
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 На основу члана 24. став 1. до става 4. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 

75/2014),  члана 27. став 10. Статута Историјског архива "31. јануар" у Врању,члана 95. и 

члана 127. Закона  о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник 

РС“ број 99/2014), члана 33. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/2015) и Одлуке Скупштине града Врања о 

измени Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе града Врања за 2015. годину број: 112-172/2016-13 од 20.12.2016.године, директор 

Историјског архива "31. јануар" у Врању,  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  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником утврђује се организација рада и организациони делови, послови и 

радни задаци, услови које запослени треба да испуњавају за њихово обављање, као и број 

извршилаца послова и радних задатака у Историјском архиву  у Врању (у даљем тексту: 

Архив).                                             

 

 

 

II  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 2. 

 

Архив своју делатност обавља преко организационих јединица које представљају 

делове процеса рада. Организационе јединице имају облик служби, којих има 6 и то: 

 

1. Служба општих послова; 

2. Служба сређивања и обраде архивске грађе; 

3. Служба евиденције и  заштите архивске грађе и регистратурског  материјала  

ван Архива; 

4. Служба депоа и техничке заштите архивске грађе; 

5. Служба информативне, културно-просветне, образовне и пропагандне  

делатности 

6. Служба дигитализације 
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III  ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ 
 

 

Члан 3. 

 

У Архиву се утврђују послови и радни задаци у складу са основном делатношћу 

прикупљања, сређивања, чувања и заштите  архивске грађе и регистратурског материјала и 

одређује потребан број извршилаца на програмима презентације архивске грађе, као и 

заједничких општих послова. 

 

 

Члан 4. 

 

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 5. 

 

Радом Архива руководи директор. 

Радом служби руководе руководиоци.  

           У случају спречености или одсутности, директора замењује један од   

          руководиоца рада служби, кога одреди директор. 

 

 

Члан 6. 

 

Руководиоци основних организационих јединица - служби 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 служби за свој рад непосредно су одговорни директору. 

           За свој рад запослени одговарају непосредном руководиоцу и директору Архива. 

 

 

IV  НАЗИВ РАДНИХ МЕСТА И ОПИС ПОСЛОВА 
 

Члан 7. 

 

1. Директор Архива 

 

                 Директор Архива обавља следеће послове: 

 представља и заступа Архив; 

 организује и руководи процесом рада; 

 води пословање Архива; 

 спроводи мере и контролише законитост рада Архива; 

 предлаже основе пословне политике; 

 предлаже програм рада и план развоја Архива; 
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 предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и 

програма рада; 

 закључује уговоре у име и за рачун Архива и утврђује ценовнике услуга и 

износе накнаде сарадника у складу са Законом и Статутом; 

 извршава одлуке Управног одбора; 

 утврђује унутрашњу организацију Архива, односно доноси Правилник о 

систематизацији послова и радних места; 

 одлучује о пријему на рад и распоређивању запослених на радна места; 

 одлучује о пријему на рад приправника и волонтера; 

 доноси одлуку о раду дужем од пуног радног времена; 

 доноси одлуку о распореду радног времена (почетак и завршетак радног 

времена); 

 одлучује о одморима и одсуствима радника; 

 одлучује о свим захтевима запослених, ако одлучивање о тим захтевима 

Законом или Колективним уговором није стављено у надлежност другом 

органу; 

 даје овлашћења за заступање Архива; 

 покреће дисциплински поступак, именује дисциплинску комисију, одлучује 

о приговорима; 

 одлучује о удаљењу радника са радног места; 

 доноси одлуку о престанку радног односа; 

 извршава правоснажну одлуку суда донешену у поступку за заштиту права 

радника; 

 закључује уговоре о привременим и повременим пословима и уговоре о 

делу; 

 одлучује о службеним путовањима у земљи и иностранству; 

 сазива седнице Стручног већа и руководи њиховим радом; 

 даје овлашћења из делокруга свог рада запосленима у случајевима 

одређеним Законом и овим Статутом; 

  издаје налоге, упутства и наредбе; 

 доноси општа и појединачна акта за које је овлашћен Законом и Статутом; 

 доноси одлуке о инвестицијама из своје надлежности и закључује уговоре у 

вези са њима; 

 подноси Управном одбору извештај о резултатима пословања Архива по 

периодичном и годишњем обрачуну; 

 предузима мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од 

пожара; 

 именује посебне комисије за обављање одређених послова; 

 одлучује о другим питањима која Законом и Статутом нису стављена у 

надлежност других органа; 

 предузима и друге радње предвиђене Законом и Статутом. 

