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На основу Закона о културним добрима и члана 24. Статута ДЗ Блаце, Управни 

одбор ДЗ Блаце, на седници одржаној дана _________.2011. године донео је 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДЗ БЛАЦЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се утврђује начин канцеларијског пословања и архивског 
пословања у ДЗ Блаце. 

 
Члан 2. 

 
Канцеларијско и архивско пословање обухвата: примање, прегледање, евидентирање 

и распоређивање предмета у раду, административно техничко обрађивање предмета, аката, 
отпремање поште, развођење предмета и аката, класификација и архивирање, смештај и 
чување и одржавање, евидентирање и архивску књигу, излучивање безвредног 
регистратурског материјала и предају материјала надлежном архиву. 

 
Члан 3. 

 
Изрази употребљени у овом Правилнику имају следећа значења: 

1. поднесак је сваки захтев, образац који се користи за аутоматску обраду података, 
предлог, пријава, молба, жалба, приговор и друго саопштење којим се грађани, правна 
лица и друге странке обраћају ДЗ Блаце, 

2. акт је сваки писани састав којим се покреће, допуњује, мења, прекида или завршава 
нека службена радња ДЗ Блаце, 

3. прилог је писани састав (документ, табела, графикон, цртеж и сл.) или физички 
предмет који се прилаже уз акт ради допуњавања, објашњења или доказивања 
садржине аката, 

4. предмет је скуп свих поднесака, аката и прилога који се односе на исто питање или 
задатак и као такви чине јединствену целину, 

5. досије је скуп више предмета који се односе на исту материју или на исто правно или 
физичко лице, 

6. фасцикла је скуп више предмета или досијеа који се после завршеног поступка чувају 
сређени у истом омоту (кутија и слично), 

7. регистратурски материјал чине предмети и акти, фотографски и фонографски снимци 
и на други начин састављени записи и документи, књиге и картотеке о евидентирању 
тих списа, записа и докумената, као и микрофилмови о њима примљени и настали у 
раду органа државне управе, 

8. архивска грађа представља писани, цртани, штампани, фотографски, филмовани, 
фонографски и на други начин забележени изворни и репродуковани документарни 
материјал од посебног значаја за историју, културу и друге потребе, који је настао у 
раду органа државне управе, предузећа и организација у вршењу јавних овлашћења 
без обзира када је настао, 
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9. пријемна канцеларија је организациона јединица у којој се обављају следећи послови: 

информисање и пружање стручне помоћи странкама за састављање поднесака, 
непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању 
решавања њихових захтева и других поднесака као и решавање одређених предмета, 

10. архива је саставни део правне службе у којој се чувају завршени (архивирани) 
предмети, евиденције о предметима као и остали регистратурски материјал до предаје 
надлежном архиву или до његовог уништења. 

 
Пријем и отварање поште 

 
Члан 4. 

 
Пошта (акти, пакети, новчана писма, телеграми и др.) примају се у Правној служби 

ДЗ Блаце. 
Пошта се прима у време утврђено прописом, односно општим актима о распореду 

радног времена. 
 

Члан 5. 
 

У канцеларији у којој се примају странке неопходно је обезбедити техничка и друга 
срдства којима се грађанима омогућава да брже обаве послове, а нарочито да саопште 
усмену представку, жалбу или други одговарајући поднесак. 

Ако акт (поднесак) приликом непосредне предаје садржи који формални недостатак 
(није потписан, није оверен печатом, нема прилога наведених у тексту, нема адресе 
примаоца, пошиљаоца и сл.), радник одређен за пријем поште указаће странки на те 
недостатке и објасниће како да се они отклоне. Ако странка и поред упозорења захтева да се 
акт прими, радник ће га примити, с тим што ће на њему сачинити службену забелешку о 
упозорењу. 

Пријем поште од другог органа државне управе која се доставља преко достављача 
(курира) потврђује се стављањем датума и читког потписа овлашћеног лица у доставној 
књизи, на доставници, повратници или копији акта чији се оригинал прима. Поред датума и 
потписа, ставља се и печат органа државне управе који пошту прима, осим у доставној 
књизи. 

