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На основу члана 24. став 1. до става 4. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017  и  95/2018 – аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС”, број 
113/2017,95/2018 и 86/2019), члана 27. став 10. Статута Историјског архива "31. јануар" у Врању, 
члана 38. тачка 2 Закона о култури  („ Сл. гласник РС“ број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр.  и 
6/2020.), и Уредбе о каталогу радних  места у јавним службама и другим организацијама у јавном 
сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) директор Историјског архива "31. јануар" у 
Врању, дана  12.05.2021. године,  доноси 
 

 
П    Р    А    В    И    Л    Н    И    К   

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  
ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ  ''31. ЈАНУАР'' У  ВРАЊУ 

 
 
 

I   ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту Правилник) 
Историјског архива ''31.јануар'' Врање (у даљем тексту Архив), чија је територијална надлежност на 
подручју града Врања и општина Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и 
Прешево  утврђују се: унутрашња организација, опис послова и радних задатака, обавеза и 
одговорности запослених, услови за њихово обављање у погледу потребне стручне спреме и радног 
искуства, број извршилаца, као и друга питања од значаја за рад Архива. 
            
 

 
Члан 2. 

            Делатност Установе Архива разврстава се према јединственој класификацији делатности у 
групу делатност  91.01, што представља и шифру претежне делатности Архива. 
            Архив обавља делатност заштите покретних културних добара - архивске грађе у оквиру 
утврђеног система заштите и коришћења културних добара и заштите друштвених интереса у 
овој области у смислу Закона о културним добрима (“Сл.гласник РС”, бр.71/94) и Закона о 
архивској грађи и архивској делатности(“Сл.гласник РС”, бр.6/2020).  

 
       У оквиру ове делатности, Архив: 
 води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе предвиђене 

овим законом и поџаконским актима; 
 обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, архивирањем, 

чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала; 
  даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок чувања; 
  пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу документарног материјала и архивске грађе у 

изради општих аката о управљању архивском грађом и документарним материјалом; 
 преузима, сређује, обрађује архивску грађу, израђује информативна средства о архивској 

грађи, чува и стручно одржава архивску грађу; 
 доноси акт о утврђивању архивске грађе за културно добро; 
  обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда; 
 може да учествује у изградњи и развоју електронских система за управљање документима 

код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала у циљу постизања 
интегритета система у којима се архивирају документа настала у њему; 

 чува архивску грађу у електронском облику сходно прописима којима се уређују 
поступци и технолошка решења за поуздано електронско чување докумената; 

  има право увида у податке и када постоје технички услови, право повезивања свог 
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информационог система са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске грађе и 
документарног материјала; 

 учествује у изградњи и развоју информационог система архива; 
  обезбеђује услове и даје архивску грађу на коришћење; 
  обавља културно-образовну делатност; 
 објављује архивску грађу; 
 организује изложбе архивске грађе; 
 обавља истраживања ради стварања целина архивске грађе (архивски фонд); 
 издаје уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и копије докумената из 

архивске грађе, на захтев државних и друштвених огранизацијама и органа, као и грађана 
за остваривање њихових личних права;  

  омогућава заинтересованима увид и истраживање архивске грађе. 
  стара се о редовном стручном усавршавању запослених у архивима; 
  сачињава план заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама; 
 обавља и друге послове утврђене овим законом.. 

 
 

  
II   УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА АРХИВА 

 
 

Члан 3. 
              Архив своју делатност обавља преко организационих јединица које представљају делове 
процеса рада. Организационе јединице имају облик одељења, којих има 4 (четири) и то: 

 
1. Одељење општих послова 
2. Одељење сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и 

дигитализације; 
3. Одељење депоа и техничке заштите архивске грађе; 
4. Одељење евиденције и  заштите архивске грађе и регистратурског  материјала  ван 

Архива; 
 
 

III  ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ 
 
 

Члан 4.. 
У Архиву се утврђују послови и радни задаци у складу са основном делатношћу прикупљања, 
сређивања, обраде, чувања и заштите  архивске грађе и регистратурског материјала и одређује 
потребан број извршилаца на програмима презентације архивске грађе. 

 
Члан 5. 

