
ЈАСМИНА ЖИВКОВИЋ је рођена 1964. године у Пожаревцу, 

где је завршила основну школу и средњу - Пожаревачку гимназију. 

Завршила је  Правни факултет Универзитета у Београду  и стекла 

звање дипломираног правника. Мастер студије је завршила на 

Филозофском факултету  - одељење за историју,  Универзитета у 

Београду и стекла звање дипломирани историчар – мастер.  Мастер 

рад на тему „Заштита архивске грађе ван архива у Браничевком 

округу“ је одбранила 2010. године, ментор доц. др Арсен Ђуровић.  

Завршава докторске студијама на одељењу за историју овог 

факултета, из  области заштите архивске грађе и њеног значаја за 

изучавање историје.Одбранила је тему докторске дисертације под 

називом „Заштита архивске грађе савезних органа власти у Југославији, 1945-1991“, 

ментор проф. др Љубодраг Димић. 

У Историјском архиву у Пожаревцу ради од 1998. године. Стручни испит за 

звање архивисте је положила 2001. године, а звање вишег архивисте је стекла 2011. 

године.  Више од десет година радила је на пословима руководиоца службе депоа, а од 

2011. године ради на пословима руководиоца службе заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала ван архива (спољна служба). У том својству, аутор је и 

реализатор „Школе архивистике“ за правна лица – ствараоце архивске грађе и 

регистратурског материјала са подручја надлежности Историјског архива у Пожаревцу. 

 Објавила је више од 40 самосталних или коауторских стручних архивистичких и 

научних историографских радова. У оквиру тога је аутор више архивских  изложби, 

каталога и студијских каталога,  на основу архивске грађе која се чува у Историјском 

архиву у Пожаревцу, Архиву Србије, Архиву Војводине, Архиву Југославије, Војном 

архиву Србије. Учествовала је на више стручних и научних скупова из архивистике и 

историје, на којима је презентовала своје радове. За допринос завичајној 

историографији и култури пожаревачког краја је 2007. године добила Повељу културе 

града Пожаревца. 

Члан је Извршног одбора Архивистичког друштва Србије од  2010. године. 

Активно је учествовала на активирању рада Извршног одбора АДС  током 2013. 

године. Члан је ужег стручног тела Извршног одбора – радне комисије за стручна 

питања из области рада спољне службе у архивима у Србији. 

 

 Значајнији радови: 

 

1. Историографске и архивистичке публикације и радови, изложбене поставке 

(самостални и коауторски): 

 

1.1. Век банкарског пословања у Браничевском округу, Историјски архив 

Пожаревац, 2003. (коаутор) 

1.2. Судство као сегмент српске државности, 1804-1914, пожаревачки суд од 

магистрата до првостепеног суда округа Пожаревачког, Историјски архив Пожаревац, 

2004. (аутор) 

1.3. Округ пожаревачки у привреди српске буржоаске државе, Историјски архив 

Пожаревац, 2007. (аутор) 

1.4. Коло српских сестара Пожаревац, монографска публикација, Народни музеј 

Пожаревац, 2007. (аутор) 

1.5. 170. година локалне (само)управе у Пожаревцу, 1839-2009, Историјски архив 

Пожаревац, 2009. (аутор) 



1.6. Основна школа Краљ Александар И Пожаревац, 1939-2009, монографска 

публикација, издавач ОШ „Краљ Александар И“ Пожаревац, 2009. (коаутор) 

1.7. Територијална подела Пожаревачког (Браничевског) округа, Историјски архив 

Пожаревац, 2009. (аутор) 

1.8. Општенародна имовина у Пожаревачком округу, 1945-1960, Историјски архив 

Пожаревац, 2011. (коаутор) 

1.9. Пожаревачки магистрат - први нахијски суд у Србији, 1821-2011, Историјски 

архив Пожаревац, 2011. (аутор)  

1.10.   Пожаревачка гимназија, 1862-2012,  Пожаревац, 2012.(коаутор) 

1.11.  Задругарство у Пожаревачком округу до 1941. године (изложба и каталог), 

Историјски архив Пожаревац, 2013. 

1.12. Заштита архивске грађе ван архива у Браничевском округу, Историјски архив 

Пожаревац, 2013. (аутор) 

1.13.  Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918, Историјски архив Пожаревац – 

Војни архив Србије, 2014. (коаутор) 

 

2. Научни скупови из области  архивистике  и историје (саопштења, ауторски и 

коауторски радови): 

 

2.1. Коло српских сестара за време ослободилачких ратова 1912-1918. године, са 

освртом на рад Пожаревачког пододбора друштва, Историјски архив Пожаревац, 2005. 

