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96. 
 

На основу члана 38. Закона о културним добрима („Службени гласник РС", бр. 71/94, 
52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон) и члана 40. Пословника Општинске изборне комисије у 
Малом Иђошу (“Службени лист општине Мали Иђош”, бр. 4/2016), Општинска изборна 
комисија oпштине Мали Иђош, на седници одржаној 06. маја 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се листа категорија регистратурског материјала насталог у раду или у вези са 

радом Општинске изборне комисије Општине Мали Иђош, као и рокови његовог чувања, и 
то: 

 

Ред. 
бр. САДРЖАЈ - ВРСТА АКТА/ПРЕДМЕТА Рок 

чувања 

I. Документација о раду Општинске изборне комисије 

1. Записници са седница Општинске изборне комисије трајно 

II. Општи акти Општинске изборне комисије 

2. Пословник Општинске изборне комисије  трајно 

3. 

Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад 
Општинске изборне комисије на спровођењу избора за одборнике 
скупштине општине Мали Иђош,расписаних за 24. април 2016. 
године 

трајно 

4. Роковник за обављање/спровођење изборних радњи трајно 

5. 

Одлука о формирању радних група за обављање финансијских 
послова и администартивно техничких послова у вези са 
спровођењем избора одборника скупштине општине Мали Иђош 
који су расписани за 24. април 2016. године. 

трајно 

6. 
Обрасци за спровођење изборних радњи 
(за кандидовање, изборни материјал, примопредају изборног 
материјала и др) 

трајно 
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III. Изборни материјал 

7. Гласачки листићи 
4 године 

5 
примерака - 
трајно 

8. Контролни листови (за проверу исправности гласачке кутије) 4 године 

9. Потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места 4 године 

10. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту трајно 

 
 
 
IV . Кандидовање - одборници 

11. Изборна листа кандидата заодборнике трајно 

12. Овлашћење лица које је подносилац изборне листе овластио да 
поднесе изборну листу 

трајно 

13. Сагласност носиоца изборне листе трајно 

14. Изјава кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за 
одборника 

трајно 

15. 
Потврда о изборном праву кандидата за одборника 

4 године 

16. Потврда о пребивалишту кандидата одборника 4 године 

17. Уверење о држављанству кандидата за одборника 4 године 

18. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу 4 године 

19. 
Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике 

4 године 

20. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању 
групе грађана 

трајно 

21. 

Предлог подносиоца изборне листе да му се при проглашењу 
изборне листе утврди положај политичке странке националне 
мањине, односно коалиције политичких странака националних 
мањина 

трајно 

22. Решење о проглашењу изборне листе трајно 

23. Решење о одбијању изборне листе трајно 

24. Решење о одбацивању изборне листе трајно 
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25. Закључак којим се подносиоцу изборне листе налаже отклањање 
недостатака изборне листе 

трајно 

V. Резултати  

26. Записник о раду Општинске  изборне комисије на утврђивању 
резултата избора 

трајно 

27. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивања резултата гласања за избор одборника  

трајно 

28. Иѕвештај и записник о укупним резултатима избора за одборнике  трајно 

29. Решење о утврђивању резултата избора за одборнике трајно 

30. Решење о расподели мандата трајно 

VI. Остала документација 

31. 
Решење о овлашћењу лица за ажурирање бирачког списка 

трајно 

32. Решење о укупном броју бирача трајно 

33. Решење о закључењу бирачког списка трајно 

34 
Решење о утврђивању броја гласачких листића 

трајно 

35. Решење о одређивању боје гласачких листића трајно 

36. Приговор због повреде изборног права у току избора или 
неправилости у поступку предлагања односно избора 

 

37. Решење по приговору  

38. Жалба на решење по приговору трајно 

39. Пресуда по жалби на решење по приговору трајно 

40. Дописи 5 година 

VII. Финансијска документација 



Број 11.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2016.                              Страна 5. 

41. 

