
 

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 41. став 2. 
Пословника Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, бр. 5/12),   

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 01. марта 2012. 
године, донела је 

О Д Л У К У   

О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 1. 

 Утврђује се листа категорија регистратурског материјала насталог у раду 
или у вези са радом Републичке изборне комисије, као и рокови његовог 
чувања, и то: 

Ред. 
бр. 

САДРЖАЈ – ВРСТА АКТА/ПРЕДМЕТА 
Рок 

чувања 

I. Документација о раду Републичке изборне комисије 

1.  Сазив седнице Републичке изборне комисије трајно 

2.  Записник седнице Републичке изборне комисије трајно 

3.  
Стенографске белешке и преписи тонских снимака седница 
Републичке изборне комисије 

трајно 

4.  Тонски снимци седница Републичке изборне комисије трајно 

II. Општи акти Републичке изборне комисије 

5.  Пословник Републичке изборне комисије трајно 

6.  

Упутство за извршење/спровођење закона  

(за избор председника Републике, народних посланика, 
одборника и др.) 

трајно 

7.  Упутство за спровођење избора/републичког референдума  трајно 

8.  
Упутство о спровођењу логичко-рачунске контроле у 
записнику о раду бирачког/гласачког одбора 

трајно 

9.  
Упутство за обављање појединих изборних радњи у поступку 
спровођења избора  

трајно 

10.  
Упутство за обављање појединих радњи у поступку 
спровођења републичког референдума 

трајно 
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11.  
Упутство за рад општинских комисија за спровођење 
републичког референдума 

трајно 

12.  
Остала упутства и обавезна упутства за спровођење 
избора/републичког референдума 

трајно 

13.  Правила о раду бирачких/гласачких одбора трајно 

14.  
Правила за утврђивање редног броја кандидата за 
председника Републике на листи кандидата 

трајно 

15.  

Правило (за именовање чланова радних тела за спровођење 
избора за одборнике, за именовање јединствених бирачких 
одбора, о саставу Републичке изборне комисије за 
спровођење избора за одборнике, за достављање 
обавештења о времену и месту одржавања избора и др) 

трајно 

16.  

Одлука (о овлашћењу изборних комисија и бирачких одбора 
у изборним јединицама за вршење одређених изборних 
радњи, о овлашћењу координатора Републичке изборне 
комисије, о одређивању боје гласачког листића и боје 
контролног листа, о облику и изгледу гласачког листића, о 
одређивању штампарије за штампање гласачких листића, о 
начину објављивања јавног огласа, о начину обавештавања 
о току гласања, о начину обавештавања бирача о њиховим 
изборним правима, о накнадама и другим трошковима, о 
координираном спровођењу избора, о спровођењу избора за 
одборнике, о одређивању времена почетка и завршетка 
гласања, о обрасцима за вршење појединих изборних 
радњи, о облику и садржини образаца за подношење 
изборних листа кандидата за одборнике скупштина општина, 
о покретању поступка јавне набавке, о додели уговора о 
јавној набавци и др.) 

трајно 

17.  Закључак (о обављању појединих изборних радњи и др.) трајно 

18.  Објашњење и мишљење за примену закона трајно 

19.  Роковник за обављање/спровођење изборних радњи трајно 

20.  
Рокови за обављање радњи у поступку спровођења 
републичког референдума 

трајно 

21.  

Обрасци за спровођење изборних радњи  

(за кандидовање, изборни материјал, примопредају изборног 
материјала и др)  

трајно 

III. Акти о органима за спровођење избора/референдума и радна тела 

22.  Решење о испуњењу/неиспуњењу услова за одређивање 
представника подносилаца изборне листе у проширен 

трајно 
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састав Републичке изборне комисије/изборне 
комисије/бирачких одбора 

23.  
Решење о утврђивању чланова Републичке изборне 
комисије у проширеном саставу 

трајно 

24.  
Решење о именовању представника политичких 
организација за чланове Републичке изборне комисије 

трајно 

25.  
Решење о одређивању проширеног састава Републичке 
изборне комисије  

трајно 

26.  
Решење о именовању представника подносиоца изборне 
листе/предлагача кандидата за председника Републике у 
проширени састав Републичке изборне комисије 

трајно 

27.  Састав Републичке изборне комисије трајно 

28.  Решење о именовању изборне комисије изборне јединице трајно 

29.  
Решење о именовању председника, чланова и секретара 
изборне комисије 

трајно 

30.  
Решење о одређивању/утврђивању представника 
подносилаца изборних листа као чланова изборних комисија 
у проширеном саставу 

трајно 

31.  
Решење о утврђивању имена лица који постају чланови 
изборне комисије у проширеном саставу 

трајно 

32.  
Решење о именовању изборних комисија изборних јединица 
за спровођење избора за савезне посланике у Веће грађана 
Савезне скупштине 

трајно 

33.  
Решење о образовању бирачког одбора и именовању 
чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном 
саставу (са изменама, допунама и др.) 

