
 
 
 
 
Врз основа на член 29 од Уредбата за канцелариско и архивско 

работење (“Службен весник на РМ” бр.58/96), Народниот правобранител, 
донесе 
 
 

 
Л  И  С  Т  А 

на документарен материјал со рокови на негово 
чување за 2022 година на Народниот правобранител 

 
 
 
I. ОПШТ ДЕЛ 
 

01 – ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 
 

0101 Работни верзии, нацрти и предлози на општи акти 
(колективни договори, статути, правилници, упатства и сл.); 

 
(1 година) 

0102 Работни материјали и нацрти на годишни, перспективни и 
периодични програми и планови за работа и развој, 

- Периодични програми и планови за работа и развој, 
- Периодични, посебни извештаи за работењето на 

институцијата 
- Извештај за непочитување и неспроведување на 

барањата 

 
 
 

(1 година) 

0103 Работни материјали и нацрти кои послужиле за изработка  
на анализи, елаборати; студии, информации и сл. 

 
(1 година) 

 
02 – УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 

 

0201 Нацрти на акти и материјали од работата на Народниот 
правобранител 

(1 година) 

0202 Матријали од седниците на стручниот колегиум и сл.    (3 година) 
0203 Материјали и записници од работата на постојани и 

повремени комисии;   
(3 година) 

0204 Предлог за измени на Закони и подзаконски акти;   (10 години) 
  

03 – КАНЦЕЛАРИСКО – АРХИВСКИ, ПРАВНИ И ОПШТИ 
РАБОТИ 
 

 

0301 Книги за основна евиденција на документите во 
канцелариското работење: 

- Деловодници 
- Уписници, попис на документи за архивски 

материјал зависно од видот и чувањето на 
документите, регистри, книги за штембили и печати, 

 
 

(20 години) 
 
 
 



книги за реверси и сл. 
- Помошни книги за евиденција (регистри, попис на 

документи за документарен материјал завосно од 
видот и чувањето на документи, доставни книги и 
сл.) 

(10 години) 
 
 
 

(3 години) 
0302 Преписка (расписи, писма од информативен карактер, 

покани за седници и состаноци, предлози, издавање  на 
уверенија и пoтврди, одлуки, известувања и писма добиени 
од други правни или физички лица, барања на услуги и сл.) 
записници за извршено примо-предавање на работите и 
должностите 

 
 
 
 
 

(1 година) 
0304 Записници, решенија и преписка за извршениот 

инспекциски и стручен надзор. 
 

(5 година) 
0305 Статистички извештаи и прегледи (периодични) (2 година) 
0306 Правни работи (евидентни книги, тужби, жалби, приговори, 

налози, решенија) 
- Преписка, полномошни, барања, полиси, 

рекламации, опомени и сл. 

 
(10 година) 

 
(2 година) 

0307 Договори (за услуги и сл.) (10 години) 
 

04 – ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 

0401 Материјали во врска со распишување и спроведување            
на конкурс-огласи (одлука за распишување, записници на 
комисијата, известувања, приговори и сл.) 

 
 

(1 година) 
0402 Досиеја на работниците: 

- пријава и одјави на вработени, договор/решение за 
вработување, одлука за засновање и престанок на            
работен однос, решенија за распоредување на 
работа;  

- за минат труд, годишен одмор, отсуства, 
боледување и сл. 

 
 
 
 

(45 години) 
 

 (2 години) 
0403 Книги за евиденција, планови, програми и материјали за 

стручно образование и оспособување на работниците, 
специјализација, стипендирање и сл. 

 
 

(10 години) 
0404 Материјали и акти во врска со одговорноста на 

работниците (барање за покренување на постапка, 
решенија за формирање на комисија, покани, записници од 
сослушување, изјави; извештаи за проценки, решенија за 
изрекување мерки и приговори); 

 
 
 
 

(3 години) 
0405 Преписка во врска со остварување права од работен 

однос; 
 

(1 година) 
 

05 - ФИНАНИСКО-МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 
 

0502 Прописи и упатства за финансиско и материјалното 
работење; 

 
(5 години) 

0503 Евиденции и документи за финансиско работење за 
буџетски корисници - Деловни книги на буџетите и 
буџетските корисници (дневник, главна книга (книга на 
приходи и расходи и книга на средства, обврски и изворите 

 
 
 
 



на средства) 
- помошни книги (аналитичка евиденција: книги на 

влезни сметки, книги на излезни сметки, книги за 
набавки, книги (попис) за инвентарот, книга (попис) 
на капиталниот имот, книга за јавниот долг, книга за 
благајна, книга на побарувања и обврски и книга на 
изводи на сметката);  

- Сметководствени докумнети врз основа на кои се 
внесени податоците во деловните книги;  

- Исправи што се однесуваат на платниот промет; 

(10 години) 
 
 
 
 
 

