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Било је и биће многих уништења чове-
чанства... и оно ће као дете морати да 
отпочиње увек изнова, не знајући шта 
је било пре њега...

Платон, Тимеј

Многи догађаји у додиру са стварношћу бледе, нестају, налик ишчезавању истине из историјских 
факата или реалности из наших успомена. Ова сазнања нас подстичу да  богобојазно прихватамо сопстве-
ну пролазност, а у оном ређем и сређенијем случају наводи на мирење са тим несталним устројством. 
Очигледан пример је пандемија Covid 19, која нас је у пролеће 2020. увела у ванредно стање, на лето у ван-
редну ситуацију, док је од друге половине октобра до децембра месеца у Србији трајао нови „талас” 
епидемије, који је однео највише људских живота. „Година коју су појели скакавци”, ипак, није била из-
губљена, успели смо да ускладимо активности са стварношћу. После оклевања и велике недоумице чла-
нова Извршног одбора Друштва и пријављених аутора да присуствују, у кратком интервалу затишја епи-
демије, од 7. до 9. октобра, под покровитељством Министарства културе и информисања РС, Архивис-
тичко друштво Србије је са Архивом Србије (Државни архив Србије), чачанским и нишким архивом, као 
партнерима, успешно организовало Међународно архивистичко саветовање „Ниш 2020”.  

Друштво је захваљујући добијеним средствима од Министарства културе и информисања, током 
2020. штампало две књиге зборника са саветовања у Чачку (2019) и Нишу (2020), као и 14. број Архив-
ског гласника. Истовремено, у потпуном сагласју,  чланови Редакције и уредник Гласника, Љиљана Дожић, 
одредили су, поред пристиглих радова, и тему 15. броја: Увођење и примена јединственог информационог 
система АРХИС. За објављивање у јубиларном Гласнику прихваћени су: извештај са Међународног архи-
вистичког саветовања „НИШ 2020”; анализа проблема смештаја архивске грађе у Јагодини; вест о првом 
докторату из области архивистике одбрањеном на Филозофском факултету у Београду; прикази јуби- 
леја установа; истраживања у иностранству и употпуњавања фондова; подаци о издавачким подухвати- 
ма; приватним архивима; формирању јединственог регистра архивске грађе од изузетног и великог зна-
чаја; развоју свести стваралаца; листама и шкартирању на основу новоуспостављеног Закона; изложбама; 
архивистима који су обележили једно време; добитницима награда. 

О малом јубилеју, изласку из штампе 15. броја гласила, не можемо говорити без присећања о објав-
љивању првог, мада, у случају Архивског гласника – информативног билтена постоји и нулти број, а који је 
изашао из штампе априла 2007. у Ваљеву, као позив тада обновљеног Друштва архивских радника Србије 
да после дужег низа година од последњег објављеног броја Архивског прегледа, архивисти и архиви по-
ново успоставе међусобну сарадњу. Чланови те прве Редакције били су: Драгица Јанковић-Моугкракис, 
Мица Ђенић, Слађана Цимбаљевић, Љубица Будаћ, мр Љубинка Шкодрић и мр Александар Раковић, а 
место главног и одговорног уредника било је поверено Милчи Мадићу, председнику Извршног одбора 
Друштва. До децембра 2009. објављено је девет бројева Гласника, после чега је наступило вишегодишње 
затишје. Поново активирање рада Друштва, 2015. омогућило је излажење 10. броја Архивског гласника. 
Главни и одговорни уредник био је председник ИО Архивистичког друштва Србије Мирослав Дучић, 
уредник је била др Татјана Кикић, а чланови Редакције Мирјана Обрадовић, Горан Давидовић, Жељко 
Марковић и Слободанка Цветковић. Од 2017. уредник је Љиљана Дожић, док Редакцију чине Мирјана 
Обрадовић, Горан Давидовић, Слободанка Цветковић и Милан Стојановић. 
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Прелиставајући петнаест објављених радова у 
нултом броју Гласника, увиђамо, на нашу радост, да су 
неки проблеми добили срећан епилог. Ради се о „захте- 
ву” Милана Јакшића („Што пре донети закон о архи-
вима”) и позиву Љубинке Шкодрић („Вратити архиве 
на републички буџет”) који је законом регулисан, док 
је назив уводног текста Милче Мадића („Министарство 
подржало програм (Друштва)”) увелико постала кон-
статација коју изговарамо последњих година. Из првог
броја Гласника, од објављена 24 прилога, с разлогом из- 
двајамо радове Бошка Ракића („Концепт државног ар-
хива или државног комбинованог са локалним архиви-
ма”), Радомира Ристића („Стварна и територијална над-
лежност архивских установа”), Славице Ћук („Заштита 
архивске грађе приоритет”), Драге Миловановић („Акт 
о утврђивању културног добра и упис у регистар ар-
хивске грађе”) и Мирослава Дучића („Нова зграда Ис- 
торијског архива Ужице”). 

  Наша пажња усмерена је на позитиван пример 
у вези са подизањем нове зграде ужичког Архива, као 
подстрек у решавању сличних проблема других. Ос-
тали радови довољно говоре без додатних објашњења 
колико су питања, односно њихова решења, спроведена 
у пракси и колико утичу на проблем који смо истакли 
као приоритет у овом, 15. броју гласила. Од те 2007. 
до данас,  још један архив (новосадски) добио је ново 
здање, што нам је уливало наду да ће се у 21. веку 
решавати смештајни проблеми архива у Србији. 
Међутим, из прилога, који је добио посебно место у
15. броју Гласника, колеге Саше Здравковића из јаго-
динског Архива, схватамо да АПЕЛ о крајње неуслов-
ном простору депоа није добио потребан одјек у ло-
калној средини и да је прерастао у причу коју више ни- 
ко не слуша. Како су сами архивисти из Јагодине изја-
вили, уморили су се од мољакања, позива, објашњења 
која одзвањају као ехо, а нико не налази адекватно ре-
шење. Познато је да велики број архива има смештајне 
проблеме, па желимо да покажемо да је решавање тог 
питања од прворазредног значаја за државу.