Поред података из претходног става, убележава се још и време пријема (час и минут) 
у свим случајевима кад је то прописом предвиђено. Овај податак треба прибележити на 
примљеном акту, односно на коверту, ако радник који прима пошту није овлашћен да отвара 
коверат. 

 
Члан 6. 

 
Пријем поште преко поштанске службе и подизање поште из поштанског прегратка 

врши се по прописима поштанске службе. 
Приликом пријема, односно подизања поште из поштанског прегратка, радник ДЗ не 

сме подићи пошиљку на којој је означена вредност или је у питању препоручена пошиљка, а 
утврди да је пошиљка оштећена. У таквом случају, радник писарнице мора захтевати од 
одговорног радника поште да се стање и садржина пошиљке комисијски утврди и да преда 
пошти поднесак у вези са накнадом штете, а после тога ће преузети пошиљку са записником 
о комисијском налазу. 
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Члан 7. 

 
Приспеле пошиљке које су адресиране на друге органе, организације или лица, 

писарница не отвара већ их на најпогоднији начин шаље адресату или враћа пошти. 
Обичну или препоручену пошту примљену у затвореним ковертима, отвара 

Директор ДЗ Блаце. 
Пошиљке примљене у вези са лицитацијом, конкурсом за радове и слично, не 

отварају се, већ се само на коверту ставља датум, час и минут пријема. Ове пошиљке отвара 
одређена комисија, ако није друкчије прописано. 

Одговорни радник дужан је да претходно упозори писарницу на пошиљку које се у 
смислу претходног става очекују и које се не смеју отварати. 

Пошта примљена за одређено лице се уручује неотворена адресату преко књиге 
примљене поште на личност. Ако пошиљка ове врсте представља службени акт упућен, 
прималац је дужан да најдаље у року од 24 часа по пријему акт врати писарници ради 
евидентирања. 

 
Члан 8. 

 
Приликом отварања коверата треба пазити да се не оштети њихова садржина, да се 

прилози разних аката не помешају и сл. Нарочито треба проверити да ли се ознаке и бројеви 
написани на коверти слажу са ознакама и бројевима примљеног акта. Ако неки од аката 
назначен на коверти недостаје или су примљени прилози без пропратног акта и обрнуто или 
се не види ко је пошиљалац, утврдиће се то службеном забелешком уз коју ће се коверат 
приложити. У оваквим случајевима писарница је дужна ,ако је то могуће, да о томе обавести 
пошиљаоца. 

Уз примљени акт прилаже се и коверат, поготову кад датум предаје пошти може 
бити важан за рачунање рокова (рок за жалбу, рок за учешће на конкурсу итд.) или кад се из 
поднеска не може утврдити место одакле је послат или се не може утврдити име подносиоца, 
а ови су подаци означени на коверти. 

Ако је у једном коверту приспело више аката уз које би требало коверат приложити, 
коверат ће се приложити само уз један акт, с тим што ће се на осталим актима уписати број 
под којим је евидентиран акт уз који је приложен коверат, затим датум предаје пошти, ако су 
приспели препорученом поштом, као и други подаци који су означени на коверту. 

Ако су коверти препорука или омоти пакета или омоти пакета и других пошиљки 
примљени оштећени, а постоји сумња о неовлашћеном отварању, пре отварања треба о томе 
сачинити, у присуству још два радника, записник у коме ће се констатовати врста и обим 
оштећења и да ли што недостаје у приспелој пошиљци. 

Недостатке и неисправности утврђене приликом отварања пошиљке треба 
константовати кратком забелешком која се уписује непосредно уз отисак пријемног 
штамбиља (на пример: "примљено без прилога", "не потписано" и сл.). Ако се у коверту нађе 
акт на неки други орган или лице, на њему ће се уписати забелешка "погршно достављен", а 
затим ће писарница на најпогоднији начин акт послати ономе коме је упућен. Овакви акти се 
не воде у евиденцији примљених аката. 

 
Члан 9. 