2.2. Нахије, нахијски центри, градови и села у Кнежевини Србији (1839-1841) – 

административно-територијална подела и функционисање локалних органа државне 

управе, Историјски архив Шумадије, Крагујевац, 2006. 

2.3. Заштита архивске грађе и регистратурског материјала у периоду друштвено-

економских и политичких промена у Србији, Архив Србије, 2006. 

2.4. Женска раденичка школа у Пожаревцу – прилог проучавању развоја образовања 

женске омладине у Браничеву почетком 20. века, Историјски архив Пожаревац, 2007. 

2.5. Архивски фонд Начелство среза звишког, као основа проучавања целокупних 

друштвено-политичких прилика у Браничевском округу током XИX века, (коаутор), 

Историјски архив Пожаревац, 2008. 

2.6. Судови општина као административни и управни органи власти у Пожаревачком 

округу, Историјски архив Пожаревац, 2008. 

2.7. Заштита архивске грађе привредних регистратура у стечају – искуства 

Историјског архива у Пожаревцу, Архивски гласник, 2009. 

2.8. Заштита архивске грађе црквене провенијенције – искуства Историјског архива у 

Пожаревцу, достављен редакцији стручног часописа „Шумадијски анали“, Историјски 

архива Шумадије у Крагујевцу, 2010. 

2.9. Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине Србије (упоредна 

анализа стања у матици и дијаспори),  међународни научни скуп Института за 

међународну политику и привреду под називом „Очување и заштита културно-

историјског наслеђа Србије у иностранству“, Београд, 2011.  

2.10. Заштита архивске грађе управне провенијенције у пракси Историјског архива 

Пожаревац, Међународно  архивско  саветовање   Друштва архивских радника 

Војводине на тему „Сређивање фондова управе и јавних служби“, Зрењанин, 2011. 

2.11. Хумана мисија Кола српских сестара у Србији, III научно-стручни скуп 

„Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“   

Историјског архива у Зајечару, Зајечар, 2011.  

2.13. Друштво Свети Сава - пододбор у Пожаревцу, часопис „Братство“  Друштва 

Свети Сава у Београду,  2013. (коауторство са доц. др Арсеном Ђуровићем) 



2.14. Здравствено стање ученика Пожаревачке гимназије у периоду од 1862. до 1912. 

године, IV научно-стручни скуп „Историја медицине, фармације, ветерине и народна 

здравствена култура“   Историјског архива у Зајечару, Зајечар, 2012.  

2.15. Архивска грађа о Колу српских сестара у Америци и Канади, међународни 

научни скуп Института за међународну политику и привреду под називом „Очување и 

заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству“, Београд, 2012.  

2.16. Заштита црквених матичних књига у Браничевском округу, часопис  „Записи“, 

Историјски архив Пожаревац, 2012. 

2.17. Разграничење архивских фондова у пракси спољне службе Историјског архива 

Пожаревац, архивистички скуп Нови Сад, 2013. 

2.18. Заштита архивске грађе и регистратурског материјала правосудних стваралаца у 

Браничевском округу,     часопис  „Записи“, Историјски архив Пожаревац, 2013.   

2.19.  Архивска грађа привредних стваралаца у поступку транзиције – искуство 

Историјског архива Пожаревац, међународно архивско саветовање „Архивска пракса“, 

Тузла, 2013.  

2.20. Пожаревачка гимназија за време Бугарске управе, 1915-1918,  Међународна 

научна конференција Државног архива Бугарске, Видин, 2013.   

2.21. Развој службе за превентивну заштиту архивске грађе у Србији – пример 

Историјског архива у Пожаревцу,  Међународна архивска конференција IIAS, Трст, 

2013.  

2.22. Заштита архивске грађе верских заједница у Србији,   нормативна, теоријска и 

практична питања, Међународна архивска конференција Друштва архивских радника 

Хрватске,  Шибеник, 2014.  

2.23. Судбина архивске грађе војне провенијенције у Првом светском рату, 

Међународна архивска конференција, Нови Сад (Архив Војводине), 2014. 

2.24. Студија Аћима Медовића о Окружју пожаревачком, Научни скуп о Аћиму 

Медовићу, САНУ, Београд, 2015. 

    

 