 

 Број извршилаца: 1 (један)  
 Услови:   - високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука,  

                     на студијама другог степена ( мастер академских студија,  

                     специјалистичких академских студија, специјалистичких 

                     струковних студија), односно основне студије у трајању од  

                     најмање 4 године; 

                   - да има организацијске способности за обављање пословодне функције; 

                   - да нема законских сметњи за именовање директора.  
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 Дужност директора Историјског архива „31.јануар“ у Врању престаје истеком мандата, 

подношењем оставке  или разрешењем (чл.27а Статута Историјског архива) 

 

 

Служба општих послова 
 

 

    2. Референт пријемне канцеларије - Писарнице  
 

        Звање: архивски помоћник I врсте 

                     архивски помоћник 

          виши архивски помоћник 

    виши архивски помоћник I врсте 
 

 Прима странке, даје обавештења и упутства и рукује телефонском централом,  

 контактира са подносиоцима захтева за издавање уверења и других    докумената из 

архивске грађе; 

 прима захтеве и молбе странака за издавање уверења и других докумената и заводи их 

у посебан попис аката; 

 разврстава и ажурира захтеве странака, прекуцава текст уверења, обавештава странке 

о начину наплате услуга;  

 ковертира пошту (адресира, печата, уводи у књигу развода и достава), 

 разврстава завршене предмете по групама; 

 разводи по Листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања и 

ставља у кошуљице и фасцикле; 

 врши припрему и издаје уверења, потврде, овере преписа на захтев странака; 

 на захтев странке издваја тражену грађу и даје је на фотокопирање, а коришћену грађу 

враћа раднику депоa; 

 лично је одговоран за тачност података у издатом уверењу или потврди, 

 води деловодник и попис аката; 

 врши експедицију поште; 

 обавља дактилографске послове; 

 ради на архивирању свршених предмета; 

 води бригу о целокупном регистратурском материјалу, његовом одржавању, заштити 

и коришћењу; 

 одговоран је за правилну употребу печата и штамбиља; 

 води интерне доставне књиге за место, за пошту и друго; 

 сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања и сложене 

фондове за које је урађена систематизациона шема и методско упутство; 

  саставља унутрашњу листу са основним подацима о фонду и спољне етикете на 

архивским јединицама;  

 враћа предмете на своје место;  

 саставља спискове архивских јединица по завршетку сређивања приликом предаје 

депоу; 

 прима странке директора и обавља друге послове по налогу  директора. 

 

   Број извршилаца: 1 (један) 

   Услови: - средње образовање правно- биротехничке школе, економске школе или нека од 

средњих школа друштвеног смера у четворогодишњем трајању, и/или високо образовање у 
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области друштвено хуманистичких наука на студијама првог степена (основних академских 

студија) 

               - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

    - положен стручни испит из области архивске делатности. 

 

 

3.  Домар – радник на одржавању хигијене, курирски послови 

 

 Свакодневно одржавање хигијене радних просторија, ходника, степеништа, 

депоа и помоћних просторија 

 пријављује оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми;  

 руковање и одржавање средствима за рад, 

 старање о безбедности зграде и стручно руковање противпожарним апаратом, 

 предлагање употребе и коришћења савремене опреме и средстава за одржавање 

и чишћење зграде и имовине,  

 брише прашину са грађе која се  узима у рад;  

 помаже у депоу приликом преношења грађе;  

 учествује у постављању изложби Архива; 