Како су архиви најчешће смештени у зграде које 
је држава заштитила, што је случај и са јагодинским 
Архивом, започели бисмо решавање два проблема – 
непокретног и покретног културног добра – што значи 
да и заводи за заштиту споменика културе могу да бу-
ду наши активни сарадници. Прикупљањем основних 
података о смештају и капацитетима свих архивских 
установа у Србији добили бисмо белу књигу коју би- 
смо, у сарадњи са Матичном службом Државног архи-
ва Србије, приложили Министарству културе и Мини-
старству локалне самоуправе, јер је Законом о архив-
ској грађи и архивској делатности тачно дефинисано 
да проблем смештаја и одржавање зграда у којима се 
чува архивска грађа потпада под надлежност локалне 
самоуправе.

Ако је лични морал основа сваке опште по-
литике, позивамо представнике архива који немају 
проблем смештаја да својим залагањем помогну 
онима који га нису решили, да активно учествују у 
налажењу решења и могућности да се за аларман-
тан проблем чује и започне његово решавање. За-
једничким ангажовањем морамо да достигнемо 
ниво неопходности да зграде у које су смештени 
архиви постану једнако важне за локалну заједницу 
и државу као што су зграде школа, фискултурне са-
ле, амбуланте, болнице, цркве...

Усвајањем и применом јединственог инфор-
мационог система АРХИС, који је уједно виши 
ниво заштите културног наслеђа, не смемо да 
занемаримо основну делатност наших установа, а
то је чување архивске грађе.

Све је јасније да су само наша неприлагођеност 
и свeукупни немар једине околности које могу да ути-
чу на њен нестанак, јер нема других изговора као што 
су ратови или законска регулатива. Свесни чињенице 
да историја не почиње од НАС, али се и не завршава 
са НАМА, одговорни за установе чији је основни за-
датак да чувају све врсте записа, боримо се против 
Платоновог закључка с почетка текста да будућим на- 
раштајима предамо „сећања”. Учинићемо све што мо-
жемо да сачувамо благо које нам је предато на чување. 
Зато смо одабрали мото под којим ће се одвијати Са-
ветовање „Нови Сад 2021” од 6. до 8. октобра:

Архиви – прошлост која траје. 

Лела Павловић, архивски саветник
Председница Архивистичког друштва Србије
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Снежана Радовић, директорка Историјског архива Ниш, Лела Пав-
ловић, председница АДС и Верица Филиповић, архивски саветник и 
руководилац Послова матичне делатности Државног архива Србије 

у пензији
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У врло незахвалном тренутку, у време када је 
епидемија Корона вируса узела маха у читавом свету, 
у простору између два таласа епидемије, Архивистич-
ко друштво Србије у сарадњи са Историјским архивом 
Ниш, Међуопштинским историјским архивом Чачак, 
Државним архивом Србије, а под покровитељством 
Министарства културе и информисања Републике Ср-
бије, успело је да реализује четврто по реду Међуна- 
родно архивистичко саветовање „Ниш 2020” у периоду 
од 7. до 9. октобра 2020. године. Саветовање је одржа- 
но у прелепом амбијенту Хотела  „Tami Residence”  у 
Нишу, уз придржавање свих задатих епидемиолошких 
мера. Иако се готово до последњег дана није знало да  
ли ће саветовања заиста и бити јер је епидемиолошка
ситуација била нестабилна, организатори су радили 
максимално посвећено на његовом одржавању, спрем-
ни да испоштују све мере, па у крајњем случају и не- 
одржавање.

Под основном темом „Култура сећања и забо-
рава – архиви чувари памћења” одржане су три сесије. 
Свечано отварање уследило је у среду од 17.30 часова.
У музичком програму учествовала је вокална група 
„Константин” из Ниша. Скуп су поздравиле Снежана 
Радовић, директорка Историјског архива Ниш, Лела 
Павловић, председница АДС и Славица Соломун, на-
челница у Државном архиву Србије која је поздравила 
скуп у име директора Државног архива Србије др Ми-
рослава Перишића и запослених у Архиву. Градоначел-
ница града Ниша Драгана Сотировски због лоших вре-
менских услова није стигла на отварање скупа.

Поред директора и запослених из архива из Ср-
бије, скупу су присуствовали и директор Архива Фе-
дерације БиХ Адмир Хадровић, заменици директора 
Архива БиХ Хаџија Хаџиабдић и Шимун Новаковић, 
директор Архива Републике Српске Бојан Стојнић и 
Душан Поповић, председник Удружења архивских рад-
ника Републике Српске.

У оквиру Саветовања одржана је промоција 
Зборника радова Архивска грађа у теорији и пракси бр. 
3, са прошлогодишњег саветовања у Чачку. На промо-
цији су говорили др Драгомир Бонџић, научни савет- 
ник (Институт за савремену историју Србије), др Сло-
бодан Селинић, научни саветник (Институт за новију 
историју Србије) и Слободанка Цветковић, уредник 
Зборника радова.

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ 
САВЕТОВАЊА „НИШ 2020”,

НИШ, 7–9. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

Признање „Најбоља регистратура” које је 2019. 
године први пут додељено, ове године није додеље-
но због немогућности Комисије да обиђе пријављене 
регистратуре. Зато је свим пријављеним додељена за-
хвалница. Захвалницу је у име регистратуре Концерн
„Бамби” Пожаревац примила архивар Светлана Нешић.

Неформални део вечери у среду 7. октобра 2020. 
године искоришћен је да се архивском саветнику Др-
жавног архива Србије и руководиоцу Матичне службе 
тог архива, Верици Филиповић, уручи пригодан по-
клон због одласка у пензију. Верица Филиповић је била 
највећа подршка свима онима који су полагали стручни 
испит у Државном архиву Србије, али и свим архивима
у решавању текућих проблема и стручних недоумица. 
Верица Филиповић је дала и велики допринос активи-
рању Архивистичког друштва Србије.