За сваки посао, односно радни задатак, даје се опис и назив извршиоца. Посебни  услови, 
школска спрема и друго, утврђују се сагласно законским прописима, који регулишу делатност 
заштите културних добара у архивима, а за остале запослене зависно од сложености и разноврсности 
задатака и послова који се обављају. 

 
 

Члан 6. 
     Радом  Архива  руководи  директор. 

            Радом одељења  руководе   руководиоци. 
            Ради унапређења и боље координације рада и радног процеса у Архиву се образује   Стручни 
савет. 
            Стручни савет  сачињавају директор и руководиоци  одељења, које именује директор.  
            Стручни савет  сазива и њиме руководи директор.  
            Стручни савет, разматра питања која се односе на послове из стручне делатности установе и  
директору даје мишљење и предлоге у вези са стручним радом установе. 
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           У случају спречености или одсуства, директора  замењује  један од  руководиоца одељења, 
односно један од чланова Стручног савета, кога одреди директор. 
 

 
Члан  7. 

Руководиоци основних организационих јединица –одељења  Архива, организују, обједињују 
и усмеравају рад тих јединица, одговарају за благовремено обављање послова из делокруга 
организационе јединице којом руководе, распоређују радне задатке и пружају потребну стручну 
помоћ. 
           Руководиоци одељења за свој рад непосредно су одговорни директору. 
           За свој рад запослени  одговарају непосредном руководиоцу и директору Архива. 

 
 

Члан 8. 
Запослени самостално или у сарадњи с другим запосленима обавља послове свог радног места. 

За обављање обимних и сложених послова могу се оформити и радне групе. Запослени послове свог 
радног места обавља у просторијама Архива, или по налогу директора на другим местима, све према 
распореду који одреди директор. 

 
 

Члан 9. 
У Архиву се воде следећа документа и евиденције: 
 персонални досијеи запослених; 
 евиденција  присуства и преглед општих одсуствовања са радног места; 
 месечни, годишњи и периодични извештаји о раду Архива;  
 месечни, годишњи и периодични извештаји о раду  Одељења Архива; 
 детаљни  месечни, годишњи и периодични извештаји о раду  сваког појединачног 

запосленог; 
 деловодник; 
 записници са седница колектива, Стручног савета Архива ,Управног и Надзорног одбора; 
 евиденције о фондовима и збиркама, 
 евиденције о регистратурама; 
 евиденције о корисницима и коришћеној архивској грађи; 
 евиденције о библиотечком материјалу и корисницима библиотечког материјала. 
 евиденције из области рачуноводства; 
 остале евиденције прописане законом или подзаконским актима. 

 
 

Члан 10. 
     Евиденцију  присуства и преглед општих одсуствовања са радног места води  лице коме  
директор наложи да обавља те послове.  То представља  евиденцију о присутности или одсутности 
запослених са навођењем разлога одсуства. 

 
 

Члан 11. 
Месечне извештаје  воде стручни радници: архивски саветници, виши архивисти, архивисти, виши 
архивски помоћници, архивски помоћници прве врсте  и архивски помоћници. 
У месечне извештаје уносе се  назив посла (радне операције), количина извршеног посла и време 
утрошено за његово обављање. 
 

Члан 12. 
       Годишњи извештај стручни радници сачињавају на основу месечних извештаја. 
       По налогу директора стручни радници могу сачињавати и полугодишње и кварталне извештаје. 
Годишњи, полугодишњи и квартални извештаји треба да садрже  детаљне карактеристичне  описе о 
завршеним пословима. 
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Члан 13. 

         Персоналне  досијее запослених води лице  коме  директор наложи да обавља те послове. 
         Евиденције о фондовима и збиркама, корисницима и коришћеној архивској грађи, 
библиотечком материјалу и корисницима библиотечког материјала воде за то задужени стручни 
радници Архива. 
 
  
 

 
IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА 

И УСЛОВИМА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 
 
 

Члан 14. 
 Радно место је скуп сродних послова и радних задатака које обавља извршилац са одговарајућим 
степеном и врстом стручне спреме, као и радним искуством, све сагласно условима утврђеним овим 
Правилником. 
 