 доноси и односи пошиљке на пошту или непосредно уручује адресантима;  

 набавља канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене у 

просторијама; 

 за време паузе за доручак одговоран је за пријем странака и јављање на 

телефон; 

 обавља остале послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

Услови:  - средње образовање, било ког смера у трогодишњем или      четворогодишњем 

трајању; 

  

 

Служба сређивања и обраде архивске грађе 

 
 

4. Руководилац службе сређивања и обраде архивске грађе 

 

Звање: архивски саветник 

             виши архивист 

             архивист 

 

 Организује рад и обезбеђује извршење плана рада службе сређивања и обраде 

архивске грађе; 

 прати и проучава архивску теорију и праксу ради примене у раду;  

 припрема годишње планове рада и подноси извештаје о раду службе;  

 пружа стручну помоћ запосленима у служби; 

 проучава време и услове у коме је настала архивска грађа која се обрађује 

(коришћење литературе, приручника, архивске грађе и друге документације), 

 израда прелиминарне историјске белешке, класификационог плана и методског 

упутства за сређивање сложенијих фондова, 

 израђује план разврставања грађе на фондове;  

 израђује план класификације архивске грађе у фонду;  



 

 

6 
   

 израђује план рада на обради књига; 

 израђује план систематизације архивске грађе у фонду;  

 непосредно учествује у идентификацији књига и класификацији грађе расутих 

и несређених фондова, 

 обрада идентификованих књига и израда привремених пописа, 

 обрада архивске грађе – израда обавештајних средстава ( израда општег, 

сумарног и аналитичког инвентара, регеста,водича, регистара, класификатора и 

свих врста каталога – азбучног, тематског, географског), 

 израда регистара ( тематског, географског, фонтовског), 

 учествује у изради тематских каталога и даје одреднице у изради истих, 

 израђује план излучивања безвредног регистратурског материјала;  

 ради на формирању и комплетирању досијеа; 

 ради на изради стручних елабората, упутстава, препорука, реферата, анализа, 

информација од значаја за унапређење послова; 

 даје стручна упутства око израде сумарног и аналитичког инвентара и 

именског регистра;  

 учествује у обради код публиковања грађе и информативних средстава;  

 учествује у ревизији сређених фондова и збирки; 

 ради на експертизи грађе (израда Листа категорија са роковима чувања за 

архивску грађу која се обрађује и учешће у комисијама за излучивање); 

 ради на процени вредности грађе понуђене на откуп; 

 прикупља и обрађује мемоарску грађу, 

 учествује у раду Стручног већа; 

 обавља и остале послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1 (један)  

Услови: - високо образовање у области друштвено –хуманистистичких наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских студија, 

специјалистичких струковних студија) односно основних студија у трајању од најмање 4 

године; 

     - положен испит из области архивске делатности. 

                - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

             

 

5.  Архивист на пословима сређивања и обраде 

 

Звање: архивски саветник 

             виши архивист 

             архивист 

 

 Разврстава архивску грађу на фондове, обавља класификацију и 

систематизацију грађе у фонду, сређивање и архивистичку обраду фонда; 

 класификација и систематизација по систему слободне провенијенције, по 

врсти списа – групама, подгрупама, темама (груписање по основу 

садржаја),према класификационом плану и методолошком упутству, 

 картотечко сређивање расуте грађе и картотечко формирање предмета 

провођењем кроз књиге, 

 израда унутрашњих листи, 

 израда спољњих листи, 

 евидентирање материјала за конзервацију, 
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 сигнирање предмета, 

 сређивање именске картотеке, 

 израда плана за сређивање појединих фондова и збирки и самостално 

сређивање фондова и збирки,  

 израђује историјске белешке и остала информативна средства, сумарни и 

аналитички инвентар;  

 ради на проучавању архивског фонда, истраживању, прикупљању и обради 

података; 

  евиденцији, прикупљању и обради мемоарске грађе;  

 израђује листе безвредног регистратурског материјала;  

 одабира и предлаже значајнију грађу за микрофилмовање;  

 обавља и остале послове по налогу директoра. 