 
Ако се приликом отварања поште утврди да је уз акт приложен новац или нека друга 

вредност, на примљеном акту треба кратком забелешком констатовати примљени новчани 
износ, односно врсту вредности. 
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Новац се истога дана уплаћује на одговарајући рачун прихода од административних 

такси или други одговарајући рачун и признаницу о уплати треба приложити осталим 
актима. 

Приложене друге вредности (чек, меница, племенити метали и сл.) одмах се 
депонују у служби за материјално финансијско пословање органа државне управе и писмено 
странка извештава о поступљеном. 

Ако је уз акт приложена доставница, треба на њој потврдити пријем датумом, 
потписом и печатом и одмах је вратити пошиљаоцу. 

 
Члан 10. 

 
Радник који прима пошту непосредно, односно прегледа пошту примљену преко 

поштанске службе, дужан је да води рачуна о томе: који акти и радње код органа државне 
управе подлежу таксирању, колика је висина таксе предвиђена за поједине врсте аката и 
исправа и у којим случајевима постоји законски основ за ослобађање од плаћања таксе итд. 

У погледу нетаксираних или недовољно таксираних аката и њихових прилога, као и 
у погледу поступања са актима и њиховим прилозима на којима се утврде неисправности у 
таксирању, лепљењу или поништавању таксених марака, треба поступити по важећим 
прописима о административним таксама. 

Ако се приликом прегледања поште примљене преко поштанске службе утврди да 
поднесак није таксиран или да је недовољно таксиран, радник писарнице ће обавестити 
странку да достави одговарајућу вредност таксе и таксу за опомену, а поднесак, односно 
предмет, доставиће у рад одговарајућој организационој јединици. 

Ако је поднесак ослобођен плаћања таксе, радник писарнице ће то констатовати 
кратком забелешком, уз навођење одговарајућег прописа о ослобођењу. 

 
Члан 11. 

 
Примљену пошту распоређује, по правилу, радник Правне службе ДЗ Блаце. 
Разврставање предмета врши се по садржини материје која се у предмету обрађује и 

по ДЗ и њиховим организационим јединицама. 
 

Члан 12. 
 

Радник који прегледа примљену пошту, по завршеном прегледу, ставља отисак 
пријемног штамбиља на сваки примљени акт који ће бити уписан у основну евиденцију или 
друге књиге евиденције. 

Отисак пријемног штамбиља ставља се, по правилу, у горњи десни угао прве стране 
акта. Ако ту нема довољно места, отисак пријемног штамбиља треба ставити на празно место 
прве стране, водећи рачуна да текст акта остане потпуно читљив. Ако на првој страни нема 
довољно места, отисак пријемног штамбиља треба ставити на полеђини акта у горњем левом 
углу или на другом месту. Ако су стране акта у целини попуњене текстом, отисак пријемног 
штамбиља треба ставити на лист чисте хартије који се прилаже уз акт. 

По завршеном распоређивању акти се предају ради евидентирања у одговарајуће 
евиденције. 

 
Члан 13. 

 
Примљени и распоређени акти евидентирају се у основне евиденције истог дана и 

под истим датумом под којим су примљени. Телеграме и акте са одређеним кратким роком за  
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одговор, као и акте по којима треба хитно поступати, треба евидентирати пре осталих аката и 
одмах их доставити у рад одговарајућој организационој јединици. 

Ако се због великог броја примљених аката или из других оправданих разлога 
примљени акти не могу евидентирати истога дана када су примљени, евидентираче се 
најкасније следећег дана, пре евидентирања нове поште и под датумом када су примљени. 

Предмет (кратка садржина акта) уписује се у евиденцију тако да из наведеног буде 
јасно на које питање или материју се предмет односи. При том се треба држати правила да се 
за личне предмете, укључујући све предмете управног поступка, који се односе на физичка 
или правна лица или ако се евидентирање врши према пошиљаоцу, наводи: презиме, име и 
пребивалиште (за физичка лица), односно назив и седиште (за правна лица) и садржина 
ствари која се у акту расправља (на пр. Петар Петровић, Крушевац, захтев за издавање 
одобрења за изградњу помоћног објекта). 