         У Архиву су систематизована следећа радна места и то: 
 

1. Одељење општих послова 
 

 
 
Општи опис посла: 

Директор установе на територији једног града, региона, више општина 

 организује и руководи радом установе; 
 стара се о законитости рада установе; 
 предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја установе и финансијски 

план установе и предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма 
рада; 

 одговоран је за спровођење програма рада установе; 
 одговоран је за материјално – финансијско пословање установе; 
 доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа 

акта у складу са законом и статутом установе; 
 извршава одлуке Управног одбора и присуствује седницама, без права одлучивања; 
 одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са законом и 
Статутом; 

 закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу; 
 даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада. 

     
Стручна спрема / образовање 
 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / радно искуство: 
– знање страног језика; 
– положен одговарајући стручни испит ако се захтева законом; 
– знање рада на рачунару; 
– пет година радног искуства у култури 
 
Број извршилаца: 1 
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Општи опис посла: 

Секретар установе на територији једног града, региона или више општина 

 припрема сва неопходна правна акта установе; 
 припрема и разрађује уговоре које закључује установа и јединица у саставу; 
 даје стручна мишљења и примедбе на нацрте закона и других прописа; 
 учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност 

установе; 
 остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима, као и 

надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза установе из домена 
правних, општих и кадровских послова; 

 контролише исправност правних аката неопходних за процес рада установе. 
 решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима; 

 координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду; 
 координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система 

интерних контрола; 
 припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, 

правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; 
 води процесе  јавних набавки које подлежу и неподлежу закону; 
 учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа и процедури избора; 
 води и ажурира персонална досијеа и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних 

органа; 
 саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања 

права из радног односа; 
 прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа; 
 и остало по налогу директора; 

 
Стручна спрема / образовање 
 
Високо образовање: 

- Из научне области правних наука – дипломирани правник на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
 

Додатна знања / испити / радно искуство: 
– знање страног језика; 
– знање рада на рачунару; 
–  најмање пет година радног искуства 
 
Број извршилаца: 1 
 

 
 

 
 

        Општи опис посла: 

Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове 

 припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;  
 израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);  
 прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема 

извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада;  
 прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;  
 припрема податке за израду општих и појединачних аката;  
 припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;  
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 врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;  
 врши рачуноводствене послове из области рада;  
 прати усклађивање плана рада и финансијских планова; 
 учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и 

годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна); 
 израђује план набавки (  интерни); 
 врши рачуноводствене послове из области рада; 
 припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; 
 прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са 

главном књигом; 
 усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; 
 прати усаглашавање потраживања и обавезе; 
 прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге 
 и остало по налогу директора. 

 
Стручна спрема / образовање 

            Високо образовање: 
- Из научне области економске науке – дипломирани економиста на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
 

Додатна знања / испити / радно искуство:; 
– знање рада на рачунару; 
 

Број извршилаца: 1 
 
 

Одељење сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и 
дигитализације 

 
 

 

 
 Општи опис посла: 

Руководилац Одељења сређивања и обраде архивске грађе, културно-
просветне делатности и дигитализације 

 планира, организује, прати и контролише реализацију послова, стара се о реализацији плана 
рада, сачињава извештај о раду, 

 координира рад и распоређује послове у организационој јединици,  
 у сарадњи са директором предлаже и разрађује програм и план рада, 
 стара се о координацији рада са другим организационим јединицама – Одељењима, 
 учествује у раду стручних комисија, стручних већа и колегијума, 
 организује, координира и одговорна је за обављање најсложенијих стручних послова у 

оквиру делатности од општег интереса која се односи на очување културног и историјског 
наслеђа – архивске грађе, самостално обрађује најсложеније фондове утврђене за културна 
добра од изузетног значаја, учествује у раду стручних комисија; 

 учествује у изради Водича кроз архивску грађу Србије; 
 организује и води рад у Одељењу, даје смернице за рад запосленима којима је надређен и 

контролише њихов рад; 
 одговорна је за правилно руковање архивском грађом; 
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 прати и проучава архивску теорију и праксу ради примене у раду, учествује у изради 
стручних упутстава, планова и програма рада, организује све видове заштите грађе  
(дигитализација); 

 сређује и обрађује архивску грађу, израђује историјску белешку, систематизациону шему и 
методско упутство за рад на фонду или збирци, израђује информативна средства; 