 

Број извршилаца:3 (три)  

Услови:  - високо образовање у области друштвено –хуманистичких  наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских 

студија,специјалистичких  струковних студија); односно основне студије у трајању од 

најмање 4 године; 

                - стручни испит из области архивске делатности. 

                - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

 

 

6.  Архивист на пословима сређивања и обраде  и вођења архивске  библиотеке 

 

Звање: архивски саветник 

             виши архивист 

             архивист 

 

 Организује и одржава збирке књига и другог забележеног и објављеног материјала и 

давање истих на коришћење; 

 стварање услова за рад са корисницима; 

 садржајна обрада докумената и прављење ажурне и уредне архиве; 

 руководи стручном библиотеком Архива, 

 одабирање библиотечког материјала за набавку (куповину или поклон), прегледање 

библиографија,каталога, проспеката, рецензија у дневној штампи,косултовање 

приручника, 

 консултовање са архивистима који раде на фондовима који раде у другим одељењима 

у Архиву о потреби набавке одговарајуће стручне литературе, 

 размена публикација у земљи;кореспонденција у вези са разменом, 

 обрада приспелог библиотечког материјала, 

 сигнирање и класификација књига по УДК систему, 

 инвентарисање и ревизија књижног фонда и издавање књига, 

 евиденције (књиге читалаца – истраживача,књига дневне евиденције о раду 

истраживача), 

 картотека тема истраживача, картотека архивских фондова и збирки, картотека 

серијских публикација (часописи, годишњаци,календари), 

 одабирање публикација за повезивање, 

 вођење евиденција о издатим публикацијама за повезивање, 

 пријем захтева научних радника и других истраживача за коришћење архивских 

фондова архива, 
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 ираћење литературе и ослушкивање потреба корисника те на основу тога планирање и 

изградња фонда библиотеке; 

 израда базе података. 

 сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања и сложене 

фондове за које је урађена систематизациона шема и методско упутство; 

  саставља унутрашњу листу са основним подацима о фонду и спољне етикете на 

архивским јединицама;  

 израђује први попис књига код којих постоје основни подаци и предлаже за коричење 

и конзервацију; 

  у току сређивања предлаже грађу за излучивање;  

 враћа предмете на своје место;  

 саставља спискове архивских јединица по завршетку сређивања приликом предаје 

депоу; 

-  обавља друге послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

 Услови:  - високо образовање у области друштвено хуманистичких  наука  на основним 

студијама или студијама другог степена (основне, мастер академских студија) односно 

основне студије  у трајању од најмање 4 године; 

                - положен стручни испит из области архивске делатности. 

               - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel, др.). 

 

 

7. Виши архивски помоћник на пословима сређивања и обраде 

 

            Звање: виши архивски помоћник 

                  виши архивски помоћник I врсте 
 

 Разврстава архивску грађу на фондове, обавља класификацију и 

систематизацију грађе у фонду, сређивање и архивистичку обраду фонда; 

  Класификација и систематизација по систему слободне провенијенције, по 

врсти списа – групама, подгрупама, темама (груписање по основу 

садржаја),према класификационом плану и методолошком упутству, 

 картотечко сређивање расуте грађе и картотечко формирање предмета 

провођењем кроз књиге, 

 израда унутрашњих листи, 

 израда спољњих листи, 

 евидентирање материјала за конзервацију, 

 сигнирање предмета, 

 сређивање именске картотеке, 

 израђује историјске белешке и остала информативна средства, сумарни и 

аналитички инвентар;  

 ради на проучавању архивског фонда, истраживању, прикупљању и обради 

података; 

  евиденцији, прикупљању и обради мемоарске грађе;  

 израђује листе безвредног регистратурског материјала;  

 одабира и предлаже значајнију грађу за микрофилмовање;  

 учествује у изради идејних поставки и синопсиса изложби, легенди, каталога и 

проспеката;  

 обавља и остале послове по налогу директора. 
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Број извршилаца: 1 (један) 

Услови: - високо образовање у области друштвено –хуманистичких наука  на студијама 

првог степена  

              - стручни испит из области архивске делатности. 

              - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

 

 

8. Архивски помоћник на пословима сређивања и обраде  

                  

                  Звање: архивски помоћник 

                        архивски помоћник I врсте 

 

-   Класификација и систематизација архивске грађе по систему 

    слободне провенијенције, по врсти списа, серијама, подгрупама, 

    темама (груписање списа на основу методског упутства и  

    класификационог плана), 

-   класификација по систему провенијенције ( по административним 

    ознакама и хронологији) према класификационом плану и 

    методолошком упутству, 

 сређивање расуте грађе и картотечко формирање предмета провођењем кроз 

књиге, 

 израда унутрашњих листи, 

 израда спољњих листи, 

 евидентирање материјала за конзервацију, 

 сигнирање предмета, 

 сређивање именске картотеке, 

 сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања и 

сложене фондове за које је урађена систематизациона шема и методско 

упутство; 

  саставља унутрашњу листу са основним подацима о фонду и спољне етикете 

на архивским јединицама;  

 израђује први попис књига код којих постоје основни подаци и предлаже за 

коричење и конзервацију; 

  у току сређивања предлаже грађу за излучивање;  

 технички послови на грађи – исправљање листова, пеглање, скидање спајалица 

и кламерица,стављање у кошуљице, фолијација, 

 враћа предмете на своје место;  

 саставља спискове архивских јединица по завршетку сређивања приликом 

предаје депоу;  

 обавља и остале послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 6 (шест) 

Услови:  - средње образовање, било ког смера у четворогодишњем    трајању; 

      -  стручни испит из области архивиске делатности. 

                 - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  
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Служба евиденције и  заштите архивске грађе и регистратурског  

материјала  ван Архива 

 
9. Руководилац службе заштите архивске грађе и регистратурског  материја ван 

Архива 

 

 

         Звање: архивски саветник 

                      виши архивист 

                      архивист 

 

 Организује рад службе и обезбеђује извршење плана рада;  

 саставља и предлаже програм рада и подноси извештаје о раду службе;  

 проучава и прати развој канцеларијског пословања;  

 прати прописе из области заштите архивске грађе;  

 води евиденцију активних и пасивних регистратура;  

 отвара досије за сваку регистратуру и попуњава га потребним подацима;  

 прати оснивање нових регистратура и прикупља податке за досије; 

 ради на комплетном прегледу архивске грађе и регистратурског материјала, 

пружању непосредне стручне помоћи и утврђивању предлога за предузимање 

мера за отклањање недостатака;  

 саставља записнике о обиласку регистратура;  

 организује пружање стручне помоћи регистратурама по захтеву;  

 разматра и даје сагласност на листе категорија регистратурског материјала са 

роковима чувања и прати њену примену; 

 пружа непосредну стручну помоћ регистратурама у вези испуњавања 

предуслова за реализацију Упутства о мерама за склањање архивске грађе и 

регистратурског материјала у случају непосредне ратне опасности и у рату; 

 покреће поступак за примену мера против регистратура и појединаца који 

несавесно чувају архивску грађу;  

 ради на изради плана за излучивање безвредног регистратурског материјала;  

 издаје решења о одобрењу излучивања;   

 ради на припреми за преузимање архивске грађе;  

 ради на организацији посебних видова заштите архивске грађе у 

регистратурама;  

 организује заштиту грађе у приватном власништву (откуп, поклони, 

завештања);  

 припрема семинара и стручних саветовања у вези са радом на унапређењу 

послова заштите ван Архива, 

 решавање по жалбама регистратура у вези са спровођењем налога датом 

регистратури ради отклањања недостатака у заштити архивске грађе и 

регистратурског материјала, 

 подношење пријава за прекршаје, уколико се није поступило по налогу Архива 

за отклањање недостатака у сређивању и чувању архивске грађе и 

регистратурског материјала, 

 учествује у раду Стручног већа; 

 ради остале послове по налогу директора. 
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Број извршилаца: 1 (један) 

Услови:  - високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских студија 

специјалистичких струковних студија); односно основне  студије у трајању од најмање 4 

године; 

                 - положен стручни испит из области архивске делатности. 

