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Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [02]: Одељење за општу управу  

Област [01)]: писарница 

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(02)]: 

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПО ДОСИЈЕИМА 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

У органу државне управе, због специфичности одређених врста аката и предмета, може се 
устројити вођење евиденције по досијеима, која је везана за основну евиденцију о предметима и 
актима. 

Такође, посебним прописима може се устројити евидентирање предмета и аката по досијеима и 
утврдити њихово евидентирање у посебну евиденцију. Евиденција по досијеима води се у 
писарници, а ако је то неопходно, због специфичности одређене врсте предмета, евиденција по 
досијеима може се водити у органу државне управе. У том случају у писарници се води евиденција 
о устројеним врстама досијеа. 

Активности:  

Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, у досије обавезно улаже акта 
којима је предмет завршен, као и друга значајна документација. За сваку врсту досијеа треба 
саставити посебан списак који садржи рубрике: редни број, назив, односно лично име лица и 
примедбе. 

Акти и предмети о којима се евиденција води у оквиру досијеа одлажу се у кутије, омоте и слично, 
на које се уписује редни број из матичне евиденције, односно из списка устројених досијеа. По 
бројевима из матичне евиденције, односно из списка, досијеи се ређају у одговарајућим 
орманима, полицама и слично. 

Када се досије изда на реверс лицу за које се води или пошаље другом органу, реверс односно 
копију акта којим је досије послат треба држати на месту на коме се налазио тај досије, а у 
матичној евиденцији, односно у списку досијеа у рубрици „Примедба“ уписати одговарајућу 
забелешку. У случају када лице о коме се води досије умре, изгуби одређено својство или из неког 
другог разлога престане потреба за даљим вођењем досијеа, досије треба из активних досијеа 
преместити међу пасивне, а у матичној евиденцији, односно у списку активних досијеа у рубрици 
„Примедба“ уписати одговарајућу забелешку. 

Код великог броја досијеа, ради бржег проналажења предмета, за сваку врсту досијеа може се 
устројити посебан азбучни регистар. 

У њему, поред сваког назива, односно личног имена лица уписује се и број досијеа. Према 
потреби, за исту врсту досијеа може се водити и више регистара. 

Резултат:  

Након спровођења поступка, ако се у оквиру досијеа налазе управни акти, сва документација која 
се односи на исти управни предмет држе се у посебном, по боји одговарајућем, омоту списа. 
Сваки досије мора садржати списак управних предмета по датуму настанка предмета. У списак се 
уписују и одговарајуће ознаке са омота списа о начину и роковима решавања предмета. 

 