Ако се предмет односи на више лица, у евиденцију се уписују, ако је то могуће, 
имена свих лица. 

Ако није могуће унети у евиденцију имена свих лица, наводи се само прво лице са 
додатком "и др.". 

 
Члан 14. 

 
Основна евиденција аката је деловодник. У основну евиденцију предмета (аката) не 

уписују се пошиљке које не представљају службену преписку (рачуни, службена гласила, 
часописи, књиге, позиви за седнице и друге састанке примљених на личност, проспекти и 
сл.). 

Деловодник се води на јединственом обрасцу вертикалног формата А-4 (образац 
број 11). 

У деловоднику акти се евидентирају по хронолошком реду по систему основних 
бројева и подбројева. 

Основним бројем се означава предмет сваког примљеног или сопственог акта када се 
први пут заводи у деловодник. Основни број предмета се у току године не мења. 

Уписивање података у деловодник врши се мастилом или хемијском оловком и 
читким рукописом, на следећи начин: 

1. у првој колони се уписује изнад црте редни број предмета, а испод црте 
класификациони знак предмета по материји, 

2. у другој колони се уписује кратка садржина предмета, 
3. у трећој колони у простор изнад црте се уписују подаци о месту где се предмет налази 

(организациона јединица, предмет у року, изворно решен итд.), а у простор испод 
црте уписује се датум достављања предмета у рад, датум стављања предмета у рок 
или архиву и сл., зависно од ознаке уписане у простор изнад црте, 

4. у четвртој колони (примедба) уписују се подаци који ближе обавештавају уписе из 
колоне 2 и 3, као и за повезивање уписа (нови број деловодника). У овој колони се 
уносе, за управне предмете, подаци о начину решавања и о роковима у којима су 
завршени. 

У случају да код појединих основних бројева нема више места за уписивање 
података о кретању предмета, уписивање се наставља испод последњег искоришћеног 
основног броја деловодника, с тим што се у првој колони уписује редни број и 
класификациони знак предмета, а у рубрици "примедба" бројеви између којих је предмет 
првобитно био евидентиран (повезивање). 

Ако се већ евидентираном предмету да нови редни број, а грешку није могуће одмах 
исправити, врши се повезивање бројева и предмет носи редни број под којим је последњи 
пут евидентиран. 
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Члан 15. 

 
Деловодник се закључује на крају године (31. децембра) службеном забелешком 

написаном испод последњег броја који показује колико је предмета заведено у тој години. 
Ова забелешка се датира и оверава печатом, а потписује је радник који води деловодник. 

 
Члан 16. 

 
Ради евидентирања аката који су прописом одређени као државна, војна и службена 

тајна, за сваку врсту тајне устројава се посебан скраћени деловодник. 
Ови деловодници воде се на истом обрасцу и на исти начин као скраћени 

деловодник у укориченим књигама, које се, по правили, користе за више година, с тим што 
се свака година посебно закључује. 

После евидентирања аката који су одређени као државна, војна и службена тајна, у 
пријемни штамбиљ испод броја предмета уписује се скраћеница: "Државна тајна", "Војна 
тајна", "Службена тајна". Акти који су одређени као "Службена тајна", поред ове скраћенице 
имају, у зависности од степена поверљивости, још једну од следећих ознака: "Строго 
поверљиво", "Поверљиво" и "Интерно" који се такође уносе у пријемни штамбиљ. 

У скраћене деловоднике у које се евидентирају акти који су одређени као државна, 
војна или службена тајна уписује се сваки акт који је примљен као Државна тајна", "Војна 
тајна" или "Службена тајна" са посебним назначењем: "Строго поверљиво", "Поверљиво" 
или "Интерно". 

Ако предмет, који је евидентиран у картотеку или скраћени деловодник, у току 
поступка постане државна, војна или службена тајна поново ће се евидентирати у 
одговарајући скраћени деловодник, с тим што ће се извршити повезивање ових бројева. 

 
Члан 17. 