Током три одржане сесије презентована су 32 ра-
да од 33 која су била у програму. У првој сесији презен-
товано је 12 радова. Зорица Смиловић и Снежана Ла-
зић говориле су о 75 година од оснивања Историјског 
архива Београда; мср Јасмина Живковић промишљала 
је у свом раду о улози архива и његовој управној, кул-
турној и научној димензији; мр Мирјана Богосавље-
вић представила је информациони систем АРХИС кроз
конкретни пример једног фонда Државног архива Ср-
бије; Бранка Јаначковић и Славица Соломун упознале 
су присутне са Едицијом Водич кроз архивску грађу Ср-
бије; Срђан Сивчев је представио часопис Историјског 
архива Кикинда, док су Милорад Јовановић и Слобо-
данка Цветковић дали преглед и анализу свих архивских 
часописа и периодичних публикација у Србији које тре-
нутно излазе у Србији. Предраг М. Видановић разма-
трао је употребу архивске грађе у сврху научног истра-
живања; Тамара Вијоглавин Манчић је изнела проблеме 
и методе прикупљања архивске грађе изван матичне ин-
ституције за реализацију програма архива. Др Љубин-
ка Шкодрић и др Владимир Петровић реферисали су о 
развоју дигиталне историје и упознали све присутне са 
Дигиталним центром Института за савремену истори-
ју. Потпуковник Дејан Вилимоновић и Снежана Ђуро-
вић обогатили су наша сазнања о грађи Војног архива о 
војсци Краљевине Србије у Првом светском рату; мср 
Драган Теодосић анализирао је издавачку и изложбену 
делатност Архива Југославије на тему међународних 
односа и спољне политике Југославије у 20. веку, док је 

Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац
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ску праксу када је у питању вођење Архивске књиге. Је-
лена Ковачевић и Бојана Јовац су говориле на тему раз-
граничења и формирања архивских фондова стечајних 
дужника са акцентом на њиховом сређивању; Алексан-
дар Бережнов је излагао о вредновању исплатних листа, 
њиховом значају и роковима чувања; Милена Поповић 
Субић је разрадила питање Катастра непокретности, 
историјат његовог формирања и преузимање пасивних 
земљишних књига у архиве. Синиша Домазет је слико-
вито представио микрофилмовање у Архиву Босне и 
Херцеговине сагледавајући прошлост и будућност овог 
важног облика трајне заштите архивске грађе, а Снежа-
на Петров је затворила саветовање излагањем о зашти- 
ти архивске грађе од катастрофа.

На крају је Комисија за закључке (Милена Попо-
вић Субић, Милорад Јовановић, Слободанка Цветко-
вић) дала преглед саветовања и отворила дискусију. У 
дискусији су учествовали Јасмина Живковић, Славица 
Соломун, Милена Поповић Субић, Небојша Кузмано-
вић, Марија Тодоровић, Бошко Ракић, Снежана Радо-
вић и Љубинка Шкодрић.

У неформалном делу првог радног дана, учесни-
ци су посетили Архив у Нишу, обишли нишку тврђаву, 
центар града, Ћеле кулу и Логор Црвени крст, однос-
но најзначајније локације за заљубљенике у историју и
прошлост.

На маргинама саветовања одржан је и састанак 
Комисије за израду водича у Србији.

Три врло садржајна дана за све учеснике донела 
су нова сазнања, нова познанства и искуства. Учесници 
из Историјског архива Београда, Историјског архива 
Пожаревац, Државног архива Србије, Историјског ар-
хива „31. јануар” Врање, Историјског архива Јагодине, 
Историјског архива Пирот, Службе за архив Брчко дис-
трикта, Војног архива, Института за новију историју 
Србије, Института за савремену историју Србије, Фи-
лозофског факултета у Загребу, Архива Југославије, Ис- 
торијског архива Крушевац, Историјског архива Ниш, 
Педагошког музеја, Историјског архива „Шумадије”, 
Историјског архива Краљево, Државног архива у Вуко-
вару, Архива Војводине и Архива Босне и Херцеговине, 
допринели су да овај скуп изађе ван граница Србије. 
Сигурни смо зато да ће и Зборник радова који ће обу- 
хватити десетину радова више од представљених на са-
ветовању имати читаоце не само међу архивистима у 
земљи, већ и у региону и да ће радови приказани у њему 
бити значајни за читање и историчарима и другим ис- 
траживачима историје као прво помагало у проналаже- 
њу пута до информација које су им потребне за путо- 
вање кроз лавиринте архивских фондова у архивима. 
Надамо се да ће квалитет радова и саветовања ове годи-
не мотивисати поред сталних учесника и нека нова име-
на и нова лица на сарадњу.

Бојана Јовац скренула пажњу на културно-образовну 
делатност у служби едукације најмлађих. Модератори 
ове сесије били су др Љубинка Шкодрић и Славица 
Соломун.

У другој сесији радове је представило 11 аутора 
од 12 најављених.   Др Драгомир Бонџић дао је приказ 
и преглед архивских извора за историју високог школ-
ства у београдским архивима, доц. др Мартин Преви-
шић представио је архивске изворе као једини начин за 
борбу против контроверзи на примеру истраживања 
логора на Голом отоку. Исидора Стојановић је прика-
зала оставинске списе Земунаца страдалих у периоду 
Другог светског рата и на тај начин сумирала важне
информације које ова врста грађе може да садржи. На- 
таша Раденковић говорила је о архивској грађи значај-
ној за истраживање историје рода – о удружењима жена 
и женским друштвима у фондовима Историјског архи-
ва Ниш; Натали Величковић је представила део Збирке 
Вариа и на конкретном примеру показала како дубље 
читање личних докумената и преписке може бити извор 
за нове информације и историјска сазнања; др Слобо-
дан Селинић је имао врло запажено излагање на тему 
„цензурисања” Титових говора, односно разлике између 
званичних говора у јавности и онога што је објављи-
вано у штампи. Ивана Божовић и Марко Радовановић 
представили су збирке политичких емиграната у Архи-
ву Југославије, док је Мирјана Обрадовић представила 
значај фотографија у легатима, личним и породичним 
фондовима Историјског архива Београда. Маја Нико-
лова је једну брошуру Недићеве школске радне службе 
приказала као извор за историјско разматрање и тума-
чење школске радне службе у периоду Недићеве владе; 
Стојанка Бојовић је представила институцију од значаја 
какав је Пастеров завод у Нишу који је обележио 120 
година постојања и његову архивску грађу, док је Го-
ран Милосављевић представио рукописну оставштину 
Јанићија Димитријевића, лекара и дипломате.  Модера-
тори су били Стојанка Бојовић и Натали Величковић.
У програму су учествовали и стални сарадници архи-
ва Тревис и ДАС из Београда.

