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На основу члана 24. Закона о раду (Сл.гласник 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 („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019), члана 38 став 

1. тачка 2. у вези са чланом 28 став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр., 6/2020), члана 1. 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) и члана 39. став 

1. алинеја 2. Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани («Сл. лист општине Чачак», бр. 13/2007 и «Сл. лист града Чачка», бр.11/2011 

и 3/2013), директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани, дана 7.12. 2020. године, донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова  

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 
 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о организацији и систематизацији послова Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани (бр. 279 од 18. јуна 2018. године) (у 

даљем тексту: Правилник), у поглављу III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ, у члану  11. , ставу 3., после алинеје треће, додаје се нова алинеја четврта, која 

гласи:  

 

„-виши архивист“ 

 

Досадашње алинеје четврта, пета, шеста, седма, осма, девета, десета и једанаеста постају 

алинеје пета, шеста , седма, осма, девета, десета, једанаеста и дванаеста. 

 

Члан 2. 

 

У поглављу IV НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА, УСЛОВИ ЗА 

ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И ДРУГИ УСЛОВИ, у члану 12. речи:  „У 

Установи се утврђује 11 радних места за које се систематизује 16 извршилаца“, замењују се 

речима:“ У Установи се утврђује 12 радних места за које се систематизује 18 извршилаца.“  

 

После тачке 3. Архивски саветник, додаје се тачка 3а. која гласи:  

 

„3а. Виши архивист  

а) Послови: 

-проучавање историјског периода у коме је настао фонд или збирка, 

-израда историјске белешке, класификационе шеме и методског упутства за рад на 

фонду или збирци,  

-рад на сређивању и обради фондова са сложеном структуром,  
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-прикупљање документације о раду на фонду за досије и општи инвентар, 

-утврђивање припадности докумената фондовима, 

-израда сумарних и аналитичких инвентара, 

-рад на ревизији фондова,  

-унос података у архивски информациони систем, 

-прикупљање документације о раду на фондовима за досијеа и општи инвентар, 

- по потреби учествовање у раду Комисије за откуп грађе, 

- проучавање архивистичке теорије и праћење стручних часописа и литературе,  

-по потреби обављање послова из делокруга матичности Архива, 

- обављање и других стручних послова из делокруга рада Архива, 

-подношење извештај о раду, 

- за свој рад је одговоран директору.  

б) Врста и степен стручне спреме: 

Високо образовање: 

- из научне области историјске науке-дипломирани историчар, политичких наука или 

правне науке  на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, 

специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 

2017. године,  

- из научне области историјске науке-дипломирани историчар, политичких наука или 

правне науке 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, 

- из научне области историјске науке-дипломирани историчар, политичких наука или 

правне науке   на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

в) Број извршилаца: 2 

г) Други услови: 

-положен стручни испит из архивистике и стечено више звање, у складу са 

правилником који уређује услове и начин стицања звања у архивској делатности, 

-радно искуствоу распону од пет до 10 година од стицања звања архивисте у складу са 

правилником 

-знање страног језика и 

-знање рада на рачунару.“ 

 

Члан 3. 

 

Овај  Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања на огласној табли 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани.

 Правилник ће се објавити по добијању сагласности од оснивача. 

 

 
                                                               Међуопштински историјски архив за град Чачак и  

                                                                             општине Горњи Милановац и Лучани 

 

     ________________________________________ 

                            директор Лела Павловић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

  

Правни основ за доношење овог Правилника о допуни Правилника о организацији и 

систематизацији послова је члан 24. Закона о раду (Сл.гласник бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017- Одлука УС 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члан 32. Закона 

о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019), члан 38 став 

1. тачка 2. у вези са чланом 28 став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016-испр. и 6/2020),члан 1. 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) и 39. став 1. 

алинеја 2. Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани («Сл. лист општине Чачак», бр. 13/2007 и «Сл. лист града Чачка», бр.11/2011 

и 3/2013). 

 Чланом 24. Закона о раду је прописана садржина Правилника о организацији и 

систематизацији послова. 

Чланом 38. став 1. тачка 2. Закона о култури, чланом 32. Закона о запосленима у јавним 

службама и чланом  39. став 1. алинеја 2. Статута Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани је прописано овлашћење за доношење Правилника, 

односно да  Правилник доноси директор. 

Чланом 28. став 2. Закона о култури је прописано ко даје сагласност на Правилник  

установе, односно да сагласност даје градоначелник града.  

Члан 1. Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у 

јавном сектору, упућује на обавезу да се систематизација усклади са каталогом радних места из 

Уредбе . 