4 године 

34.  
Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког 
одбора у проширеном саставу 

4 године 

35.  
Решење/одлука о именовању председника, заменика 
председника, чланова и заменика чланова општинске 
комисије за спровођење референдума 

трајно 

36.  Решење о именовању чланова радног тела трајно 

37.  
   

Предлог/обавештење о лицима која улазе у 
стални/проширени састав бирачких одбора 

4 године 

38.  
База података о члановима бирачких одбора у сталном и 
проширеном саставу 

трајно 
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IV. Кандидовање – народни посланици/одборници 

39.  Изборна листа кандидата за народне посланике/одборнике  трајно 

40.  
Овлашћење лица које је подносилац изборне листе 
овластио да поднесе изборну листу 

трајно 

41.  Сагласност носиоца изборне листе  трајно 

42.  
Изјава кандидата за народног посланика/одборника да 
прихвата да буде кандидат за народног 
посланика/одборника 

трајно 

43.  
Потврда о изборном праву кандидата за народног 
посланика/одборника 

4 године 

44.  
Потврда о пребивалишту кандидата за народног 
посланика/одборника 

4 године 

45.  
Уверење о држављанству кандидата за народног 
посланика/одборника 

4 године 

46.  
Списак бирача који својим потписима подржавају изборну 
листу 

4 године 

47.  
Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за 
народне посланике/одборнике 

4 године 

48.  
Споразум о образовању страначке коалиције или о 
образовању групе грађана 

трајно 

49.  

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

трајно 

50.  Извештај о пријему изборне листе трајно 

51.  
Извештај о поступању подносиоца изборне листе по 
закључку за отклањање недостатака изборне листе 

трајно 

52.  
Извештај о провери списка бирача који својим потписима 
подржавају изборну листу 

трајно 

53.  Решење о проглашењу изборне листе трајно 

54.  Решење о одбијању изборне листе трајно 

55.  Решење о одбацивању изборне листе трајно 

56.  Закључак којим се подносиоцу изборне листе налаже трајно 
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отклањање недостатака изборне листе 

V. Кандидовање – председник Републике 

57.  Предлог кандидата за председника Републике  трајно 

58.  
Овлашћење лица које подноси предлог кандидата за 
председника Републике  

трајно 

59.  
Изјава кандидата о прихватању кандидатуре за председника 
Републике  

трајно 

60.  
Потврда/уверење о бирачком/изборном праву кандидата за 
председника Републике 

4 године 

61.  
Потврда о пребивалишту кандидата за председника 
Републике 

4 године 

62.  
Уверење о држављанству кандидата за председника 
Републике 

4 године 

63.  
Списак бирача/потписника који подржавају предлог 
кандидата за председника Републике  

4 године 

64.  
Изјава бирача да подржава предлог кандидата за 
председника Републике  

4 године 

65.  
Споразум о образовању страначке коалиције или о 
образовању групе грађана 

трајно 

66.  
Извештај о пријему предлога кандидата за председника 
Републике 

трајно 

67.  
Извештај о поступању предлагача кандидата по закључку за 
отклањање недостатака предлога кандидата 

трајно 

68.  
Извештај о провери списка бирача који својим потписима 
подржавају предлог кандидата 

трајно 

69.  
Решење о проглашењу кандидата за председника 
Републике 

трајно 

70.  
Решење о одбијању предлога кандидата за председника 
Републике  

трајно 

71.  
Решење о одбацивању предлога кандидата за председника 
Републике 

трајно 

72.  
Закључак којим се предлагачу кандидата налаже отклањање 
недостатака предлога кандидата 

трајно 
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VI. Кандидовање – савезни посланици у Већу грађана Савезне скупштине 
Савезне Републике Југославије 

73.  Предлог за листу политичких странака трајно 

74.  Потврда о бирачком праву кандидата за савезног посланика 4 године 

75.  Изјава о прихватању кандидатуре за савезног посланика трајно 

76.  Списак потписника предлога листе политичких странака  4 године 

77.  Решење о потврђивању предлога листе политичке странке трајно 

78.  Решење о одбацивању предлога листе политичке странке трајно 

79.  
Решење којим се подносиоцу предлога враћа се на 
отклањање недостатака предлог листе политичке странке 

трајно 

VII. Збирне изборне листе и листе кандидата за председника Републике 

80.  
Решење о утврђивању збирне изборне листе (са изменама 
листе, допунама листе и др) 

трајно 

81.  
Листа кандидата за избор народног посланика у изборној 
јединици 

трајно 

82.  
Решење о проглашењу збирне изборне листе за избор 
народних посланика у изборној јединици (са преиначењима, 
изменама, допунама и сл) 