У трећој сесији чији су модератори били Алек-
сандар Бережнов и Јелена Ковачевић, представљено је 
девет радова који су се односили на питање заштите ар-
хивске грађе ван архива. Марија Тодоровић је уопште-
но говорила о утицају Закона о архивској грађи и архив-
ској служби на подизање квалитета превентивне заштите 
архивске грађе, Јасмина Латиновић о проблему препли-
тања надлежности између Државног архива Србије и 
подручних историјских архива у регистратурама које су 
републичке а имају подружнице, филијале и испоставе 
у мањим градовима; Бошко Ракић је врло темељно из-
лагао о стручном надзору над ствараоцима и имаоцима 
архивске грађе у светлу нових законских прописа, док су 
Стјепан Прутки и Зденко Штрангар представили хрват- АРХИВИСТИ
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Архивски гласник 15 2020.

ЗАКЉУЧЦИ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ 
САВЕТОВАЊА „НИШ 2020”

НИШ, 7–9. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

1. Комплексност архивске делатности одређује 
улогу и значај архивских установа у оквирима 
управне, културне и научне димензије. Правац 
развоја савремених архива као установа култу-
ре обухвата и културну и научну компоненту. 
Назначавамо да архиви имају и јавна овлашћења 
за издавање уверења о чињеницама и подацима 
у архивској грађи што је специфичност архива 
међу осталим установама културе. 

2. Водич кроз архивску грађу је неизоставно и 
најважније информативно средство о целокуп-
ној архивској грађи коју архиви чувају, чију тра-
диционалну форму треба прилагодити диги- 
талној ери. Потребно је извршити ревизију 
водича и архивске грађе у архивима и публико-
вати нове или допуњене водиче, усклађене са 
актуелним редакцијским захтевима и архиви-
стичким прописима и стандардима. 

3. Убрзати процес имплементације Јединственог 
информационог система АРХИС у архивској 
мрежи Србије. 

4. Обезбедити континуиране изворе финансира- 
ња за набавку опреме (микрофилмовање, диги-
тализација, смештај архивске грађе, простор) и 
запошљавање потребних кадрова у архивима.

5. Темељи научних истраживања у хуманистич-
ким и друштвеним наукама заснивају се на ар-
хивској грађи као извору првог реда. Према 
томе, архиви и архивисти имају значајну улогу 
у презентовању научних резултата истраживач-
ког рада сваког истраживача појединачно. Ар-

хивисти апелују на истраживачку објективност 
у приказу и анализи извора и поштовање етич-
ког кодекса сваке научне дисциплине.

6. Архивска грађа (примарни историјски извори)
неопходни су у расветљавању историјских кон-
троверзи и искривљених тумачења и представ- 
љања личности и догађаја из прошлости, која су 
настала једностраном употребом наративних 
извора, публицистике и дневне штампе.

7. Архивистичке публикације у форми стручних 
архивских гласила потребно је ускладити са 
прописима о издавању и уређивању научних 
часописа и истовремено подићи њихов квали-
тативни и референтни ниво.

8. Дигитализација штампаних издања и програм-
ска решења која омогућују претраживање раз-
личитих параметара дигитализованих издања 
сматрају се неопходним у савременим научним 
институцијама и архивским установама.

9. Електронска издања књига и часописа у архиви-
ма и њихово презентовање на порталима изда-
вача умањују трошкове издавања и повећавају 
јавну доступност. Предлаже се заједничка пре-
зентација издања свих архива. 

10. Културно-образовна делатност представља 
важну компоненту у савременој архивистици 
у погледу јавног наступа и медијске презента-
ције архивске струке и архивистике уопште. 
Потребно је превазићи традиционалне излож-
бене форме и образовне садржаје и учинити их 
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прихватљивијим захтевима и очекивањима сав-
ременог друштва (онлајн изложбе, предавања, 
укључивање грађана у различите облике пре-
зентовања архивске грађе). 

11. Фотографија је важан историјски извор, па са-
мим тим и збирке фотографија у архивима у 
Србији заслужују посебан третман и захтевају 
бољу физичку и техничку заштиту; Дигитали-
зација фото-материјала сматра се неопходном. 

12. Архивске установе треба да израде и усвоје план 
о управљању ризицима од катастрофа у складу 
са међународним декларацијама и препорукама 
и у сарадњи са Државним архивом Србије.  

13. Микрофилм је незамењив медиј заштите архив-
ске грађе и његовим адекватним техничким и 
физичким обезбеђењем омогућује се успешно 
чување документа у условима катастрофа. 

14. У погледу заштите архивске грађе и докумен-
тарног материјала изван архива, законска ре-
шења из Закона о архивској грађи и архивској 
делатности потребно је разрадити доношењем 

подзаконских аката, упутстава и смерница. 
Тако би формално и суштински рад архива са 
ствараоцима био јасно дефинисан и једнообра-
зан у свим фазама заштите. 

15. Активирати рад Архивистичког друштва Ср-
бије (секције и комисије) на изради предлога 
подзаконских аката, упутстава и смерница ради 
уједначавања рада у архивима.

Комисија за закључке са саветовања АДС 
„Ниш 2020”

Милена Поповић Субић, архивска саветница
 Архив Војводине

Милорад Јовановић, архивски саветник
 Историјски архив „Средње Поморавље” Јагодина

Слободанка Цветковић, виши архивист
 Историјски архив Пожаревац
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Архис ради на MS Windows Server 2016 Standard 
платформи, са MS SQL Server системом за управљање 
базом података, уз примењене технологије ASP.NET, 
HTML5, MVC, AJAX и друге.

