
 

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Закона о архивској грађи и архивској 

делатности (''Сл.гласник РС'', бр. 6/20) и члана 14. Правилника о канцеларијском и 

архивском пословању у ОШ ''Вук Караџић'' у Књажевцу, Школски одбор ОШ '' Вук 

Караџић''  у Књажевцу  на својој седници одржаној дана 29.12.2021.године доноси: 

ЛИСТУ КАТЕГОРИЈА 

АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА 

РОКОВИМА ЧУВАЊА 
 

Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима 

чувања ОШ ''Вук Караџић''  садржи следеће категорије: 

 

I  Предмети који се односе на оснивање и организацију рада школе 

 

1. Решење о оснивању – ТРАЈНО 

2. Решења о именовању Школског одбора – ТРАЈНО 

3. Решења о именовању директора школе – ТРАЈНО 

4. Решење о верификацији установе - ТРАЈНО 

5. Захтев и пријава за отварање рачуна у банци – ТРАЈНО 

6. Захтев и картон депонованих потписа овлашћених лица –ТРАЈНО 

7. Предмети у вези са променама назива, делатности, уписа у регистар код 

надлежног органа општине и привредног суда – ТРАЈНО 

8. Техничка документација школе – ТРАЈНО 

9. Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања - ТРАЈНО 

10. Остали предмети који се односе на оснивање, организацију рада, 

интеграцију, ликвидацију и слично – ТРАЈНО 

 

 

II Васпитно – образовни рад 

 

11. Програми  наставе и учења – ТРАЈНО 

12. Записници  Наставничког већа и других стручних тела – ТРАЈНО 

13. Документација у вези екскурзија  – 10 ГОДИНА 

14. Сарадња са другим установама или предузећима у циљу унапређења 

васпитно-образовног рада  - 5 ГОДИНA 

15. Годишњи планови рада, програми и извештаји о раду – ТРАЈНО 

16. Школски развојни план и Школски програм - ТРАЈНО 

 

 

III Предмети у вези са ученицима 

 

17. Разредна књига ( дневник) – 10 ГОДИНА 

18. Матична књига ученика – ТРАЈНО 



19. Записници о полагању разредних, поправних испита, испита из страног 

језика који ученик није изучавао у школи  – ТРАЈНО 

20. Резултати на завршном испиту ученика и документација која се односи на 

завршни испит  - ТРАЈНО 

21. Летописи и монографија школе – ТРАЈНО 

22. Подаци којима сеодређује образовни, социјални и здравствени статус 

ученика, детета, родитеља, другог законског заступника  - 10 ГОДИНА 

23. Подаци о препорученој и пруженој додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци ученику/детету – 10 ГОДИНА 

24. Евиденција о издатим потврдама и уверењима за регулисање права из 

области социјалне заштите, здравствене заштите, породичне пензије и сл. – 

5 ГОДИНА 

25. Остала евиденција о  у вези са ученицима – 5 ГОДИНА 

 

 

IV Библиотека 

 

26. Инвентар књига – ТРАЈНО 

27. Инвентар часописа – ТРАЈНО 

28. Каталози по групама – ТРАЈНО 

29. Карта књиге – ТРАЈНО 

30. Карта читаоца – 5ГОДИНА 

31. Разни извештаји везани за рад библиотеке – 5 ГОДИНА 

32. Остали материјал везан за рад библиотеке – 5 ГОДИНА 

 

 

V  Управљање школом 

 
33. Општа акта ( Статут, правилници, пословници) – ТРАЈНО 

34. Записници Школског одбора – ТРАЈНО 

35. Материјали комисија које образује ШО – 5 ГОДИНА 

36. Одлуке директора школе - ТРАЈНО 

37. Остали материјал у вези са радом органа управљања - 5 ГОДИНА 

 

 

VI Рад и радни односи 

 