трајно 

83.  
Листа кандидата за председника Републике  

(са допунама листе, изменама листе и др.) 
трајно 

84.  
Јединствена листа политичких странака за избор посланика 
у Веће грађана Савезне скупштине 

трајно 

85.  
Збирна листа кандидата за избор савезних посланика у 
изборној јединици 

трајно 

86.  
Збирна листа кандидата за избор посланика Скупштине 
Србије и Црне Горе 

трајно 

VIII. Изборни материјал 

87.  Гласачки листићи 

4 године 

5 
примерака 

- трајно 

88.  Контролни листови (за проверу исправности гласачке кутије) 4 године 
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89.  Потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места 4 године 

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

91.  

Посебан извод из бирачког списка (за гласање бирача који 
се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби и 
који извршавају обавезе у јединицама или установама 
војске, за гласање бирача који се налазе у притвору или на 
издржавању заводске санкције и бирача који се налазе у 
иностранству) 

трајно 

IX. Резултати избора и референдума 

92.  
Записник о раду Републичке изборне комисије на 
утврђивању резултата избора 

трајно 

93.  
Записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата 
гласања за избор народног посланика у изборној јединици 

трајно 

94.  
Записник о раду изборне комисије изборне јединице на 
утврђивању резултата гласања 

трајно 

95.  
Записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата 
гласања за избор савезног посланика у изборној јединици 

трајно 

96.  
Записник о раду општинске изборне комисије на утврђивању 
резултата гласања  

трајно 

97.  
Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивања резултата гласања 

трајно 

98.  
Записник о току гласања и утврђивању резултата гласања 
на бирачком месту 

трајно 

99.  
Записник о спроведеном гласању о Збирној листи кандидата 
за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе 

трајно 

100.  
Извештај о укупним резултатима избора за народне 
посланике у Народну скупштину Републике Србије  

трајно 

101.  
Извештај о спроведеним изборима за народне посланике у 
Народну скупштину Републике Србије 

трајно 

102.  
Извештај о укупним/коначним резултатима избора за 
председника Републике 

трајно 

103.  
Извештај о укупним резултатима избора за савезне 
посланике у Веће грађана Савезне скупштине према листи 
политичких странака 

трајно 

104.  Извештај о укупним резултатима избора за савезне 
посланике у Веће грађана Савезне скупштине према листи 

трајно 
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кандидата у изборним јединицама 

105.  
Извештај о гласању за политичке странке за избор 
посланика у Веће грађана Савезне скупштине 

трајно 

106.  Извештај са подацима о резултатима избора трајно 

107.  Извештај о избору народног посланика у изборној јединици трајно 

108.  
Извештај о избору савезног посланика у Веће грађана 
Савезне скупштине 

трајно 

109.  
Извештај о резултатима гласања о избору савезног 
посланика у изборној јединици 

трајно 

110.  
Извештај о резултатима изјашњавања/претходног 
изјашњавања грађана на републичком референдуму  

трајно 

111.  Извештај о резултату републичког референдума трајно 

112.  
Извештај о укупним резултатима допунских избора за 
народног посланика у изборној јединици 

трајно 

113.  Решење о утврђивању резултата избора за одборнике трајно 

114.  Статистички подаци о спроведеним изборима/референдуму трајно 

X. Поновни избори и попуна упражњених посланичких и одборничких 
места 

115.  
Решење о поништавању избора на одређеним бирачким 
местима 

трајно 

116.  
Решење о понављању гласања на одређеним бирачким 
местима 

трајно 

117.  
Решења о понављању гласања на бирачком месту на којем 
су поништени избори 

трајно 

118.  Одлука о понављању гласања трајно 

119.  
Одлука о кандидатима за избор председника Републике на 
поновљеном гласању 

трајно 

120.  
Извештај о избору народног посланика/одборника/посланика 
у Скупштини Србије и Црне Горе, ради попуне упражњеног 
посланичког /одборничког места 

трајно 

121.  
Обавештење о престанку мандата народног 
посланика/одборника/посланика у Скупштини Србије и Црне 
Горе 

трајно 

122.  Обавештење подносиоца изборне листе о додели мандата трајно 
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народног посланика/одборника/посланика у Скупштини 
Србије и Црне Горе 

123.  
Сагласност/изјава о прихватању мандата народног 
посланика/одборника/ посланика у Скупштини Србије и Црне 
Горе 

трајно 

XI. Остала документација 

124.  
Решење о одређивању бирачких места  

(са изменама, допунама и др.) 
трајно 

125.  
Списак бирачких места по изборним јединицама за избор 
народних посланика 

трајно 

126.  
Одлука о давању претходне сагласности за предлагање 
бирачког места са мање од 100 бирача 

4 године 

127.  
Предлог за давање претходне сагласности за предлагање 
бирачког места са мање од 100 бирача 

4 године 

128.  
Предлог општинких/градских управа за одређивање 
бирачких места 

4 године 

129.  Решење о закључењу бирачког списка трајно 

130.  
Решење/одлука о укупном броју бирача  

(са изменама, допунама, исправкама и др.) 
трајно 

131.  