У оквиру Архивског информационог система 
развијени су следећи подсистеми:

1. Стручни надзор над регистратурама
2. Преузимање и смештај архивске грађе
3. Сређивање и обрада архивске грађе
4. Вођење регистара архивске грађе
5. Конзервација и рестаурација
6. Дигитализација
7. Микрофилмовање
8. Издавачка делатност
9. Библиотечка делатност

Предвиђен је развој још два подсистема: Ко-
ришћење архивске грађе и Изложбена делатност.

Верификација података
и Врсте налога

Подсистемима и подацима приступа се на основу 
хијерархијско успостављених функционалних овлаш-
ћења, дефинисаних на нивоу информационог система. 
Администраторски налог представља налог са највишим 
корисничким правима који дозвољава приступ и адми-
нистрацију свих информатичких ресурса, односно по-
седује овлашћење и право креирања, доделе, блокирања 
и укидања корисничких налога за приступ информа- 
тичким ресурсима. Кориснички налог представља иден-
тификацију корисника у систему на основу које инфор-
матички ресурс спроводи аутентификацију (проверу 
идентитета корисника) и ауторизацију (проверу пра-
ва приступа, односно овлашћења корисника). Остали 
кориснички налози омогућавају приступ искључиво 
подацима појединачних архивских установа. У зависно-
сти од послова које обављају, администратори Архиса

АРХИВСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ – АРХИС

Дигиталне технологије омогућавају динамичан 
и отворен приступ свим најважнијим садржајима који
одређују културно памћење.

Дигитализација културне баштине неопход-
на је не само због тога што се тиме омогућава њена 
видљивост на интернету, већ и због адекватног ко-
ришћења капацитета у области културе и науке који 
могу да пруже квалитетан садржај који није везан 
само за традиционалне форме, већ и за дигитални 
свет. 

Државни архив Србије – централна и матична 
установа заштите архивске грађе на територији Репу-
блике Србије, поштујући приоритете Владе Републике 
Србије – дигитализацију у области културе – развија 
и управља јединственим Архивским информационим 
системом – Архисом. Радну групу за израду информа-
ционог система Архис именовао је директор Државног 
архива Србије др Мирослав Перишић у првој полови- 
ни 2017. године, са задатком да се на територији Репу-
блике Србије обезбеди једнообразно и стручно вођење 
документације о културним добрима, утврди број и 
категорије културних добара, да се омогући заштита 
и доступност података о богатом културном наслеђу 
најширој јавности, како у Републици Србији, тако и 
корисницима у иностранству. Финансијску и логистич-
ку подршку овом подухвату пружило је Министарство 
културе и информисања Републике Србије.

Архивски информациони систем је веб аплика-
ција. Избор овакве инфраструктуре начињен је због 
свеприсутности веб претраживача и могућности ажу-
рирања и одржавања веб апликација без дистрибуције 
и инсталирања софтвера на великом броју клијентских
рачунара, чиме су значајно смањени трошкови за кори-
снике, с обзиром на то да је за рад у Архису потребно 
обезбедити рачунар са приступом рачунарској мрежи 
кроз коју је рутиран саобраћај кроз L3VPN тунел ка
серверу на којем се налази апликација. Запослени у ар- 
хивима у Републици Србији Архивском информаци-
оном систему приступају уносом адресе апликације у 
адресни бар неког од стандардних претраживача (пре-
поручује се коришћење Google Chrome и Microsoft Edge 
претраживача). Свим архивима на територији Републи-
ке Србије омогућен је сигуран приступ Архису кроз 
заштићену мрежу. Пројектом умрежавања свих архива 
руководили су Министарство културе и информисања 
Републике Србије и Државни архив Србије у сарадњи 
са Канцеларијом за ИТ и еУправу Републике Србије, уз 
подршку Телекома Србије.  

Татјана Драгићевић, архивски саветник
Никола Аџић, архивист
Александра Јаношев, виши архивски помоћник
Државни архив Србије
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С запосленима у архивима додељују права приступа од-

ређеним подсистемима Архиса. Локални администра-
тор је врста налога који има приступ свим подсисте- 
мима Архиса, право прегледа и обавезу верификације 
унетих података у одређеном архиву. Запосленима на 
стручним архивистичким пословима намењен је тип на-
лога Архивист који омогућује кориснику приступ под-
системима Сређивање и обрада и Преузимање и смештај, 
као и припадајућим шифрарницима где се уносе пода-
ци који су заједнички за цео систем. Тип налога Кон-
зерватор користе запослени у архивима који обављају 
послове конзервације и рестаурације архивске грађе и 
библиотечког материјала и који податке о примењеним 
конзерваторско-рестаураторским поступцима евиден-
тирају у подсистему Конзервација и рестаурација. Ти- 
пови налога Извршилац дигитализације, Извршилац 
микрофилмовања и Библиотекар корисницима омогућа-
вају приступ подсистемима Дигитализација, Микро-
филмовање и Библиотека. Поред врста налога намење-
них запосленима на стручним пословима задуженим за 
унос података, корисницима података о архивској грађи 
и библиотечком материјалу додељује се врста налога
Корисник у читаоници за који је дозвољен приступ мо- 
дулу за претрагу унетих и верификованих података.

Корисницима система је омогућено преузимање 
свих унетих података у свим подсистемима на локалне 
радне станице у форматима PDF и XLS (Excel).

подсистем Заштита Ван архиВа

Служба за заштиту архивске грађе и документар-
ног материјала ван архива води евиденцију о стварао-
цима и имаоцима архивске грађе, врши надзор над пра-
вилним архивирањем и чувањем грађе и документарног 
материјала док се налазе код њихових стваралаца, пру-
жа стручну помоћ по свим видовима заштите, а посебно 
при изради листа категорија документарног материјала 
са роковима чувања, врши надзор над излучивањем до-
кументарног материјала којем је истекао рок чувања, 
организује преузимање архивске грађе у архив. Држав-
ни архив Србије, поред додељених имаоца архивске 
грађе које води, по основу матичности прати рад спољ-
них служби осталих архива.