38. Матична књига радника – ТРАЈНО 

39. Персонална досијеа радника – ТРАЈНО 

40. Пасивна досијеа радника– ТРАЈНО 

41. Конкурсни материјал о пријему радника у радни однос – 3 ГОДИНЕ 

42. Материјали у вези са социјалним и здравственим осигурањем– ТРАЈНО 

43. Евиденција о изреченим мерама у вези дисциплинске и материјалне 

одговорности радника – ТРАЈНО 

44. Документација у вези повреда на раду – ТРАЈНО 



45. Решења у вези остваривања права из радног односа као и приговори на иста, 

жалбе, тужбе и сл.- 10 ГОДИНА 

46. Записници и решења инспекција – ТРАЈНО 

47. Остали подаци из евиденције о запосленима – 10 ГОДИНА 

 

 

VII Административно (канцеларијско) и архивско пословање 

 

48. Деловодници обични и строго поверљиви– ТРАЈНО 

49. Архивска књига– ТРАЈНО 

50. Листа категорија архивске грађе и документарног материјала – ТРАЈНО 

51. Записници о извршеном прегледу архивске грађе и ДМ– ТРАЈНО 

52. Решења о излучивању безвредног ДМ– ТРАЈНО 

53. Записници о извршеној предаји/излучивању ДМ/АГ надлежном архиву– 

ТРАЈНО 

54. Интерне евиденције: интерна доставна књига за место и др. – 5 ГОДИНА 

55. Евиденција  штамбиља, печата и жигова– ТРАЈНО 

56. Остали материјали који настају из административног пословања школе - 5 

ГОДИНА 

57. Елрктронска база података - ТРАЈНО 

 

VIII Финансијско – материјално пословање 

 

58. Главна књига -10 ГОДИНЕ 

59. Дневници – 10 ГОДИНЕ 

60. Помоћне књиге – 10 ГОДИНЕ 

61. Аналитичке евиденције (помоћне књиге) – 10 ГОДИНЕ 

62. Финансијски извештаји, завршни рачун са прилозима – 50 ГОДИНА 

63. Изводи текућих рачуна Управе за трезор – 5 ГОДИНЕ 

64. Периодични обрачуни – 5 ГОДИНЕ 

65. Налози за књижење са документацијом (рачуни добављача, требовања и 

друго) – 5 ГОДИНЕ 

66. Благајнички извештаји са прилозима – 10 ГОДИНЕ 

67. Пријаве података о утврђеном личном доходку и стажу осигурања – 

ТРАЈНО 

68. Обрачуни зарада запослених лица- ТРАЈНО 

69. Исплатне листе са подацима о зарадама запослених – ТРАЈНО 

70. Евиденција потрошачких кредита – 5 ГОДИНА  

71. Евиденција дугорочних кредита – 5 ГОДИНА ВИШЕ ОД ТРАЈАЊА 

КРЕДИТА 

72. Картотеке основних средстава - ТРАЈНО 

73. Административне забране – 5 ГОДИНА 

74. Месечни извештаји о боловању и рефундације – 5 ГОДИНА 

75. Дневници ситног инвентара – 10 ГОДИНЕ 

76. Главне књиге ситног инвентара – 10 ГОДИНЕ 

77. Уговори о коришћењу просторија – 5 ГОДИНА ПО ПРЕСТАНКУ 



78. Уговори о делу, уговори о извршеним услугама  – 5 ГОДИНА 

79. Остали материјали о финансијско – материјалном пословању школе – 5 

ГОДИНА 

80. Уговори о куповини,  закупу и стицању својине – ТРАЈНО 

81. Уговори о одобрењу кредита школи – 10 ГОДИНА ПО РЕАЛИЗАЦИЈИ 

82. Пореска пријава ПППДВ – 10 ГОДИНА 

83. Документација јавних набавки  – 10 ГОДИНА од закључења уговора или 

оквирног споразуме, односно обуставе или поништења поступка        

84. Годишњи план набавки – 10 ГОДИНА 

        

 Ова Листа категорија АГ и ДМ са роковима чувања ступа на снагу када се са 

њом сагласи Историјски архив ''Тимочка крајна'' у Зајечару као надлежни историјски 

архив. 

 

 

Сагласност Историјског архива добијена_______________ године. 

 

Објављена на огласној табли школе_______________године. 

 

 

                Председник Школског одбора 

    __________________________ 

                                                                                   Миодраг  Костић 