Изворна документација и пратећа документација (помоћни 
обрасци и обрачуни,  захтеви за исплату из буџета, збирни налози 
за пренос, потврде о накнадама, путни налози, благајнички 
прилози,  изводи трансакцијских (банкарских рачуна) и рачуна 
Управе за трезор, фактуре испоручилаца, фактуре купаца, налози 
за књижење, налози и финансијски обрачуни трошкова рада, 
отписи основних средстава, уговори) 

5 година 

42. Евиденције о накнадама  трајно 

43. Документација у вези јавних набавки 8 година 

44. Остале преписке у вези финансијског пословања 5 година 

VIII. Канцеларијско и архивско пословање 

45. Деловодник са пописима аката трајно 

46. Одлука о утврђивању Листе категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања 

трајно 

47. Записник о примопредаји архивске грађе трајно 

48. Евиденција печата и штамбиља трајно 

 
 

Члан 2. 
 

Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, утврђена чланом 1. 
примењиваће се на регистратурски материјал настао у раду или у вези са радом Општинске 
изборне комисије почев од дана расписивања избора за одборнике скупштине општине за 
24.април 2016.године до окончања свих изборних радњи у вези избора одборника. 
 
 

            Члан 3. 
 

На регистратурски материјал настао у раду Општинске изборне комисије који није 
наведен у члану 1. ове одлуке, примењиваће се Уредба о категоријама регистратурског 
материјала с роковима чувања („Службени гласник РС", бр. 44/93) односно Закон о 
рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/2013). 

 
Члан 4. 
 

Ова листа се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
Број: 013-1-60/2016-02 
Дана: 06.05.2016. г 

 
ПРЕДСЕДНИК ОИК  
Тамара Бодрожић с.р 

 
____________________ . _____________________ 
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A kulturális örökségről szóló törvény 38. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 71/94 szám, 
52/11-egyéb törvény és 99/11-egyéb törvény) és Kishegyes Község Választási Bizottsága 
ügyrendjének 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4/2016 szám) alapján, Kishegyes 
Község Választási Bizottsága a 2016. május 6-án megtartott ülésén meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA IRATTÁRI ANY AGA LISTÁJÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Megállapítjuk Kishegyes Község Választási Bizottsága irattári anyaga listáját és megőrzésének 
határidejét: 
 

Sorsz. TARTALOM - AKTUS/TÁRGY FAJTÁJA megőrzés 
határideje 

I. A Községi Választási Bizottság munkájáról szóló iratok  

1. A Községi Választási Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek tartós 

II. A Községi Választási Bizottság általános aktusai 

2. Községi Választási Bizottság ügyrendje  tartós 

3. 
A Községi Választási Bizottság , 2016. április 24-re kiírt Kishegyes 
község Képviselő-testülete képviselőinek megválasztására történő 
munkájával kapcsolatos illetékekről és költségekről szóló határozat 

tartós 

4. Határidőnapló a választási ügyletek elvégzésére/végrehajtására tartós 

5. 

Határozat a munkacsoportok megalakításáról, a pénzügyek és 
adminisztartív-technikai ügyletek elvégzésére, a 2016. április 24-re 
kiírt Kishegyes község Képviselő-testülete képviselőinek 
megválasztására 

tartós 

6. Ürlapok a választási ügyek végrehajtására 
(jelölésre, választási anyag, választási anyag átadása és egyéb) tartós 

III. Választási anyag 

7. Szavazólapok 
4 év 
5 
példány - 
tartós 
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8. Ellenőrző lapok (a szavazóurna hibátlanságának ellenőrzésére) 4 év 

9. Bizonylatok a szavazóhelyen kívüli szavazás jogáról 4 év 

10. Választói névjegyzék kivonata a szavazóhelyen való szavazásról tartós 

 
 