Информациони подсистем Заштита ван ахива 
део је јединственог Aрхивског информационог система 
и намењен је да подржи рад спољних служби свих ар- 
хива архивске мреже Србије. Подсистем подржава сле-
деће, основне пословне процесе:

1. вођење евиденције стваралаца и ималаца
архивске грађе;

2. вођење досијеа стваралаца и ималаца;
3. стручни надзор и налагање мера заштите;
4. евидентирање излучивања документарног

материјала коме је истекао рок чувања;
5. евидентирање излучивања регистратурског

материјала;
6. преузимање архивске грађе.

На основу обухваћених података, у оквиру под-
система Заштита ван архива, креирају се следећа по-
словна документа: Досије регистратуре, Записници о 
стручном надзору и наложеним мерама за заштиту до-
кументарног материјала и архивске грађе, Записници о 
излучивању документарног материјала коме је истекао 
рок чувања и Записници о преузимању архивске грађе.

подсистем преуЗимање и смештај

У подсистему Преузимање и смештај врши се 
евидентирање података о преузимању и смештају ар-
хивске грађе. Корисници уносе податке о преузимању 
архивске грађе у електронску књигу пријема архивске 
грађе у табу Пријем. Корисници система уносе све не-
опходне податке у вези са преузимањем архивске грађе: 
редни број уписа у Књигу улазног инвентара, делово-
дни број Записника о преузимању, основ преузимања, 
степен сређености грађе у току преузимања, податке о 
сопственику архивске грађе, затим податке о количини 
и врсти преузетог материјала, датум преузимања и на-
помене. Подаци се уносе за сва преузимања за одабра- 
ни фонд. Све унете податке могуће је претражити у 
електронском улазном инвентару. По уносу потребних 
података креира се Књига пријема (Образац О-2).

Податке о смештају архивске грађе, односно ар-
хивских књига, кутија и картотека одређеног фонда, ко-
рисници уносе у табу Смештај. У систему је неопходно 
креирати структуру архивских депоа одређене архив- 
ске установе (Депо, Ниво, Соба, Полица, Ред, Прегра-
да), а затим се појединачним архивским јединицама 
додељује податак о тачној локацији у депоу. По повези- 
вању података о архивским јединицама са локацијом у 
депоу, из система је могуће генерисати Топографски 
показивач.

У овом подсистему је омогућено и генерисање 
етикета за архивске кутије и књиге које садрже подат-
ке о архивској установи, називу фонда/збирке, распону
година архивске грађе у кутији, броју фасцикле и рас-
пону предмета, као и инвентарном броју архивске је-
динице. Поред ових основних података, на етикети се 
генерише и QR кôд који у себи носи већу количину по-
датака, као и топографску локацију предметне једини- 
це. QR кôд је могуће очитати стандардним смарт мо- 
билним уређајем или баркод скенером.

подсистем сређиВање и обрада

Основни задатак информационог подсистема 
Сређивање и обрада је да омогући обухват и преглед 
информација о основним подацима о архивским фон-
довима и збиркама на основу законских образаца и 
Општег међународног стандарда за опис архивске гра- 
ђе – ISAD(G), као и да утврди редослед и стално место 
сваке архивске јединице и унутар ње сваког документа. 
Израда описа архивске грађе врши се на пет нивоа:

1. фонд/збирка,
2. организациона јединица,
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3. нижа организациона јединица,
4. предмет/досије/књига,
5. документ.

Корисници који раде на обради одређеног фон-
да имају могућност креирања структуре фонда дода-
вањем нижих нивоа описа (одељења, одсеке, серије, 
подсерије…) и уношења детаљних података сваком од 
унетих нивоа описа. Предуслов за детаљну обраду фон-
да/збирке је упис у Централни регистар архивске грађе, 
односно додела броја који је јединствен на територији 
Републике Србије. У одабраном нивоу описа уносе се 
подаци о сигнатури фонда/збирке, граничне године 
фонда и грађе, степен сређености и очуваности, затим 
историјат ствараоца фонда, историјат фонда, подаци о 
количини и дужним метрима архивске грађе, информа-
ције о језицима, писмима и публикацијама насталим на 
основу грађе фонда, као и подаци о микрофилмовању, 
конзервацији, условима објављивања и доступности. 
Такође је предвиђен унос података о помоћним доку-
ментима која се чувају у досијеу фонда, као што су кла-
сификационе шеме, методска упутства за сређивање, 
записници о излучивању, белешке о фонду и друго. По 
уносу података о нивоима описа систем генерише До-
сије фонда или збирке (Образац О-5) и Општи инвен-
тар (Образац О-1).

Додатну функционалност информационом си-
стему, али и значајан искорак у стандардизацији посло-
вања, представља увођење Јединствене ознаке предмета 
и књига – електронске сигнатуре јединствене на гло- 
балном нивоу. Јединствену ознаку чини комбинација 
следећих нумеричких података:

•	ознака државе;
•	ознака архива;
•	број фонда/збирке у Централном регистру;
•	ознака нижег нивоа описа (Подфонд, Серија, 

Одељење, Одсек, Подсерија…);
•	година предмета;
•	инвентарни број архивске кутије или број фасци-

кле;
•	позиција (редни број) предмета; и
•	додатна ознака, односно подброј предмета.

Детаљна обрада података о архивским књигама, 
предметима или појединачним документима у предме- 
ту, кутијама и картотекама у систему се врши на стан-
дардизован начин. Приликом обраде података о архив-
ским књигама уносе се подаци о врсти књиге, ближем 
опису књиге, сигнатури, сумарном инвентарном броју 
и подброју, распону и годинама, датуму обраде и запос-
леном који је одговоран за израду описа. 

Унос података за предмет започиње уносом Је-
динствене ознаке предмета, затим се уносе подаци о 
сигнатури, садржају и наслову предмета, језицима и 
писмима, техничкој заштити, условима објављивања и 
друго. Поред ових података, уносе се и кључне речи за 
сваки предмет.