 води одговарајуће евиденције (о архивским фондовима и збиркама, научно-информативним 
средствима, корисницима архивске грађе и др.); 

 даје обавештења корисницима о архивима и архивској грађи у Републици Србији; 
 организује и обавља послове издавачке и културно – просветне делатности, организује и 

учествује у истраживању и припремама грађе за публиковање и изложбене поставке у земљи 
и иностранству; 

 обавља послове у вези са сарадњом са Мeђународним архивским саветом, страним архивима, 
међународним архивским организацијама и другим организацијама и установама; 

 прикупља податке за Регистар културних добара и Општи инвентар; 
 остало по налогу директора. 

 
Стручна спрема / образовање 
 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 
Додатна знања / испити / радно искуство: 
– знање страног језика; 
– положен стручни испит и стечено више звање, у складу са прописима који уређују област 
културних добара - Правилник којим се уређују услови и начин стицања звања у архивској 
делатности; 
– знање рада на рачунару; 

  
Архивист      Виши архивист       Архивски саветник 

најмање  3 година 
радног искуства 

у  распону од 5 до 10 
година радног искуства 

од стицања звања 
архивисте 

у распону од 11 до 16 
година радног 

искуства,односно 5 
година од стицања звања 

вишег архивисте 

 
Број извршилаца: 1 

 
 

 

 
 
Општи опис посла: 

Архивист  у Одељењу сређивања и обраде архивске грађе, културно 
просветне делатности и дигитализације 

 организује, координира и одговоран је за обављање најсложенијих стручних послова у 
оквиру делатности од општег интереса која се односи на очување културног и историјског 
наслеђа – архивске грађе, самостално обрађује најсложеније фондове утврђене за културна 
добра од изузетног значаја, учествује у раду стручних комисија; 

 учествује у изради Водича кроз архивску грађу Србије; 
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 организује и води рад на групи фондова и збирки, даје смернице за рад запосленима којима 
је надређен и контролише њихов рад; 

 одговоран је за правилно руковање архивском грађом; 
 прати и проучава архивску теорију и праксу ради примене у раду, учествује у изради 

стручних упутстава, планова и програма рада, организује све видове заштите грађе  
(дигитализација); 

 сређује и обрађује архивску грађу, израђује историјску белешку, систематизациону шему и 
методско упутство за рад на фонду или збирци, израђује информативна средства; 

 води одговарајуће евиденције (о архивским фондовима и збиркама, научно-информативним 
средствима, корисницима архивске грађе и др.); 

 даје обавештења корисницима о архивима и архивској грађи у Републици Србији; 
 обавља послове издавачке и културно – просветне делатности, организује и учествује у 

истраживању и припремама грађе за публиковање и изложбене поставке у земљи и 
иностранству; 

 обавља послове у вези са сарадњом са Мeђународним архивским саветом, страним архивима, 
међународним архивским организацијама и другим организацијама и установама; 

 прикупља податке за Регистар културних добара и Општи инвентар; 
 и остало по налогу директора; 

 
 
 
Стручна спрема / образовање 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије,  мастер струковне,  специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање,  почев од  10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
-  на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено 
до дана ступања на снагу ове уредбе. 

 
Додатна знања / испити / радно искуство 

- положен стручни испит;  
- знање радa на рачунару;  
- знање страног  језика 

 
 

 
Архивист      Виши архивист       Архивски саветник 

1 година радног 
искуства 

у  распону од 5 до 10 
година радног искуства 

од стицања звања 
архивисте 

у распону од 11 до 16 
година радног 

искуства,односно 5 
година од стицања звања 

вишег архивисте 

 
  
Број извршилаца: 10 
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Општи опис посла: 
 

Архивски помоћник у Одељењу сређивања и обраде архивске грађе, 
културно просветне делатности и дигитализације 

 сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања у регистратури и 
фондове за које је архивиста саставио упутства за сређивање; 

 саставља привремене унутрашње листе са подацима о количини грађе, израђује привремене 
етикете за архивске јединице, сигнира и разводи архивску грађу кроз евиденционе књиге; 

 скенира, обрађује скенирани материјал; израђује резервне копије и миграције података у 
јединице чувања; 

