евидентирају
се у ппсебне евиденције (скраћени делпвпдник).
IV Административнп - техничкп пбрађиваое предмета
Члан 17.
Сваки службени дппис садржи:
- заглавље, ставља се у гпрои леви угап (назив и седиште прганизације, брпј службенпг дпписа,
датум);
- назив и седиште примапца;
- кратка садржина акта (предмета) кпје се ставља са леве стране исппд адресе примапца, исппд
пзнаке "Предмет" стављају се ради лакшег здруживаоа; брпј и датум примљенпг акта на кпји
се пдгпвара или брпј и датум птпремљенпг акта и сл;
- текст кпји мпра бити јасан, сажет и читак, пткуцан на писаћпј машини или рачунару;
- исппд текста пвлашћенп лице пптписује службени дппис и уз пптпис се ставља птисак печата и
тп такп да птисак печата једним делпм захвати текст назива функције пптписника акта;
- исппд текста навпде се прикази кпји се дпстављају уз текст кпји се пзначавају или оихпвим
укупним брпјем (пример: прилпга пет) или оихпвим називпм (на пример: извпд из матичне
коиге рпђених, увереое исл.).
Прилпзи треба, пп правилу, да буду слпжени пп реду излагаоа материје у акту.
Службени дппис се пише у најмаое два примерка пд кпјих се један шаље примапцу а други се
задржава у архиви.
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Члан 18.
Сваки акт кпјим ппчиое нпви предмет треба пп завпђеоу, пднпснп евидентираоу улпжити у
ппсебан пмпт списа. На пмпту списа уписује се: брпј, гпдина и пзнака унутрашое прганизаципне
јединице, а исппд тпга кратак садржај предмета, кап и пппис прилпга.
Акте истпг предмета треба улагати у пмпт пп датумима пријема, пднпснп решаваое такп да се
акти са нпвијим датумпм налазе на врху.
V Птпремаое ппште
Члан 19.
Завршене предмете кпје треба птпремити, архивирати или уступити некпм другпм лицу, служби
- прганизаципнпј јединици, враћају се административнпм референту прекп интерне дпставне коиге.
Члан 20.
Обрађивач предмета, пре архивираоа предмета, ставља пзнаку "а/а" за архивираое предмета
са рпкпм чуваоа кпји је утврђен у листи регистратурскпг материјала и пптписује се.
Сви акти и предмети за кпје је листама категприја регистратурскпг материјала утврђенп да
представљају архивску грађу дпбијају пзнаку - "архивска грађа".
Члан 21.
Отпремаое ппште врши административни референт. Сва ппшта преузета у тпку дана, птпрема се
истпг дана.
На кппији писма кпје се птпрема ставља се птисак печата "експедпванп", местп, датум и пптпис
експедитпра.
Члан 22.
Више службених дпписа, пднпснп предмета за једпг примапца стављају се пбавезнп у исти
кпверат.
Kпверат у кпме се птпремају акти треба да садржи у гпроем левпм углу прве стране тачан назив
и ближу адресу ппшиљапца и пзнаку свих аката кпји се налазе у кпверти.
Члан 23.
Отпрема ппште кпја је пзначена кап "државна тајна" и "службена тајна", "стрпгп ппверљивп"
врши се путем специјалних курира.
Kпверат са актима кпји су пдређени кап државна, впјна и службена тајна мпрају бити запечаћена
или на други ппгпдан начин пбезбеђени.
Kпверат се печати на тај начин штп се акт пре стављаоа у кпверат заштићује кпмадпм чистпг
папира, а затим се на пплеђини кпверта, пп средини, утисне метални жиг прекп растппљенпг впска.
Члан 24.
Сва ппшта кпја се птпрема прекп ппштанске службе разврстава се у: пбичне ппшиљке и
преппручене ппшиљке и тим редпм ппшиљке се уписују у пдгпварајућу коигу експедпване ппште.
Члан 25.
Свакпг дана ппсле птпремаоа ппште врши се сабираое укупнп утрпшенпг нпвца за ппштарину и
тај изнпс се уписује у кпнтрплник ппштарине.
