
 1 

СУЗАНА ПЕТРОВИЋ је рођена 26.октобра 1969. године у 

Врању. По образовању мастер економије. Радила 15 година  у 

Хемијско – технолошкој школи  у Врању, као професор 

стручних предмета. За директора ЈУ Историјски архив '' 31. 

јануар'' у Врању, именована је 2008.год. а  2009.  године полаже 

 стручни испит и  добија  звање архивисте. Као директор 

установе радила је на обезбеђивању оптималних услова за рад 

Архива, обезбеђивању средстава за адаптацију новог депоа 

Архива, организацији послова који су захтевали посебну одговорност у раду, 

спровођењу законских прописа. На њену иницијативу 2008. године  покренут је 

 сајт  Архива на адреси www.vranjearhiv.com.                 

    У складу са временом, почела је активно да ради на пројектима који су 

финансирани из других средстава, а не из градског буџета, па је на тај начин Архив 

реализовао веома битне пројекте као што су :  

1. уградња против-пожарне централе са оптичким јављачима дима, 

2. реконструкција  и адаптација депоа  

3. набавка око 3000 заштитних архивских кутија.  

4. набавка    архивских полица.   

5. набавка  рачунара за дигитализације архивске грађе,  

6. реконструкција прихватног депа,  

7. штампање монографије. 

8. уређење канцеларијског простора  

Код сваког од ових пројеката захваљујући оствареним сопственим приходима, 

архив је делимично учествовао. Збирна цифра коју је Архив од 2008. до 2012. 

добио посредством конкурсног финансирања износи 5.060.000 динара.      

У културно- просветној делатности, за четири године припремљено је  и 

презентовано 8 изложби, објављено и приређено 5 књига. Поводом 50 година 

постојања и рада под називом „50 година у служби истине 1962-2012.“, Архив у 

Врању је 2012.године   објавио своју монографију. Један од аутора ове публикације 

је Сузана Петровић.  

На пословима  директора  ради до 24.јула 2012. године, а по подношењу оставке 

распоређена је на пословима архивистe, односно стручнoг сарадникa у културно-

просветној, образовној, информативноj и пропагандној делатности. У том периоду 

коаутор је приређених  изложби ''За крст часни и слободу златну'' и '' Природно 

наслеђе  југа Србије''. Захваљујући изради пројекта за објављивање рукописа Ристе 

Симоновића и добијених средстава из Министарства кулуре и Града Врања, 

приређено је капитално дело ''Друштвена историја Врања''. Сузана Петровић била 

је руководиоц пројекта и један од уредника публикације, аутор је и текста о 

Историјском архиву у Врању који ће бити објављен у публикацији Архиви у 

Србији. 

Од 7. фебруара 2014. године, Скупштина града Врања, поново именује Сузану 

Петровић за вршиоца дужности директора Историјског архива у Врању, децембра 

2014.године по расписаном конкурсу бива изабрана за директора  и на тим 

пословима ради до данашњег дана.   Удата је и мајка троје деце.            

http://www.vranjearhiv.com/