 
IV . Jelölés - képviselők 

11. Képviselőjelöltek választási listája tartós 

12. Személy felhatalmazás, akit a  választási listát benyújtója hatalmazott 
fel a választási lista beterjesztésére  

tartós 

13. A listavezető jóváhagyása tartós 

14. 
Képviselőjelölt kijelentése a jelöltség elfogadásáról 

tartós 

15. 
Bizonylat a képviselőnek való jelöltség jogáról 

4 év 

16. Bizonylat a képviselőjelölt lakhelyéről 4 év 

17. A képviselőjelölt állampolgársági bizonylata 4 év 

18. A választópolgárok névsora, akik aláírásukkal támogatják a választási 
listát  4 év 

19. A választópolgár nyilatkozata, miszerint támogatja a képviselőjelöltek 
választási listáját 

4 év 

20. Pártkoalíció vagy polgári csoport megalakításáról szóló megegyezés tartós 

21. A választási lista benyújtójának javaslata, miszerint a választási lista 
kihirdetése előtt állapítsák meg a nemzeti kisebbségű politikai párt, 
illetve nemzeti kisebbségű politikai pártok koalíciója állapotát 

tartós 

22. Végzés a választási lista kihirdetéséről tartós 

23. Végzés a választási lista elutasításáról tartós 

24. Végzés a választási lista elvetéséről tartós 

25. Záradék, amellyel a választási lista benyújtójának elrendelik a 
hiányosságok elhérítását 

tartós 

V. Eredmények  
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26. Jegyzőkönyv a Községi Választási Bizottság munkájáról a választási 
eredmények megállapításával kapcsolatban 

tartós 

27. 
Jegyzőkönyv a szavazatszedő bizottság munkájáról a választás 
végrehajtásával és a képviselők megválasztására tartott választás 
eredményeinek megállapításával kapcsolatosan 

tartós 

28. Jelentés és jegyzőkönyv a képviselők megválasztásának 
eredményeiről  

tartós 

29. Végzés a képviselők megválasztása eredményeinek megállapításáról  tartós 

30. Végzés a mandátumok elosztásáról tartós 

VI. Egyéb dokumentáció 

31. 
Végzés a választói névjegyzék frissítésére felhatalmazott személyről 

tartós 

32. Végzés a választópolgárok össz számáról tartós 

33. Végzés a választói névjegyzék lezárásáról tartós 

34 
Végzés a szavazólapok számának megállapításáról 

tartós 

35. Végzés a szavazólapok színének meghatározásáról tartós 

36. Észrevétel a választójog megsértéséről a választás során, vagy a 
szabálytalanságról a javaslati illetve választási eljárásban 

 

37. Végzés észrevétel alapján  

38. Fellebbezés az észrevétel alapján meghozott végzésre  tartós 

39. Ítélet az észrevétel alapján meghozott végzésre tett fellebbezés alapján tartós 

40. Átiratok 5 év 

VII. Pénzügyi dokumentáció 
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41. 

Eredeti és kísérő dokumentásió  (kisegítő űrlapok és elszámolások, 
kifizetési kérelmek a költségvetésből, összesített átutalási utalványok, 
bizonylatok az illetékekről, utazási meghagyások, pénztári 
mellékletek,  átutalási kivonatok (bankszámlák) és kincstári hivatal 
számlái, a szállító számlái, vevő számlái, könyvelési meghagyésok, 
munkaköltségek pénzügyi elszámolása és utalványok, alapeszközök 
leírása, szerződések) 

5 év 

42. Illetékek nyilvántartása tartós 

43. Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentáció 8 év 

44. Egyéb levelezések a pénzügyvitellel kapcsolatban 5 év 

VIII. Irodai és levéltári ügyletek  

45. Iktatókönyv az aktusok összeírásával tartós 

46. Határozat az irattéri anyag listájának és megőrzése hatéridejének 
megállapításáról 

tartós 

47. Jegyzőkönyv a levéltári anyag átadásáról tartós 

48. A pecsét és bélyegző nyilvántartása tartós 

 
 

2. szakasz 

Az 1. szakaszban megállapított irattári anyag listája és megőrzésének határideje arra az irattári 
anyagra vonatkozik, mely a Községi Választási Bizottság munkájával kapcsolatos, a választás 
kihirdetésétől a teljes választási munka befejezésig, a 2016. április 24-re kiírt képviselő-testület 
tanácsnokai megválasztására.   

3. szakasz 

Azon irattári anyagra, mely nem lett meghatározva e határozat 1. szakaszában, de a Községi 
Választási Bizottság munkájával kapcsolatos, az irattári anyag kategóriájáról és megőrzésének 
határidejéről szóló rendelet érvényes (SZK Hivatalos Közlönye, 44/93) illetve a könyvelésről szóló 
törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013 szám). 
 