 
Попис аката (образац број 12) који се води у облику табака или књиге служи за 

евидентирање аката или врсте или који се масовно примају, а по којима се на исти начин 
води поступак. За ове врсте аката треба, по правилу, на почетку године резервисати картице, 
односно прве редне бројеве у деловоднику. На одговарајућој картици, односно код редног 
броја у деловоднику ставља се преко водоравних црта крупним словима: „Попис аката” и 
наводи се кратка садржина предмета. 

Попис аката је саставни део картотеке, односно деловодника. 
За које ће се врсте предмета водити попис аката, одређује Начелник правне службе. 

У писарници се води евиденција посебних евиденција. 
Попис аката може се радити и путем средстава за аутоматску обраду података, иако 

је основна евиденција о предметима и актима устројена путем и картотеке или скраћеног 
деловодника. 

 
Члан 18. 

 
Акти и предмети достављају се у рад преко интерне доставне књиге. 
Достављање рачуна у рад рачуноводственој служби врши се преко књиге рачуна 

(образац број 15). 
Пријем рачуна потврђује својим потписом радник рачунополагач ДЗ Блаце. 
Достављање поште упућене на личност врши се преко књиге примљене поште на 

личност (образац број 16). 
Службени листови, часописи и друге публикације достављају се преко картона за 

доставу службених листова и часописа (образац број 17). 
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Члан 19. 

 
Сви решени предмети које треба отпремити, ставити у архиву или уступити некој 

другој унутрашњој организационој јединици враћају се писарници преко интерне доставне 
књиге. 

Приликом враћања решеног предмета писарници обрађивач предмета дужан је да 
издвоји део предмета који се отпрема од дела који остаје у писарници за архивирање. 

Обрађивач предмета је дужан да акта која остају у предмету поређа хронолошки и 
попуни списак аката у предмету. Код управних предмета обрађивач ставља најгорње 
доставницу, односно други доказ о достављању управног акта странци. 

Приликом примања завршених предмета од обрађивача, радник писарнице је дужан 
да провери формалну исправност предмета и да на евентуалне недостатке укаже обрађивачу, 
односно да му предмет врати на допуну (на пример: ако адреса није тачна, предмет није 
комплетиран, итд.). 

 
Члан 20. 

 
Отпремање поште врши се преко поштанске службе или преко достављача (курира). 
Сви предмети предузети и току радног дана до 12. часова морају се отпремити истог 

дана. Предмети примљени после закључивања отпремних књига, ако нису хитни, отпремиће 
се наредног радног дана. 

Предмети и акти, који се истог дана упућују на исту адресу, стављају се обавезно у 
исти коверат. Ако се један од тих предмета шаље препоручено, у заједнички коверат треба 
ставити и остале предмете, који би се иначе отпремили као обичне пошиљке. 

Ако се на исту адресу, истовремено, отпрема више аката или неки други материјал, 
који не може да стане у коверат, треба их упаковати и отпремити по важећим поштанским 
прописима. 

 
Члан 21. 

 
Коверат, у ком се отпремају акти, треба да садржи у горњем левом углу прве стране: 

тачан назив и ближу адресу пошиљаоца и ознаку свих аката, који се налазе у коверту. Назив 
примаоца пошиљке исписује се крупним и читким рукописом, односно писаћом машином. 
Адреса примаоца исписује се на начин одређен поштанским прописима. 

Документи, предмети и други акти, као и акти који су одређени као војна и службена 
тајна („поверљиво” и „интерно”), отпремају се обавезно препоручено, односно у затвореним 
ковертима или преко доставне књиге за место, ако се достављање врши преко курира. 

Отпрема поште, која је означена као „Државна тајна” и „Службена тајна – строго 
поверљиво”, врши се путем специјалних курира на начин утврђен посебним прописима. 

Коверти са актима који су одређени као државна, војна и службена тајна морају бити 
запечаћени или на други погодан начин обезбеђени. Коверат се печати на тај начин што се 
отправак пре стављања у коверат заштићује комадом чистог папира, а затим се на полеђини 
коверта по средини утисне метални жиг преко растопљеног воска. Приликом печаћења 
коверта у којима су акти одређени као државна тајна стављају се печати и на саставцима у 
сваком углу полеђине коверта. 