(5 години) 
 

(5 години) 
(3 години) 

0504 Евиденции и документи за финансиско работење за 
даночни обврзници: Трговски книги, сметководствени 
документи, записи и пописи, белешки за применети 
сметководствени политики и други документи во врска со 
организацијат; Деловни писма и коресподенции, Сметки за 
книжење,  

- Други документи доколку имаат значење за 
оданочување; Евиденции за готовински промет 
(денарски и девизна благајна); 

 
 
 
 
 

(10 години) 
 
 

(5 години) 
0505 Евиденции и документи за финансиско работење на 

непрофитни организации: Дневник; Главна книга;  
- Помошни книги (аналитичка евиденција); 

Сметководствени документи врз основа на кои се 
внесени податоците во деловните книги;  

- Исправи што се однесуваат на платниот промет; 
- продажни и контролни блокови, помошни пресметки 

и стручниисправи; 

 
(10 години) 

 
 

(5 години) 
(3 години) 

 
(2 години) 

0506 Исплатни листи на плати, картони за плати и пријави на 
податоци за утврдување на нето плати и стаж на 
осигурувањето; 

 
 

(45 години) 
0507 Досиеја за јавни набавки за движни ствари и услуги; (5 години) 
0508 Преписка за финансиско и материјалното работење; (3 години) 
 

06 – ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ 
 

0601 Работни материјали на акти и материјали од работата на 
органите на управување и раководе-ње во врска со 
одбраната и безбедноста (упатства, одлуки, решенија, 
наредби, извештаи, анализи, сертификати, информации и 
сл.); 

 
 
 
 

(1 година) 
0603 Работни материјали на плански дикументи за 

спроведување на подготовка за одбраната и безбедноста; 
 

(1 година) 
0604 Записници од инспекцискиот надзор во врска со одбраната 

и безбедноста; 
 

(5 години) 
0606 Преписка во врска со одбраната и безбедноста; (3 години) 
  

07 – ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ И АВТОМАТСКА  
        ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ (АОП) 

 

0701 Документација и преписка за изградба и функционирање 
на електронски систем (спецификација, идеен и главен 

 
 



проект, атести, сертификати, лиценци, одржување, 
надградба, обуки, упатства, препораки, извештаи и сл.); 

- преписка за изградба и функционирање на 
електронски систем 

 
(20 години) 

 
(2 години) 

0702 Преписка за чување и заштита на електронски документи; (2 години) 
   
 

 
 II.  ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 
  

08 - ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНА 
        СИГУРНОСТ 
 

 

0801 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на социјалните права; (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
0802 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на пензиското и инвалидското осигурување 
(Известувања, барања, препораки, предлози, мислења и 
други акти); 

 
 
 

(5 години) 
0803 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на здравственото осигурување;           
(Известувања, барања, препораки, предлози, мислења и 
други акти); 

 
(5 години) 

0804 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки за 
повреда на правата на децата; (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

0805 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на образованието и науката (Известувања, 
барања, препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

0806 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на културата и спортот (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

  
09 - ЕКОНОМСКИ ПРАВА И УРЕДУВАЊЕ И ХУМАНИЗАЦИЈА 
        НА ПРОСТОР 
 

 

0901 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на имотно-правните односи (Известувања, 
барања, препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
0902 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на урбанизмот и градежништвото (Известувања, 
барања, препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
0903 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на станбените односи (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
0904 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на царината и финансиите (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 



  
10 - ПРАВА НА РАБОТА, ЕКОЛОШКИ ПРАВА И ПРАВА НА 
        КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ 
 

 

1001 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
работен однос (Известувања, барања, препораки, 
предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

1002 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на потрошувачките права (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
1003 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на животната средина (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
1004 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

други области (Известувања, барања, препораки, 
предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

  
11–ГРАЃАНСКИ СЛОБОДИ И ПРАВА И ПРАВА НА 

ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 

 

1101 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на полициската постапка (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
1102 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на обвинителството; (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

1103 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на судството; (Известувања, барања, препораки, 
предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

1104 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки на 
осудени и притворени лица во казнено-поправните 
установи (затвори) (Известувања, барања, препораки, 
предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 

1105 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на одбраната; (Известувања, барања, препораки, 
предлози, мислења и други акти);     

 
(5 години) 

1106 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки за 
повреда на начелата за недискриминација и правична и 
соодветна застапеност на припадниците на заедниците 
(Известувања, барања, препораки, предлози, мислења и 
други акти); 

 
 
 

(5 години) 

1107 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
областа на државјанството (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

1108 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 
избирачки права (Известувања, барања, препораки, 
предлози, мислења и други акти); 

 
(5 години) 

1109 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки во 
врска со пописот на населението (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 



1110 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки во 
врска со НП како пријател на судот (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
1111 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки во 