Решење/одлука о утврђивању/објављивању 
укупног/коначног броја бирача  

(са изменама, допунама, исправкама и др.) 

трајно 

132.  Укупан број бирача и број бирача по изборним јединицама трајно 

133.  Решење суда/министарства о упису у бирачки списак 4 године 

134.  Решење о утврђивању броја гласачких листића трајно 

135.  Решење о одређивању броја резервних гласачких листића трајно 

136.  
Решење о утврђивању места за примопредају изборних 
материјала 

трајно 

137.  
Записник о примопредаји изборног материјала за избор 
народних посланика/председника Републике 
Србије/одборника 

4 године 

138.  Записник о примопредаји извода из бирачког списка 4 године 

139.  Подаци о лицима која се налазе у притвору или на 4 године 
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издржавању заводске санкције 

140.  
Подаци о лицима која се налазе на одслужењу војног рока, 
на војној вежби или на извршавању обавеза у јединицама 
или установама војске 

4 године 

141.  
Одлука о давању сагласности домаћим/страним 
посматрачима за праћење рада органа за спровођење 
избора 

трајно 

142.  
Овлашћења посматрачима за праћење рада органа за 
спровођење избора 

трајно 

143.  

Пријава домаћих организација које су регистроване за 
праћење избора/представника страних држава, 
међународних организација и невладиних организација који 
желе да прате рад органа за спровођење избора 

трајно 

144.  
Списак лица пријављених за посматрање рада органа за 
спровођење избора 

4 године 

145.  
Приговор због повреде изборног права у току избора или 
неправилости у поступку предлагања односно избора 

трајно 

146.  Решење по приговору трајно 

147.  Жалба на решење по приговору трајно 

148.  Пресуда по жалби на решење по приговору трајно 

149.  
Позиви и материјали са семинара, саветовања, 
међународних скупова и др.  

трајно 

150.  Преписке са државним органима и организацијама трајно 

151.  Преписке са међународним органима и организацијама трајно 

152.  Представке и притужбе у вези спровођења избора 5 година 

153.  Остале преписке 5 година 

XII. Финансијска документација 

154.  Финансијски извештаји 
50 

година 

155.  Дневник 
10 

година 

156.  Главна књига 
10 

година 
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157.  Помоћне књиге и евиденције  
10 

година 

158.  

Изворна документација и пратећа документација (помоћни 
обрасци и обрачуни, копије контролних блокова, захтеви за 
исплату из буџета, збирни налози за пренос, потврде о 
накнадама, плаћена судска и пореска потраживања, предлози 
за прераспоређивања, путни налози, благајнички прилози, 
опомене, 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 

159.  Евиденције о накнадама трајно 

160.  Документација у вези јавних набавки 8 година 

161.  Остале преписке у вези финансијског пословања 5 година 

XIII. Канцеларијско и архивско пословање 

162.  Деловодник са пописима аката трајно 

163.  Архивска књига трајно  

164.  
Интерна доставна књига и друге помоћне канцеларијске 
књиге 

3 године 

165.  
Одлука о утврђивању Листе категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања 

трајно  

166.  
Записник о прегледу архивске грађе и регистратурског 
материјала  

трајно  

167.  
Записник о излучивању безвредног регистратурског 
материјала 

трајно 

168.  Записник о примопредаји архивске грађе  трајно 

169.  Евиденција печата и штамбиља трајно 

170.  Реверс на примљени материјал из архиве 

до 
враћања 
материја

ла 

171.  Преписке у вези канцеларијског пословања 5 година 
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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 Републичке изборне комисије почев од 1. јануара 
1990. године па надаље. 

На регистратурски материјал настао до 1. јануара 1990. године 
примењује се Одлука генералног секретара Народне скупштине 03 број 031-
1172/11 од 23. марта 2011. године о допуни Листе категорија регистатурског 
материјала Скупштине Социјалистичке Републике Србије 02 број 131-241/85 од 
17. јуна 1985. године, уз сагласност Архива Србије 12 број 387/2 од 5. 
септембра 2011. године. 

Члан 3. 

 На регистратурски материјал настао у раду Републичке 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). 

Члан 4. 

Ова листа ступа на снагу даном давања сагласности Архива Србије. 

02 Број 031-57/12 
У Београду, 01. март 2012. године 

 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 
 Предраг Гргић 

 