                 - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

 

 

 

10. Архивист /Виши архивски помоћник на пословима заштите архивске грађе 

ван Архива 

 

 
         Звање:   архивист 

                    виши архивски помоћник 

               

 

 Ради на припреми и ступању у контакт са регистратурама; 

 прати оснивање нових регистратура и прикупља податке за досије; 

 ради на комплетном прегледу архивске грађе и регистратурског материјала, 

пружању непосредне стручне помоћи и утврђивању предлога за предузимање 

мера за отклањање недостатака;  

 пружа непосредну стручну помоћ регистратурама у вези испуњавања 

предуслова за реализацију Упутства о мерама за склањање архивске грађе и 

регистратурског материјала у случају непосредне ратне опасности и у рату; 

 саставља записнике о обиласку регистратура;  

 учествује у изради листе категорија регистратурског материјала са роковима 

чувања и прати њену примену; 

 врши надзор над утоваром грађе у регистратури и истоваром код пријема у 

Архиву;  

 ради на примопредаји архивске грађе са израдом записника; 

 решавање по жалбама регистратура у вези са спровођењем налога датом 

регистратури ради отклањања недостатака у заштити архивске грађе и 

регистратурског материјала, 

 подношење пријава за прекршаје, уколико се није поступило по налогу Архива 

за отклањање недостатака у сређивању и чувању архивске грађе и 

регистратурског материјала,  

 прати прописе из области заштите архивске грађе;  

 ради и остале послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

Услови:   -  високо образовање у области друштвено –хуманистичких наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских студија, 

специјалистичких струковних студија), односно основне студије у трајању од најмање 4 

године;или /високо образовање на студијама првог степена   (основне академске студије);  

  - положен стручни испит из области архивске делатности 

              - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  
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Служба депоа и техничке заштите архивске грађе 

(са лабораторијом за микрофилмовање) 

 
11. Руководилац службе депоа и техничке заштите 

 

         Звање: архивски саветник 

                      виши архивист 

                      архивист 

 

 Организује рад службе депоа и одговоран је за извршење програмских и 

планских задатака у депоу, координирање рада на нивоу групе послова,  

 саставља и предлаже програм рада и подноси извештаје о раду службе;   

 пријем архивске грађе ( по фондовима), 

 израда записника о примљеној архивској грађи, 

 преглед архивске грађе приликом пријема ( издвајање), 

  смештај архивске грађе у Депоу ( привремени смештај), 

  уношење података о преузетој архивској грађи у књигу примљене 

 архивске грађе и отварање досијеа фонда, 

  смештај и одржавање архивске грађе у депоу(ревизија поретка 

      архивске грађе, нумерација, обележавање, размештај архивске 

      грађе у депоу, припрема архивске грађе за заштиту), 

  пријем странака и давање обавештења о њиховим захтевима, 

  издвајање архивске грађе на коришћење у архивској читаоници и 

  преузимање одговорности за издату архивску грађу, 

  истраживање података за издавање уверења, формулисање   садржаја уверења, 

вођење роковника за издавање и експедицију уверења, 

 сарадња са администрацијом и  у погледу извршења  обавеза према странкама,  

 води књигу улазног инвентара, формира и води досијеа фондова; 

 прикупља, комплетира и сређује документацију о извршеним пословима на 

фонду; 

  израђује топографски показивач, водич депоа и списак фондова; 

  води евиденцију о променама насталим приликом сређивања архивске грађе 

изражену у дужним метрима;  

 организује издавање и враћање архивске грађе из депоа;  

 даје упутства приликом изналажења података за разна уверења; 

  ради на изради плана микрофилмовања фондова и збирки и плана за лечење, 

конзервацију и рестаурацију докумената; 

 пружање стручне помоћи архивским помоћницима у извршавању њихових 

задатака у депоу; 