 евидентира пружене услуге; 
 дежура у читаоници и упознаје истраживаче са правилима о раду читаонице, даје потребна 

обавештења у вези са архивском грађом, информативним средствима и начином коришћења 
архивске грађе и библиотечког материјала; 

 води евиденције о корисницима и коришћеној архивској грађи, издаје архивску грађу 
корисницима и раздужује их за враћену грађу, стара се о безбедности грађе у читаоници; 

 води општи деловодник, попис аката, разводи и архивира акта, води архивску књигу; 
 и остало по налогу директора; 

 
Стручна спрема / образовање 
– средње образовање  
 
Архивски помоћник Архивски помоћник прве врсте 
– положен стручни испит и стечено звање у 
складу са правилником; 
– знање рада на рачунару; 
– једна година радног искуства 

– положен стручни испит и стечено више 
звање у складу са правилником; 
– знање рада на рачунару; 
– 11  година радног искуства 

 
 
Број извршилаца: 3 
 
 

             Одељење  депоа и техничке заштите архивске грађе 
 

 
 

Општи опис посла:  

Руководилац  Одељења депоа и техничке заштите 

 планира, организује, прати и контролише реализацију послова, стара се о реализацији плана 
рада, сачињава извештај о раду, 

 координира рад и распоређује послове у организационој јединици,  
 у сарадњи са директором предлаже и разрађује програм и план рада, 
 стара се о координацији рада са другим организационим јединицама – Одељењима, 
 учествује у раду стручних комисија, стручних већа и колегијума, 
 организује и усмерава рад у депоу архива и стара се о безбедности архивске грађе у депоу; 

одлучује о мерама за унапређење безбедности; одговоран је за правилно руковање архивском 
грађом у депоу и контролише рад запослених којима је надређен; 

 учествује у изради Водича кроз архивску грађу Србије; 
  издаје архивску грађу, односно надзире издавање архивске грађе и њено враћање у депо; 
  планира и организује послове у вези са смештајем и трајним чувањем архивских фондова и 

збирки у депоу; 
 прикупља податке, обрађује и ажурира евиденције депоа (досије фонда, улазни инвентар,); 



10 
 

  даје потребна обавештења у вези са архивском грађом и информативним средствима; 
 учествује у раду комисија за откуп архивске грађе, примопредају архивске грађе, излучивање 

безвредног регистратурског материјала; 
 обавља послове издавачке и културно – просветне делатности, организује и учествује у 

истраживању и припремама грађе за публиковање и изложбене поставке у земљи и 
иностранству; 

 истражује податке за уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи на основу којих 
правна и физичка лица остварују своја права; 

 израђује и ажурира топографски показивач и водич кроз депо, 
  предлаже архивску грађу за конзервацију, рестаурацију, микрофилмовање и књиге за повез; и 

обаља послове микрофилмовања; 
  обавља послове у условима који подразумевају константну изложеност прашини и 

микроорганизмима из архивске грађе, 
 остало по налогу директора. 

 
Стручна спрема / образовање 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године; 
- на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године;  или 
- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 

Додатна знања / испити / радно искуство 
- положен стручни испит у складу са прописима који уређују област културних добара - 

Правилник којим се уређују услови и начин стицања звања у архивској делатности;  
- знање радa на рачунару;  
- знање страног  језика 

 
 
 

 
Архивист      Виши архивист       Архивски саветник 

најмање  3 година 
радног искуства 

у  распону од 5 до 10 
година радног искуства 

од стицања звања 
архивисте 

у распону од 11 до 16 
година радног 
искуства,односно 5 
година од стицања звања 
вишег архивисте 

 
 
Број извршилаца: 1. 