врска со НП-механизам за граѓанска контрола 
(Известувања, барања, препораки, предлози, мислења и 
други акти); 

 
 
 

(5 години) 
1112 Акти и материјали кои произлегуваат од претставки од 

областа на граѓанските состојби (Известувања, барања, 
препораки, предлози, мислења и други акти); 

 
 

(5 години) 
  

12 – НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ 
 

 

1201 Општа преписка - Известувања, добиени расписи, 
писма од информативен карактер, покани, известувања 
и писма добиени од други правни и физички 
лица,барања за доставување на податоци; 

 
 
 

(1 година) 
1202 Правна документација - Решенија, Потврда, Службена 

белешка, доставување на информација од правна 
природа, ургенција, овластување; 

- Преписка во врска со барање до орган за 
инспекциски и стручен надзор и ревизија; 

 
 

(5 години) 
 

(5 години) 
1203 Периодични и посебни извештаи; (5 години) 
1204 Информација за остварена посета, ургенција, 

препорака; 
(5 години) 

  
13 – ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 

 

1301 Општа преписка (барање, известување, решенија, 
записници, заклучок, службена белешка и други писмена 
во врска со обезбедување право во врска со информации 
од јавен карактер); 

 
 
 

(5 години) 
1302 Друг вид на извештаи; (5 години) 
  

14 – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 

 

1403 Претходни и други ревизорски извештаи; (3 години) 
1404 Општа преписка – (Известувања, акти и материјали, писма 

од информативен карактер, покани, овластувања и др.) 
- Записници за извршени разговори; 

 
(1 година) 
(3 години) 

  
15 – ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ИПА 
 

 

1501 Општа преписка (расписи, писма од информативен             
карактер, покани за седници и состаноци, предлози, 
издавање на уверенија и потврди, решенија за службени             
патувања, известувања и писма добиени од други правни             
или физички лица, и сл.) записници за извршено  

 
 
 
 
 



примопредавање на работите и должностите за проекти 
финансирани од ИПА; 

 
(10 години) 

1502 Записници, извештаи и преписка за извршениот             
инспекциски и стручен надзор и ревизија од надлежните 
органи за проекти финансирани од ИПА; 

 
 

(10 години) 
1503 Материјали и записници од работата на работната група за 

проекти финансирани од ИПА; 
 

(10 години) 
1504 Правни работи (решенија, одлуки, номинација на  членови 

за комисија за еваулација и сл.) за проекти финансирани 
од ИПА; 

 
 

(10 години) 
1505 Договори: за деловно - техничка соработка со правни или 

физички лица, за техничко-технолошки иновации и 
унапредување, за услуги и сл. за проекти финансирани од 
ИПА; 

 
 
 

(10 години) 
1506 Проектна документација (10 години) 
  

16 – НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО УЛОГА НА ЗАШТИТА 
НА УКАЖУВАЧИ 

 

 

1601 Периодични и посебни извештаи  
(5 години) 

1602 Општа преписка – (Известувања, добиени акти и 
материјали, писма од информативен карактер, покани, 
известувања и писма добиени од други правни и физички 
лица, барања за доставување на податоци); 

(5 години) 

  
17 – НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА НА 

ПРАВАТА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
 

 

1701 Општа преписка - Известувања, добиени акти и 
материјали, писма од информативен карактер, покани, 
известувања и писма добиени од други правни и физички 
лица, барања за доставување на податоци 

 
 
 

(5 години) 
1702 Посебни, периодични и годишни извештаи (5 години) 
1703 Информација во врска со следење на прописите (5 години) 
  

18 – НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-ОДДЕЛ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СОСТОЈБИТЕ НА ПОЧИТУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА НА 
УСТАВНИТЕ И ЗАКОНСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ, 
ЗА АНАЛИЗА НА ПРОПИСИТЕ 

 

 

1801 Општа преписка - Известувања, добиени акти и 
материјали, писма од информативен карактер, покани, 
известувања и писма добиени од други правни и физички 
лица, барања за доставување на податоци 

 
 
 

(5 години) 
1802 Посебни и периодични извештаи (5 години) 
  

19 – НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ- НАЦИОНАЛЕН 
ИЗВЕСТУВАЧ ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА 
МИГРАЦИЈА 

 



 
1901 Општа преписка - Известувања, добиени акти и 

материјали, писма од информативен карактер, покани, 
известувања и писма добиени од други правни и физички 
лица, барања за доставување на податоци 

 
 
 

(5 години) 
1902 Посебни и периодични извештаи (5 години) 
1903 Информации во врска со работата на Националната 

комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната 
миграција 

 
 

(5 години) 
1904 Заклучоци и препораки кои се однесуваат на подобрување 

и усовршување на заложбите во борбата против трговијата 
со луѓе и илегалната миграција 

 
 

(5 години) 
 
 
 
 
            ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 
                 Демир Хамити 
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