  учествује у раду комисије за откуп и примопредају архивске грађе; 

 учествује у раду Стручног већа; 

 ради и остале послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

Услови: - високо образовање у области друштвено –хуманистичких наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских студија, 

специјалистичких струковних студија), односно основне студије у трајању од најмање 4 

године; 

     - положен стручни испит из области архивске делатности; 

                - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  
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12. Архивски помоћник у депоу 

 

            Звање:  архивски помоћник 

                         архивски помоћник I врсте 

 

     - Пријем архивске грађе ( по фондовима), 

     - израда записника о примљеној архивској грађи, 

     - преглед архивске грађе приликом пријема ( издвајање), 

     - смештај архивске грађе у Депоу ( привремени смештај), 

     - уношење података о преузетој архивској грађи у књигу примљене 

       архивске грађе и отварање досијеа фонда, 

     - смештај и одржавање архивске грађе у депоу  (ревизија поретка 

        архивске грађе, нумерација, обележавање,размештај архивске грађе у 

       депоу, припрема архивске грађе за заштиту), 

     - пријем странака и давање обавештења о њиховим захтевима, 

     - издвајање архивске грађе на коришћење у архивској читаоници и 

       преузимање одговорности за издату архивску грађу, 

     - истраживање података за издавање уверења, формулисање садржаја 

       уверења, вођење роковника за издавање и експедицију уверења, 

     - сарадња са администрацијом и рачуноводством у погледу извршења 

       обавеза према странкама, 

     - регистратурско сређивање несређених фондова, односно обавља  

       једноставне послове на сређивању, 

     - ради на издавању и враћању грађе ради сређивања и обраде, лечења 

       или микрофилмовања и води евиденцију о томе;  

     -  врши техничку припрему за микрофилмовање архивске грађе и 

  обезбеђује податке за идентификацију;  

    -  рад на микрофилмовању, дигитализовању и обради микрофилма и 

       дигиталних медија, вођење рачуна о дислоцирању микрофилма, 

     - микрофилмује архивску грађу у циљу заштите, размене и 

        коришћења;  

     - ради на развијању и дублирању микрофилмова; 

     - сређивање и обрада фотографија, филма, микрофилма и дигиталних 

       медија,  

     - издвајање микрофилма и дигиталних медија на коришћење Архиву, 

     - издвајање фотографија,филма, магнетофонских и других трака на 

       коришћење, 

     - израђује копије, стара се о чувању фотоматеријала у лабораторији и 

       о целокупној технологији рада; 

    -  координација рада на компјутеру, скенеру и др 

     - одржава уређаје и врши мање поправке; 

     - врши нумерацију и обележавање архивских кутија;  

     - учествује у изради информативних средстава; 

     - стара се о безбедности грађе и библиотечког материјала контролом 

       електричних инсталација, одржавањем услова влажности и 

       температуре у депоима; 

- сређује фондове код којих су утврђени структура и начин архивирања и сложене                  

фондове за које је урађена систематизациона шема и методско упутство; 

     - саставља унутрашњу листу са основним подацима о фонду и спољне  

       етикете на архивским јединицама; 

     - израђује први попис књига код којих постоје основни подаци и  

       предлаже за коричење и конзервацију; 
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     - у току сређивања предлаже грађу за излучивање;  

     - враћа предмете на своје место;  

     - саставља спискове архивских јединица по завршетку сређивања  

       приликом предаје депоу; 

     -   обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1( један) 

Услови:   - средње образовање било ког смера у четворогодишњем   трајању;                         

                  - стручни испит из области архивске делатности 

                  - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

 

 

 

Служба информативне, културно-просветне, образовне 

 и пропагандне  делатности 

 
  

13. Руководилац информативне, културно-просветне, образовне и     пропагандне службе 

 

        Звање: архивски саветник 

                     виши архивист 

                     архивист 

 

 Организује рад службе;  