 
Члан 22. 

 
Сва  пошта  која се  отпрема  преко  поштанске  службе   разврстава   се у  две  групе: 

I – обичне пошиљке, II – препоручене пошиљке и тим редом уписују се у одговарајућу књигу  
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експедоване поште (образац број 18). Ако за отпремање препоручене пошиљке постоје 
посебне отпремне књиге прописане од поштанске службе, треба користити те књиге. 

 
Члан 23. 

 
Акт и други материјали, који треба хитно отпремити другим органима или лицима у 

истом месту, уписују се у доставну књигу за место (образац број 20) и отпремају преко 
достављача (курира). 

 
Члан 24. 

 
Сваки службени акт мора да садржи: 

 Заглавље се ставља у горњи леви угао аката и садржи: назив организације, број акта, 
датум акта и седиште са адресом и бројем телефона. 

 Адреса примаоца акта састоји се из пуног назива и седишта правног лица, односно 
имена и презимена и пребивалишта примаоца – физичког лица, уз назначење улице и 
кућног броја, а по потреби и ближег одредишта. На адресама називи насељених места 
у Републици Србији морају бити исписани у складу са законом којим је уређена 
службена употреба језика и писама. 

 Кратка садржина акта (предмет) ставља се са леве стране испод адресе примаоца. 
 Испод ознаке „предмет” стављају се ради лакшег здруживања: број и датум 

примљеног акта на који се одговара, или број и датум отпремљеног акта и сл. 
 Текст акта мора бити јасан, сажет и читак. У тексту се могу употребљавати само оне 

скраћенице које су уобичајене и лако разумљиве. Законе и друге прописе који се 
наводе у акту, треба написати њиховим пуним називом уз означење службеног 
гласила у коме су објављени. 

 Име и презиме лица овлашћеног за потписивање исписује се без заграде, непосредно 
испод ознаке његове функције. 

 На сваком акту који се отпрема ставља се са леве стране од места за потпис 
овлашћеног лица отисак печата и то тако да отисак печата једним делом захвати текст 
назива функције потписника акта. 

 Прилози који се достављају уз акт означавају се или њиховим укупним бројем (на 
пример: прилога пет) или њиховим називом ( на пример: извод из матичне књиге 
рођених, уверење и сл.). Ова ознака ставља се испод завршетка текста акта са леве 
стране. 

Прилози треба, по правилу, да буду сложени по реду излагања материје у акту. 
 

Члан 25. 
 

Констатација о томе коме је све акт достављен ставља се на следећи начин: 
 Ако се доставља акт исте садржине разним органима и организацијама или 

заједницама, назначиће се на самом акту коме је такав акт све достављен; 
 Ако је потребно да се са садржином акта упознају и неки други заинтересовани 

органи, организације и заједнице, као и физичка лица, акт треба адресирати на онога 
који је покренуо поступак, а испод текста навести све остале којима се акт доставља 
ради знања. 

 
 
 
 
 

 8 



 
Члан 26. 

 
Решени предмети се одлажу у архиву писарнице. 
Решени предмети се чувају у архиви писарнице најдуже до истека текуће године. 

После тога се пребацују у архивски депо заједно са одговарајућим картицама из пасивне 
картотеке. 

 
Члан 27. 

 
У оквиру архивског пословања поједини термини имају следеће значење: 

 Регистратурски материјал је сав изворни и репродуковани (писани, цртани, штампани, 
фотографисани, филмовани, фонографисани, читљиво машином или на други начин 
забележен) документарни материјал и књиге, картотеке и друге евиденције о том 
материјалу који су настали у раду савезних органа управе и савезних организација – 
док су од значаја за њихов текући рад и док из тог материјала није одабрана архивска 
грађа; 

 Архивском грађом сматра се изворни и репродуковани (писани, цртани, штампани, 
фотографисани, филмовани, фонографисани, читљиво машином или на други начин 
забележен) документарни материјал од трајне вредности и значаја за науку, културу и 
друге друштвене потребе, који је настао у раду савезних органа управе и савезних 
организација; 

 Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала је 
поступак којим се архивска грађа одабира из регистратурског материјала уз 
излучивање оних делова регистратурског материјала којима је престала важност за 
текућу рад, а који немају својство архивске грађе; 

 Безвредни регистратурски материјал чини регистратурски материјал коме је престала 
важност за текући рад, а није оцењен као архивска грађа; 

 Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања је део општег акта, 
која садржи попис садржаја свих категорија регистратурског материјала насталих у 
раду и њихове рокове чувања, на основу које се врши одабирање архивске грађе и 
излучивање безвредног регистратурског материјала; 

 Архивска књига је евиденција која садржи попис целокупног регистратурског 
материјала насталог у раду ДЗ Блаце. 

 
Члан 28. 

 
Пре стављања у архиву треба проверити да ли је предмет завршен, да ли се у 

предмету налазе неки прилози или документи које треба вратити странкама, да ли уз њих 
грешком нису припојени неки други предмети или њихови делови итд. 

Завршени предмети и други регистратурски материјал чувају се у архиви у 
регистратурским јединицама према редним бројевима из архивске књиге. 

Архивска књига се не закључује на крају године, већ се води у непрекидном низу 
бројева. 

Архивирани предмети који су одређени као државна, војна или службена тајна 
чувају се у гвозденим ормарима или касама који обезбеђују њихову тајност. 
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Члан 29. 

 
Предметима стављеним у архиву писарнице рукује одређени радник Правне службе. 
Ако је предмет стављен у архиву писарнице треба прикључити акту, односно 

предмету примљеном после његовог архивирања, поступиће се у складу са одредбама овог 
упутства које се односе на здруживање аката, односно предмета. 

У свим осталим случајевима предмети из архиве издају се само уз реверс. Реверс 
садржи: број предмета и класификациону ознаку, датум узимања и потпис радника који 
предмет узима. Реверс се одлаже на место узетог предмета, а по повратку предмета реверс се 
поништава. 

 
Члан 30. 

 
У архивску књигу уписује се регистратурски материјал из претходне године 

најкасније до 30. априла текуће године. Уписује се сав регистратурски материјал било да је 
настао у раду органа државне управе за које се води архивска књига или да се по било ком 
другом основу налази на чувању у архиви органа државне управе. 

Препис архивске књиге доставља се надлежном архиву до рока из претходне тачке. 
 

Члан 31. 
 

Безвредни регистратурски материјал се излучује сваке године уз знање надлежног 
архива, путем одговарајуће комисије коју образује лице које руководи Правном службом, а 
према утврђеним роковима чувања из листа категорија регистратурског материјала. 

О излучивању безвредног регистратурског материјала води се записник који садржи, 
поред осталог: 

1) Имена чланова комисија, 
2) Датум и место састављања записника, 
3) Назив ствараоца регистратурског материјала, 
4) Година настанка материјала, 
5) Попис категорија безвредног регистратурског материјала, 
6) Укупну количину излученог материјала. 

Копија записника доставља се надлежном историјском архиву. 
Истеком рока од 30. дана архивска грађа (регистратурски материјал који се трајно 

чува) предаје се записнички надлежном архиву. 
 

Члан 32. 
 

Дом здравља Блаце је дужан да са изузетном пажњом чува и одржава архивску грађу 
и регистратурски материјал у складу са Законом о заштити културних добара и налозима 
Историјског архива Ниш. 

 
Члан 33. 

 
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чини саставни део овог 

правилника. 
 

Члан 34. 
 

Приликом престанка радног односа или кадровских промена запослених архиве или 
писарнице примопредаја дужности врши се записнички. 
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Члан 35. 

 
Печатима, штамбиљима и жиговима рукују овлашћени радници органа државне 

управе. 
 

Члан 36. 
 

О примени овог Правилника стараће се руководилац Правне службе. 
 

Члан 37. 
 

Непридржавање и непоступање по одредбама овог Правилника представљају 
повреду радне обавезе. 

 
Члан 38. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

ДЗ Блаце. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
                                                                                                     Слободан Савић 
                                                                                               Доктор ветеринарске медицине  
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