4. szakasz 

A listát meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
Szám: 013-1-60/2016-02 
Kelt: 2016.05.06-án 

 Bodrožić Tamara, s.k. 
KVB elnöke 

 
 

____________________ . _____________________ 
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Na osnovu člana 38. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS", br. 71/94, 52/11 - 
dr. zakon i 99/11 - dr. zakon) i člana 40. Poslovnika Opštinske izborne komisije u Malom Iđošu 
(“Službeni list opštine Mali Iđoš”, br. 4/2016), Opštinska izborna komisija opštine Mali Iđoš, na 
sjednici održanoj 06. maja 2016. godine, donijela je 

 
O D L U K U 

O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA 
OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE MALI I ĐOŠ 

 
Član 1. 

 
Utvrđuje se lista kategorija registraturskog materijala nastalog u radu ili u vezi sa radom 

Opštinske izborne komisije Opštine Mali Iđoš, kao i rokovi njegovog čuvanja, i to: 
 

Red. 
br. SADRŽAJ - VRSTA AKTA/PREDMETA Rok 

čuvanja 

I. Dokumentacija o radu Opštinske izborne komisije 

1. Zapisnici sa sjednica Opštinske izborne komisije trajno 

II. Opšti akti Opštinske izborne komisije 

2. Poslovnik Opštinske izborne komisije  trajno 

3. 
Odluka o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Opštinske 
izborne komisije na sprovođenju izbora za odbornike skupštine 
opštine Mali Iđoš,raspisanih za 24. april 2016. godine 

trajno 

4. Rokovnik za obavljanje/sprovođenje izbornih radnji trajno 

5. 

Odluka o formiranju radnih grupa za obavljanje finansijskih poslova i 
administartivno tehničkih poslova u vezi sa sprovođenjem izbora 
odbornika skupštine opštine Mali Iđoš koji su raspisani za 24. april 
2016. godine. 

trajno 
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6. 
Obrasci za sprovođenje izbornih radnji 
(za kandidovanje, izborni materijal, primopredaju izbornog materijala 
i dr) 

trajno 

III. Izborni materijal  

7. Glasački listići 
4 godine 

5 
primeraka - 
trajno 

8. Kontrolni listovi (za provjeru ispravnosti glasačke kutije) 4 godine 

9. Potvrde o biračkom pravu za glasanje van biračkog mjesta 4 godine 

10. Izvod iz biračkog spiska za glasanje na biračkom mjestu trajno 

 
 
 
IV. Kandidovanje - odbornici 

11. Izborna lista kandidata zaodbornike trajno 

12. Ovlašćenje lica koje je podnosilac izborne liste ovlastio da podnese 
izbornu listu 

trajno 

13. Saglasnost nosioca izborne liste trajno 

14. Izjava kandidata za odbornika da prihvata da bude kandidat za 
odbornika 

trajno 

15. 
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornika 

4 godine 

16. Potvrda o prebivalištu kandidata odbornika 4 godine 

17. Uvjerenje o državljanstvu kandidata za odbornika 4 godine 

18. Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu 4 godine 

19. 
Izjava birača da podržava izbornu listu kandidata za odbornike 

4 godine 

20. Sporazum o obrazovanju stranačke koalicije ili o obrazovanju grupe 
građana 

trajno 
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21. Prijedlog podnosioca izborne liste da mu se pri proglašenju izborne 
liste utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine, odnosno 
koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina 

trajno 

22. Rješenje o proglašenju izborne liste trajno 

23. Rješenje o odbijanju izborne liste trajno 

24. Rješenje o odbacivanju izborne liste trajno 

25. Zaključak kojim se podnosiocu izborne liste nalaže otklanjanje 
nedostataka izborne liste 

trajno 

V. Rezultati  

26. Zapisnik o radu Opštinske  izborne komisije na utvrđivanju rezultata 
izbora 

trajno 

27. Zapisnik o radu biračkog odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanja 
rezultata glasanja za izbor odbornika  