 

 

 
Општи опис посла:  

Архивиста  Одељења депоа и техничке заштите 

 организује и усмерава рад у депоу архива и стара се о безбедности архивске грађе у депоу; 
одлучује о мерама за унапређење безбедности; одговоран је за правилно руковање архивском 
грађом у депоу; 

 учествује у изради Водича кроз архивску грађу Србије; 
  издаје архивску грађу, односно надзире издавање архивске грађе и њено враћање у депо; 
  планира и организује послове у вези са смештајем и трајним чувањем архивских фондова и 

збирки у депоу; 
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 прикупља податке, обрађује и ажурира евиденције депоа (досије фонда, улазни инвентар,); 
  даје потребна обавештења у вези са архивском грађом и информативним средствима; 
 учествује у раду комисија за откуп архивске грађе, примопредају архивске грађе, излучивање 

безвредног регистратурског материјала; 
 обавља послове издавачке и културно – просветне делатности, организује и учествује у 

истраживању и припремама грађе за публиковање и изложбене поставке у земљи и 
иностранству; 

 истражује податке за уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи на основу којих 
правна и физичка лица остварују своја права; 

 израђује и ажурира топографски показивач и водич кроз депо, 
  предлаже архивску грађу за конзервацију, рестаурацију, микрофилмовање и књиге за повез; 

и обаља послове микрофилмовања; 
  обавља послове у условима који подразумевају константну изложеност прашини и 

микроорганизмима из архивске грађе.  
 води општи деловодник, попис аката, разводи и архивира акта, води архивску књигу; 
 остало по налогу директора; 

 
Стручна спрема / образовање 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије,  мастер струковне, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од  10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
-  на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено 
до дана ступања на снагу ове уредбе. 

 
Додатна знања / испити / радно искуство 

- положен стручни испит;  
- знање радa на рачунару;  
- знање страног  језика 

 
Архивист      Виши архивист       Архивски саветник 

 

1 година радног 
искуства 

у  распону од 5 до 10 
година радног искуства 

од стицања звања 
архивисте 

у распону од 11 до 16 
година радног 

искуства,односно 5 
година од стицања звања 

вишег архивисте 

 
 

Број извршилаца: 1 
 
 
 

 
 
    Општи опис посла: 

Архивски помоћник у Одељењу депоа и техничке заштите архивске грађе 

 контролише безбедност грађе у депоу; 
 прати архивску грађу приликом њеног изношења из архива за потребе репродуковања неком 

од техника којом архив не располаже; 
 истражује податке за издавање уверења, прикупља податке за израду топографског 

показивача депоа, 
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 замењује дотрајале кутије и етикете, врши препакивање архивске грађе, предлаже смештај 
архивских фондова и збирки у депоу; 

 учествује у преузимању архивске грађе од регистратура; 
 учествује у припреми архивске грађе за изложбе, истражује податке за издавање уверења, 

прикупља податке за израду топографског показивача депоа; 
 врши микрофилмовање фондова Архива у циљу заштите, допуне и замене, води одговарајуће 

евиденције о микрофилмованој грађи; 
 контролише апарате за мерење температуре и влажност ваздуха, температуру и релативну 

влажност ваздуха у просторијама депоа и води о томе евиденције; 
 контролише електричне, противпожарне и друге инсталације у депоу, води евиденцију о 

утврђеном стању и обавештава руководиоца. 
 обавља послове у условима који подразумевају константну изложеност прашини и 

микроорганизмима из архивске грађе. 
 води општи деловодник, попис аката, разводи и архивира акта, води архивску књигу; 
 остало по налогу директора 
 

 
Стручна спрема / образовање 
– средње образовање  
 
Додатна знања / испити / радно искуство 
 
Архивски помоћник Архивски помоћник прве врсте 
– положен стручни испит и стечено звање у 
складу са правилником; 
– знање рада на рачунару; 
– једна година радног искуства 

– положен стручни испит и стечено више 
звање у складу са правилником; 
– знање рада на рачунару; 
– 11 година радног искуства 

 
 
Број извршилаца: 1 
 

 
Одељење  евиденције и  заштите архивске грађе и регистратурског  

материјала  ван Архива 
 

 

 
Општи опис посла: 

 

Руководилац Одељења евиденције и заштите архивске грађе и 
регистратурског материјала ван Архива 

 планира, организује, прати и контролише реализацију послова, 
 координира рад и распоређује послове у организационој јединици,  
 у сарадњи са директором предлаже и разрађује програм и план рада, 
 стара се о реализацији плана рада, 
 сачињава извештај о раду, 
 стара се о координацији рада са другим организационим јединицама – Одељењима, 
 учествује у раду стручних комисија, 
 учествује у раду стручних већа и колегијума, 
 самостално обавља најсложеније стручне послове у циљу очувања културног и историјског 