Уз описе предмета и књига везују се информаци- 
је о извршеној дигитализацији, конзервацији и рестау-
рацији и микрофилмовању. По уносу података, могуће 
је преузети пописе предмета и књига који садрже унете 
податке. Корисници система уносе све податке везане 
за архивске кутије и по уносу података, систем генери-
ше унутрашњу листу за кутију као и сумарни инвентар 
(Образац О-3) за цео фонд или његову организациону 
јединицу.

У овом подсистему је предвиђено вођење еви- 
денције израђених информативних средстава о архив-
ској грађи. Подаци о свим информативним средствима 
се могу преузети ради израде Инвентара информатив-
них средстава која су доступна у архиву.

подсистем регистри архиВске грађе

Културна добра уписују се у регистар култур-
них добара према врстама. Покретна културна добра 
зависно од врсте, утврђују музеји, архиви, библиотеке 
и кинотеке и могу се категорисати као културна добра, 
културна добра од великог значаја и културна добра од 
изузетног значаја.

Регистар архивске грађе и Централни регистар 
архивске грађе представљају основне и најважније еви-
денције у области заштите архивске грађе као културног 
добра. Регистар архивске грађе води архив који врши де-
латност заштите архивске грађе на територији на којој 
се архивска грађа чува, а Централни регистар архивске 
грађе води Државни архив Србије. Архивска грађа упи-
сује се у регистар по редним бројевима.

У регистар се уписују подаци о архивским фон-
довима, збиркама, и појединачним документима који су 
проглашени за посебну категорију културног добра. У 
податке који се уписују у регистар спадају: врста и на-
зив јединице која се уписује (фонд, збирка, документ, 
књига, карта), граничне године, датум уписа у регистар, 
основ за упис, напомена, потпис и печат, као и остали 
подаци о архиву и архивској јединици.

Централни регистар се води на основу података 
које архив који води Регистар архивске грађе доставља 
Државном архиву Србије. Матична служба Државног 
архива Србије проверава обухват и исправност унетих 
података и врши верификацију истих, односно уписује 
запис у Централни регистар. Упис података о архивској 
грађи у Централни регистар представља кључни корак 
за рад у Архису, с обзиром на то да је додељени број у 
Централном регистру једини јединствени идентифи- 
катор на нивоу Републике Србије. 

На основу обухваћених података, у оквиру под-
система Регистри архивске грађе, креирају се следећа 
документа: 1. Регистар архивске грађе архива (Образац 
Р-1) и 2. Централни регистар архивске грађе (Образац 
Р-1Ц).
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и рестаурација

Информациони подсистем Конзервација и ре-
стаурација обухвата вођење евиденција о предузетим 
активностима и мерама на спречавању и отклањању по-
следица деловања штетних фактора на архивску грађу и 
библиотечки материјал. У оквиру подсистема Конзер- 
вација и рестаурација креирају се следећа пословна до-
кумента:

1. књига конзервације/рестаурације;
2. реверс о примопредаји за конзервацију и реста-
урацију;
3. реверс о примопредаји за књиговезницу.

подсистем дигиталиЗација

Архивски информациони систем користи модул, 
у подсистему Дигитализација, за учитавање дигиталних 
снимака и њихов пренос на складишне локације ради 
трајног чувања, као и повезивање са претходно унетим 
описима архивске грађе и библиотечког материјала. 

На пословима дигитализације архивске грађе и 
библиотечког материјала, запослени у свом раду кори-
сте Архивски информациони систем – Архис, подси-
стем Дигитализација. Подаци који настају у процеси- 
ма подсистема Дигитализација структуирају се у је-
динствену базу података Архиса, чиме се обезбеђује 
потпуна, међусобна размена података између свих под- 
система Архивског информационог система. Основни 
задатак подсистема је да подржи трајну заштиту архив-
ске грађе и библиотечког материјала у дигиталном об-
лику и омогући:

1. евидентирање и трајно архивирање скенова архив-
ске грађе и библиотечког материјала; 

2. трајно архивирање датотека о снимцима насталих 
током процеса скенирања;

3. доделу метаподатака снимцима којима се описује 
садржај архивске или библиотечке јединице;

4. трајно архивирање у бази података;
5. успостављање трајне везе између података о архив-

ској грађи и библиотечком материјалу и придру- 
жених дигиталних објеката;

6. преглед и коришћење дигиталних копија уместо 
оригиналних докумената.

Дигитализовано културно наслеђе је јавно добро 
које треба да буде доступно најширем кругу заинтере-
сованих, у мери која не нарушава правила заштите ин-
телектуалне својине и приватности. Дигитализованo 
културно наслеђе треба да буде доступнo свима заинте-
ресованима. Метаподаци о културном наслеђу су јавно 
доступни у складу са јавним политикама доступности. 
Дигитализација културног наслеђа врши се ради зашти-
те културног наслеђа и дуготрајног чувања дигиталних 
објеката, а у циљу: обезбеђивања доступности инфор-
мација о културном наслеђу, омогућавања размене по- 

датака између установа заштите, стварања нове и допу-
не постојеће документације о културном наслеђу, про-
моције и представљања културног наслеђа, повећања 
броја корисника, стварања нових садржаја и увођења 
нових услуга.

Процес дигитализације се обавља кроз следеће 
фазе:
•	Издаје се налог за дигитализацију кроз подсистем 

Дигитализација запосленом на пословима дигита-
лизације. Налог садржи, поред информација о броју 
налога, датуму и извршиоцу дигитализације и ин-
формације о предмету дигитализације (сигнатура/
инвентарни број), техничко упутство за скенирање, 
упутство о означавању скенова јединственом озна-
ком и информацију о локацији на којој се трајно скла-
дишти дигитализовани архивски предмет, књига, мо-
нографска или серијска публикација. 

•	На основу претходно израђеног одабира архивске 
грађе и библиотечког материјала који је саставни део 
Плана и програма дигитализације, издаје се налог за 
дигитализацију и врши се издавање архивске грађе и 
библиотечког материјала који је одређен за дигита- 
лизацију.

•	Архивска грађа се скенира према техничком упутству 
у налогу, а у складу са Смерницама за дигитализацију 
културног наслеђа Републике Србије које је објавило 
Министарство културе и информисања Републике 
Србије 2017. године.