trajno 

28. Izvještaj i zapisnik o ukupnim rezultatima izbora za odbornike  trajno 

29. Rješenje o utvrđivanju rezultata izbora za odbornike trajno 

30. Rješenje o raspodjeli mandata trajno 

VI. Ostala dokumentacija 

31. 
Rješenje o ovlašćenju lica za ažuriranje biračkog spiska 

trajno 

32. Rješenje o ukupnom broju birača trajno 

33. Rješenje o zaključenju biračkog spiska trajno 

34 
Rješenje o utvrđivanju broja glasačkih listića 

trajno 

35. Rješenje o određivanju boje glasačkih listića trajno 

36. Prigovor zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili  nepravilosti u 
postupku predlaganja odnosno izbora 
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37. Rješenje po prigovoru  

38. Žalba na rješenje po prigovoru trajno 

39. Presuda po žalbi na rješenje po prigovoru trajno 

40. Dopisi 5 godina 

VII. Finansijska dokumentacija  

41. 

Izvorna dokumentacija i prateća dokumentacija (pomoćni obrasci i 
obračuni,  zahtevi za isplatu iz budžeta, zbirni nalozi za prenos, 
potvrde o naknadama, putni nalozi, blagajnički prilozi,  izvodi 
transakcijskih (bankarskih računa) i računa Uprave za trezor, fakture 
isporučilaca, fakture kupaca, nalozi za knjiženje, nalozi i finansijski 
obračuni troškova rada, otpisi osnovnih sredstava, ugovori) 

5 godina 

42. Evidencije o naknadama  trajno 

43. Dokumentacija u vezi javnih nabavki 8 godina 

44. Ostale prepiske u vezi finansijskog poslovanja 5 godina 

VIII. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje  

45. Delovodnik sa popisima akata trajno 

46. Odluka o utvrđivanju Liste kategorija registraturskog materijala sa 
rokovima čuvanja 

trajno 

47. Zapisnik o primopredaji arhivske građe trajno 

48. Evidencija pečata i štambilja trajno 

 
 

Član 2. 
 

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, utvrđena članom 1. 
primjenjivaće se na registraturski materijal nastao u radu ili u vezi sa radom Opštinske izborne 
komisije počev od dana raspisivanja izbora za odbornike skupštine opštine za 24.april 2016.godine 
do okončanja svih izbornih radnji u vezi izbora odbornika. 
 
 

            Član 3. 
 

Na registraturski materijal nastao u radu Opštinske izborne komisije koji nije naveden u članu 
1. ove odluke, primjenjivaće se Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima 
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čuvanja („Službeni glasnik RS", br. 44/93) odnosno Zakon o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ 
br.62/2013). 

 
Član 4. 
 

Ova lista se objavljuje u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 
 
Broj: 013-1-60/2016-02 
Dana: 06.05.2016. g 
 
 

PREDSJEDNIK OIK  
Tamara Bodrožić s.r 

 
 

____________________ . _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
С   А  Д  Р  Ж  А  Ј 

T  A  R  T  A  L  O  M 
S   A   D   R   Ž   A   J 

______________________________________________________________________________ 
Број   Назив                                 Страна 
Szám                                Megnevezés                          Oldal 
Broj   Naziv                                 Strana 
 
96. ................................................................................................................................................................................................................................................ 2 
О Д Л У К A .............................................................................................................................................................................................................................. 2 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
МАЛИ ИЂОШ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 
96. ................................................................................................................................................................................................................................................ 6 
HATÁROZAT ............................................................................................................................................................................................................................ 6 
KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA IRATTÁRI ANYAGA LISTÁJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ........................................ 6 
96. .............................................................................................................................................................................................................................................. 10 
O D L U K A ............................................................................................................................................................................................................................ 10 
O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ
 ................................................................................................................................................................................................................................................... 10 

 

 
 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Данило Дабовић начелник Општинске управе 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард  
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:       Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELEL ŐS SZERKESZTŐ:    Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője 
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : Dabović Danilo, Baranyi Szilárd  
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVA Č:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:    Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave 
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA : Danilo Dabović, Baranji Silard  
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_______________________________________________________________________________ 