наслеђа – архивске грађе у периоду пре предаје архиву тј. док се налази код стваралаца; 
 организује, обједињава и усмерава рад на заштити архивске грађе и регистратурског 

материјала ван архива; 
 учествује у изради Водича кроз архивску грађу Србије; 
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 пружа стручну помоћ запосленима у регистратурама који обављају послове везане за 
заштиту архивске грађе и регистратурског материјала; 

 учествује у изради предлога законских прописа и стручних упутстава која се односе на 
евидентирање, заштиту и преузимање архивске грађе; 

 сачињава елаборат (програм мера) за заштиту архивске грађе регистратура које су услед 
стечаја, ликвидације и на други начин престале са радом; 

 врши стручни надзор и преглед грађе институција, односно стваралаца архивске грађе из 
надлежности архива, у вези са њеним смештајем, сређеношћу и излучивањем безвредног 
регистратурског материјала – теренски рад на територији Републике Србије; 

 води основне евиденције о свим органима, организацијама, установама и предузећима 
републичког / регионалног / локалног значаја у складу са територијалном и стварном 
надлежношћу архива: регистар, картотека, досијеа регистратура, регистар ликвидираних 
институција, евиденцију о грађи доспелој за преузимање у архив; 

 пружа стручну помоћ институцијама и другим правним лицима ствараоцима архивске грађе 
и документарног материјала у погледу заштите истих - превентивна заштита архивске грађе; 

 налаже ствараоцима грађе одговарајуће мере у оквиру овлашћења датих законом у циљу 
заштите архивске грађе и регистратурског материјала и покреће одговарајући поступак 
против стваралаца који архивску грађу не чувају у складу са прописима и налозима архива; 

 ради на изради листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања и 
организује преузимање  архивске грађе; 

 проучава и прати развој канцеларијског пословања код институција стваралаца архивске 
грађе, прати и проучава проблематику везану за одабирање / валоризацију архивске грађе 

 и остало по налогу директора. 
 
 
Стручна спрема / образовање 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године; 
- на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године;  или 
- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. Године 
 

Додатна знања / испити / радно искуство 
- положен стручни испит у складу са прописима који уређују област културних добара - 

Правилник којим се уређују услови и начин стицања звања у архивској делатности;  
- знање радa на рачунару;  
- знање страног  језика 

 
 

Архивист      Виши архивист       Архивски саветник 

 са најмање  3 година 
радног искуства 

у  распону од 5 до 10 
година радног искуства 
од стицања звања 
архивисте 

у распону од 11 до 16 
година радног 
искуства,односно 5 
година од стицања звања 
вишег архивисте 

 
 

Број извршилаца: 1. 
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Општи опис посла:  
 

Архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског 
материјала ван архива 

 самостално обавља најсложеније стручне послове у циљу очувања културног и историјског 
наслеђа – архивске грађе у периоду пре предаје архиву тј. док се налази код стваралаца; 

  организује, обједињава и усмерава рад на заштити архивске грађе и регистратурског 
материјала ван архива; 

  учествује у изради Водича кроз архивску грађу Србије; 
 обавља послове издавачке и културно – просветне делатности, организује и учествује у 

истраживању и припремама грађе за публиковање и изложбене поставке у земљи и 
иностранству; 

 пружа стручну помоћ запосленима у регистратурама који обављају послове везане за 
заштиту архивске грађе и регистратурског материјала; 

 учествује у изради предлога законских прописа и стручних упутстава која се односе на 
евидентирање, заштиту и преузимање архивске грађе; 

  сачињава елаборат (програм мера) за заштиту архивске грађе регистратура које су услед 
стечаја, ликвидације и на други начин престале са радом; 

  врши стручни надзор и преглед грађе институција, односно стваралаца архивске грађе из 
надлежности архива, у вези са њеним смештајем, сређеношћу и излучивањем безвредног 
регистратурског материјала – теренски рад на територији Републике Србије; 

 води основне евиденције о свим органима, организацијама, установама и предузећима 
републичког / регионалног / локалног значаја у складу са територијалном и стварном 
надлежношћу архива: регистар, картотека, досијеа регистратура, регистар ликвидираних 
институција, евиденцију о грађи доспелој за преузимање у архив; 