Важећи Правилник  о организацији и систематизацији послова Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, систематизује 11  

радних места и 16 извршилаца и то: 

Редни 

број 

Назив радног места Број 

Извршилаца 

Степен и врста стручне спреме 

1. Директор Установе културе 1 Високо образовање: 

- из научне области филозофске 

односно филолошке, правне или 

економске науке, стечено на студијама 

другог степена  (дипломске академске 

студије-мастер), односно завршен 

Филозофски, Филолошки, Правни или 

Економски факултет, у трајању од 

најмање четири године 

 

2. Архивски саветник на 

пословима заштите 

архивске грађе и 

регистратурског материјала 

ван архива 

1 Високо образовање: 

- из научне области правне науке  

на студијама другог степена (мастер 

академске, мастер струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области правне науке 
на студијама другог степена (мастер академске, 
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мастер струковне, специјалистичке академске, 

специјалистичке струковне) по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 

године;  

- из научне области правне науке   
на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. 

године;  

 

3. Архивски саветник 3 Високо образовање: 

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке  на 

студијама другог степена (мастер академске, 

мастер струковне, специјалистичке академске) 

по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке 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;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке   на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године;  

 

4. Архивист 2 Високо образовање: 

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке  на 

студијама другог степена (мастер академске, 

мастер струковне, специјалистичке академске) 

по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке 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. 
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године;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке   на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године;  

 

5. Виши архивски помоћник 

прве врсте 

1 Високо образовање: 

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 

2005. године.  

 

6. Виши архивски помоћник 1 Високо образовање: 

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 

2005. године.  

 

7. Архивски помоћник   2 средње образовање, IV степен 

 

8. Манипулант у депоу 1 средње образовање, IV степен 
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9. Фотограф 1 средње образовање, IV степен 

стручне спреме, техничког смера 

 

10. Самостални финансијско-

рачуноводствени сарадник 

1 Високо образовање: 

 - из научне области економске 

наукe на основним студијама у обиму од 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године;  

- из научне области економске 

наукe на студијама у трајању до три године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- средње образовање, IV степен, 

економског смера и радно искуство на тим 

пословима стечено до 1.01.2018.године. 
 

11. Чистачица 2 основно образовање 

 

 

У односу на важећи Правилник  о организацији и систематизацији послова 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, овим 

Правилником систематизује се 12  радних места и 18 извршилаца и то: 

Редни 

број 

Назив радног места Број 

Извршилаца 

Степен и врста стручне спреме 

1. Директор Установе културе 1 Високо образовање: 

- из научне области филозофске 

односно филолошке, правне или 

економске науке, стечено на студијама 

другог степена  (дипломске академске 

студије-мастер), односно завршен 

Филозофски, Филолошки, Правни или 

Економски факултет, у трајању од 

најмање четири године 

 

2. Архивски саветник на 

пословима заштите 

архивске грађе и 

регистратурског материјала 

ван архива 

1 Високо образовање: 

- из научне области правне науке  

на студијама другог степена (мастер 

академске, мастер струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области правне науке 
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;  

- из научне области правне науке   
на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. 

године;  

 

3. Архивски саветник 3 Високо образовање: 

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке  на 

студијама другог степена (мастер академске, 

мастер струковне, специјалистичке академске) 

по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке 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;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке   на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године;  

 

3а. Виши архивист 2 Високо образовање: 

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке  на 

студијама другог степена (мастер академске, 

мастер струковне, специјалистичке академске) 

по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке 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;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке   на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године;  
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4. Архивист 2 Високо образовање: 

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке  на 

студијама другог степена (мастер академске, 

мастер струковне, специјалистичке академске) 

по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 7. октобра 2017. године;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке 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;  

- из научне области историјске 

науке-дипломирани историчар, 

политичких наука или правне науке   на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године;  

 

5. Виши архивски помоћник 

прве врсте 

1 Високо образовање: 

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 

2005. године.  

 

6. Виши архивски помоћник 1 Високо образовање: 

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 7. октобра 
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2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. октобра 

2017. године;  

- из научне области правне наукe 

на студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 

2005. године.  

 

7. Архивски помоћник   2 средње образовање, IV степен 

 

8. Манипулант у депоу 1 средње образовање, IV степен 

9. Фотограф 1 средње образовање, IV степен 

стручне спреме, техничког смера 

 

10. Самостални финансијско-

рачуноводствени сарадник 

1 Високо образовање: 

 - из научне области економске 

наукe на основним студијама у обиму од 180 

ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године;  

- из научне области економске 

наукe на студијама у трајању до три године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године;  

- средње образовање, IV степен, 

економског смера и радно искуство на тим 

пословима стечено до 1.01.2018.године. 
 

11. Чистачица 2 основно образовање 

 

У односу на важећи Правилник о организацији и систематизацији послова 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, новим 

Правилником о  допуни Правилника о организацији и систематизацији послова, повећан je број 

радних места са 11 на 12, а број извршилаца са 16 на 18, тако што је под редним бројем 3а., додато 

ново радно место „виши архивист“, са бројем извршиоца 2. 

У Архиву је сада укупно запослено 14 извршилаца на неодређено време, укључујући  и 

директора као именовано лице, а систематизовано је 18 извршилаца . 

 

                             Међуопштински историјски архив за град Чачак и  

                                                                                  општине Горњи Милановац и Лучани 

 

                   ________________________________________ 

                            директор Лела Павловић 