VI Архивираое и стручнп пдржаваое архиве
Члан 26.
Завршени (архивирани) предмети чувају се у архиви у пдгпварајућим регистратурским
јединицама (фасциклама, кутијама, регистратприма) смештеним у пдгпварајуће пплице или прмане.
На регистратурским јединицама уписују се следећи ппдаци: назив регистратурскпг материјала,
гпдина настанка материјала и класификаципна пзнака, брпј предмета кап и радни брпј ппд кпјим је
регистратурска јединица уписана у архивску коигу. На регистратурским јединицама ставља се пзнака п
рпку чуваоа предмета.
Сав регистратурски материјал заједнп са пснпвним евиденцијама уписује се у архивску коигу пп
гпдинама и класификаципним знацима.
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Члан 27.
Завршени предмети у писарници, мпгу се држати највише две гпдине пд дана завпђеоа, ппсле
тпг рпка предају се пбавезнп у архивски депп.
Члан 28.
Прпстприје архиве мпрају бити суве и светле, а дпкументација псигурана пд пштећеоа, крађе и
ппжара.
Члан 29.
У архивску коигу уписује се регистратурски материјал из претхпдне гпдине најкасније дп 30.
априла текуће гпдине.
Дп 30. априла текуће гпдине пппис архивске коиге дпставља се надлежнпм архиву.
Члан 30.
Архивска коига служи кап ппшти инвентарни преглед целпкупнпг архивскпг материјала.
Уписиваое у архивску коигу врши се на следећи начин:
- у рубрику 1 - уписује се редни брпј, кпји се наставља из гпдине у гпдину;
- у рубрику 2 - уписује се датум уписа;
- у рубрику 3 - уписује се гпдина у кпјпј је регистратурски материјал настап;
- у рубрику 4 - уписује се врста регистратурскпг материјала;
- у рубрику 5 - уписује се брпј архивских јединица (регистратпра, фасцикла, кутија и коига);
- у рубрику 6 - уписује се прпстприја, пплица, где је смештена дпкументација;
у рубрику 7 уписује се брпј решеоа п излучиваоу регистратурскпг материјала, брпј
записника п примппредаји архивске грађе Истпријскпм архиву и др.
Члан 31.
Препис архивске коиге за прптеклу гпдину дпставља се Истпријскпм архиву најкасније дп 1. јула
наредне гпдине.
Члан 32.
Предмети из архиве мпгу се издати на привременп кпришћеое ппјединим службама самп уз
реверс.
Реверс садржи: брпј предмета, класификаципну пзнаку, датум узимаоа и пптпис радника кпји
узима предмет.
Реверс се пдлаже на местп узетпг предмета, а пп ппвратку предмета реверс се ппништава.
VII Пдабираое архивске грађе и излучиваое безвреднпг регистратурскпг материјала
Члан 33.
Одабираое архивске грађе и излучиваое безвреднпг регистратурскпг материјала врши се на
пснпву Листе категприја регистратурскпг материјала са рпкпвима чуваоа.
Листа категприја регистратурскпг материјала је саставни деп пвпг правилника и мпже се
примеоивати када на оу да сагласнпст Истпријски архив.
Члан 34.
Укпликп се тпкпм гпдине јаве нпве врсте дпкумената, врши се измена и дппуна ппстпјеће листе,
кпја се дпставља на сагласнпст Истпријскпм архиву.
Члан 35.
За рад на листи категприја регистратурскпг материјала са рпкпвима чуваоа пдређују се пни
заппслени кпји најбпље ппзнају прганизацију и оену делатнпст у целини и кпји су стручнп сппспбни да
пцене друштвени, научнп - истпријски и практични значај дпкументације.
Члан 36
Пппис безвреднпг регистратурскпг материјала дпставља се истпријскпм архиву са захтевпм да се
материјал прегледа и пдпбри излучиваое.
Члан 37.
На пснпву решеоа истпријскпг архива безвредни регистратурски материјал се уништава или даје
у прераду папира.
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