 предлаже програм културно-просветне и пропагандне делатности и стара се о 

његовом извршењу,  

 поступа по Закону о доступности јавних информација, 

 обавештавање корисника архивске грађе о публикованој архивској грађи која 

се односи на територију коју својом делатношћу покрива Архив, о расправама 

и монографијама у којима се обрађује наш крај, 

 каталог наших и страних књига, 

 истраживање и избор експоната за изложбе, истраживање документације 

архивских фондова да би се припремила књига архивске грађе, рад на уводном 

тексту и научном апарату, 

 избор и израда техничких решења за штампање публикација и едиција архива 

или архивске службе Србије,припремање рукописа за објављивање, 

 израда синопсиса за изложбе и приказивање изложби у средствима јавног 

информисања, 

 израда уводних текстова за каталог изложби и књиге архивске грађе, 

истраживање архивске грађе у другим архивима и библиотекама, 

 организује рад на пословима издавачке делатности и одговоран је за 

реализацију издавачког плана часописа и других пубикација; 

 води централни каталог архивских фондова и збирки; 

 води картотеку информативних средстава о архивским фондовима и збиркама; 

 организује рад редакције, спроводи закључке и обезбеђује јединство процеса 

израде радова, рецензија, штампања и објављивања часописа;  

 предлаже теме за изложбе и учествује у њиховој припреми и поставци, као и 

изради каталога и водича изложби;  

 стара се о заштити експоната на изложби; 

 остварује сарадњу са другим установама културе; 
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 организује предавања у школама и друга јавна иступања у средствима 

информисања; 

 учествује у раду Стручног већа; 

 ради и остале послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

Услови: - високо образовање у области друштвено –хуманистичких  наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских студија, 

специјалистичких  струковних студија); односно основне студије у трајању од   најмање 4 

године; 

                - положен стручни испит из области архивске делатности; 

                - познавање основних рачунарских програма (MS Office, Еxcel,др)  

 

 

Служба дигитализације 

 
14. Руководилац  службе дигитализације 

 

         Звање: архивски саветник 

                      виши архивист 

                      архивист 

 

 Организује рад службе и обезбеђује извршење плана рада;  

 саставља и предлаже програм рада и подноси извештаје о раду службе;  

 попуњава и обрађује одговарајуће обрасце (статистичке, административне и 

друге); 

 припрема све врсте информација за директора и информације о раду Архива за 

надлежне органе; 

 развија и одржава информациони систем; 

 аутоматизује радне процесе у свим службама Архива  и формира електронске 

базе података; 

 ради на изради програмских пакета за потребе стручних служби Архива; 

 ради на припремама каталога за изложбе, припрема презентације, измене и 

допуне за сајт Архива; 

 одржава рачунаре и осталу опрему;  

 ради на дигитализацији архивске грађе;  

 одржава и ажурира интернет презентацију; 

 ради на уносу података;  

 врши заштиту података;  

 прикупља, обрађује, архивира и дистрибуира податке из архивске мреже;  

 прати стручну литературу из информатике и рачунарске технике; 

 учествује у раду Стручног већа; 

 обавља и друге послове по налогу директора 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

Услови: -  високо образовање у области друштвено –хуманистичких  наука  на студијама 

другог степена ( мастер академских студија, специјалистичких академских студија, 

специјалистичких струковних студија); односно основне студије у трајању  од најмање 4 

године; 

              - положен стручни архивистички испит. 
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V  ПРИПРАВНИЦИ 
 

Члан 8. 

 

 За обављање послова и задатака наведених у члану 7. 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   РАДНА  МЕСТА  НА  КОЈИМА  МОГУ  РАДИТИ 

ИНВАЛИДНА  ЛИЦА 

 
Члан 9. 

 

 Инвалидна лица се примају у радни однос и распоређују на радна места у складу са 

Законским прописима и актом директора Архива. 

 

 

VII ОСТАЛИ УСЛОВИ 
 

 

Члан 10. 

 

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 11. 

 

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. 

 

                                                  Члан 12. 

 

Попуну радних места и распоређивање запослених по овом Правилнику врши 

директор Архива у складу са законом и у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог 

Правилника. 
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