  пружа стручну помоћ институцијама и другим правним лицима ствараоцима архивске грађе 
и документарног материјала у погледу заштите истих - превентивна заштита архивске грађе; 

  налаже ствараоцима грађе одговарајуће мере у оквиру овлашћења датих законом у циљу 
заштите архивске грађе и регистратурског материјала и покреће одговарајући поступак 
против стваралаца који архивску грађу не чувају у складу са прописима и налозима архива; 

  ради на изради листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања и 
организује преузимање  архивске грађе; 

 проучава и прати развој канцеларијског пословања код институција стваралаца архивске 
грађе, прати и проучава проблематику везану за одабирање / валоризацију архивске грађе 

 и остало по налогу директора; 
 
 

Стручна спрема / образовање 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне, специјалистичке 

академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године; 

- на студијама другог степена (мастер академске студије,  мастер струковне,специјалистичке 
академске студије , специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од  10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
-  на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено 
до дана ступања на снагу ове уредбе. 

 
Додатна знања / испити / радно искуство 

- положен стручни испит;  
- знање радa на рачунару;  
- знање страног  језика 
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Архивист      Виши архивист       Архивски саветник 

 

1 година радног 
искуства 

у  распону од 5 до 10 
година радног искуства 

од стицања звања 
архивисте 

у распону од 11 до 16 
година радног 

искуства,односно 5 
година од стицања звања 

вишег архивисте 

 
 

Број извршилаца: 1 
 

 
 
 

V  ПРИПРАВНИЦИ 
 

Члан 15. 
 

 За обављање послова и задатака наведених у члану 14. овог Правилника могу се примати 
приправници ради стручног оспособљавања.  

Број и структура  приправника утврђује се у зависности од обезбеђених средстава и потреба 
Историјског архива "31. јануар" у Врању. 

 
 

 
VI ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

Члан 16. 
Запослени је у обавези да, по налогу директора, поред послова утврђених описом свог радног места 
обавља и друге послове који су у функцији реализације програма Архива, све у складу са плановима, 
програмима и потребама Архива. 
 
 

Члан 17. 
Радни однос запослених заснива се уговором о раду који закључују директор и запослени у складу 
са Законом о раду. 
 

 
Члан 18. 

Приликом заснивања радног односа радник је дужан да поднесе прописану документацију као 
доказ о испуњавању услова предвиђених за обављање одређених послова и радних задатака.  
 
 
Документа која се обавезно достављају су: 
- извод из матичне књиге рођених; 
- лекарско уверење; 
- уверење о држављанству; 
- доказе да радник није осуђиван или под истрагом; 
- сведочанство, односно диплома о завршеној школи или факултету; 
- доказ о минулом раду, посебним условима и сл. 
 

Члан 19. 
Стручни испит се утврђује као услов за самостално обављање послова и радних задатака. 
У обавези да полажу стручни испит су: архивисти, виши архивски помоћници и архивски 
помоћници. 
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Члан 20. 
Попуну радних места и распоређивање запослених по овом Правилнику врши директор Архива у 
складу са законом и  у року од 8 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 

У случају потребе, због повећаног обима послова, на поједина радна места по овом 
Правилнику, може бити ангажован и распоређен већи број извршилаца, о чему одлуку доноси 
директор Архива, уз сагласност Оснивача. 

 
 
 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 
 Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово 
доношење. 

Члан 22. 
 Овај Правилник, по добијању сагласности  градоначелника града Врања, објавиће се на 
огласној табли Архива, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 

Члан 23. 
 Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и  систематизацији  радних места у  Јавној  установи 
Историјски  архив  "31. јануар" у Врању број 506 од 11.03.2020.године, на који је на основу датог 
позитивног мишљења Градског већа града Врања број 06-48/2020-04, градоначелник града Врања 
донео Решење о давању сагласности на Правилник о  изменама  и допунама  Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Историјском архиву ''31.јануар'' у 
Врању број 02-37/2020. од 11.03.2020. године. 
 
 
 
 
У Врању, 
12.05.2020.године 

                                Историјски архив "31.јануар"             
                                             директор,  

          Боривоје Манасијевић 
  ___________________________      
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