•	Скенови се означавају према упутству датом у нало- 
гу за сваку ставку налога. Назив сваког скена је од-
ређен Јединственом ознаком која се састоји од сле-
дећих података: ознака земље, ознака архива, ознака 
фонда/збирке, ознака одељења, ознака одсека, годи-
на, фасцикла/кутија, број предмета и додатна ознака.

•	Врши се техничка провера мастер снимака – резолу-
ција, целовитост снимка, број скенова и друге прове-
ре.

•	По завршеној провери, генеришу се оперативне ко-
пије из мастер копија у програмима за обраду фото-
графија.

•	Врши се учитавање мастер копија и оперативних ко-
пија у Архис коришћењем апликативног решења које 
је саставни део подсистема Дигитализација. На тај на-
чин се: 1. успоставља веза са предметом дигитализа-
ције, чиме се скенови везују са описима (метаподаци) 
и 2. мастер и оперативне копије трајно складиште на 
серверима за чување дигитализоване архивске грађе 
и библиотечког материјала.

•	Врши се верификација налога за дигитализацију.

проВера кВалитета
дигиталних докумената

Контролом квалитета и осигурањем квалитета се 
обезбеђује правилна дигитализација и израда метапо-
датака. Контрола/осигурање квалитета се обавља као 
процес у две фазе: руковалац опремом врши иницијалну 
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проверу квалитета у току поступка, а након тога друго 
лице врши поновну проверу. Контролишу се следећа 
својства дигиталног документа: величина, резолуција, 
назив, формат, у случају сликовних и видео докумена-
та прекомерна затамњеност односно осветљеност, по-
стојање детаља којих нема на оригиналу, замућеност, 
оријентација. Сви дигитални документи се прегледају 
као смањени прикази. 

Након иницијалног прегледа следи детаљно ис- 
питивање. Визуелно оцењивање се врши када се диги-
тални документи посматрају у размери пиксела од 1 
према 1, односно при 100% увећања на монитору. Пре-
поручује се преглед најмање 10 дигиталних докумената 
или 10% од сваке серије дигиталних докумената, ради 
провере усаглашености са спецификацијама за стварање 
дигиталних докумената и ради откривања евентуалних 
недостатака.

подсистем микрофилмоВање

Информациони подсистем Микрофилмовање 
део је Архивског информационог система и намењен је 
да подржи процесе микрофилмовања у свим архивима 
архивске мреже Србије. Микрофилмска служба бави се 
микрофилмовањем архивске грађе, проверавањем, еви-
дентирањем, скенирањем и чувањем микрофилмованог 
материјала и издавањем микрофилмова корисницима.

Микрофилмовање у архивима врши се ради за-
штите, допуне, коришћења и замене архивске грађе. 
Микрофилмује се само архивистички потпуно сређен 
фонд. Након снимања и развијања врши се провера ква-
литета и верификација микрофилмског материјала. Ми-
крофилмске евиденције су Инвентар микрофилмотеке
и Образац О–4. 

подсистем библиотека

Подаци о библиотечком фонду, односно о моно-
графским и серијским издањима која се чувају у архив-
ским библиотекама уносе се у подсистем Библиотека. 
Уносом података о наслову, поднаслову, сигнатури, ин-
вентарном броју издања, ауторству, издавачима, штам-
паријама, смештају и друго, корисницима се пружа 
информација о библиотечком материјалу који им је на 
располагању. Извозом података, запосленима на посло-
вима библиотекара омогућено је креирање каталога из-
дања. Кроз систем је омогућена и штампа инвентарних 
етикета.  

иЗдаВачка делатност

Архиви у Србији воде евиденцију о издањима, 
која је архив самостално издао или у суиздаваштву са 
другим установама и организацијама, о испоруци, о ко-
личинама, o смештају издања као и о комерцијалној дис-
трибуцији издања (ауторима, купцима, библиотекама и 
др.).

Информациони подсистем Издавачка делатност 
део је јединственог Архивског информационог система 

и намењен је да подржи рад служби којима је у опису по-
сла рад са издањима. 

корисничка претрага

У оквиру Архивског информационог система, ко-
рисницима архивске грађе и библиотечког материјала 
на располагању је модул Претрага. У овом подсистему 
корисници претражују унете и верификоване описе. 
Уколико је извршена дигитализација, корисницима су 
на располагању и сви дигитални снимци. Поред кори-
сничке претраге у Архису, Државни архив Србије раз-
вија и Портал за приказ дигитализоване грађе, коме ће 
се приступати кроз званичну интернет презентацију 
Државног архива Србије. Сви унети и верификовани 
подаци о архивској грађи би на овај начин постали јав- 
но доступни корисницима. Такође ће корисницима би-
ти на располагању и део дигиталних снимака. 

Корисници ће претраживати архивску грађу по 
следећим критеријумима: назив фонда/збирке, садр-
жај/опис, датум/година, распон, сигнатура, техничке 
особине, језик и писмо, кључне речи (регистри), диги-
тализовано. Поред претраге, корисницима портала ће 
на располагању бити и преглед свих фондова и збирки 
који се чувају у архивима у Србији. Резултате претраге 
ће корисници моћи да преузму у облику ПДФ извешта-
ја израђених према Међународном стандарду за опис 
архивске грађе ISAD(g).  Корисницима су, у зависности 
од нивоа претраге, на располагању следећи подаци: 

За ниво описа Фонд/Збирка/Одељење:
Назив архива:
Ниво описа: Фонд/Збирка
Назив фонда/збирке:
Сигнатура:
Временски период: 0000-0000
Године грађе:
Количина:
Језик:
Писмо:
Сређеност:
Доступност:
Информативна средства:
Микрофилмовано: Да/Не
Дигитализовано: Да/Не

За ниво описа Предмет/Досије/Документ:
Назив архива:
Назив Фонда/Збирке/Одељења/Одсека
Ниво описа: Предмет/Досије/Документ
Наслов:
Сигнатура:
Јединствена ознака:
Датум настанка: 00.00.0000. 
Количина:
Језик:
Писмо:
Регистри (кључне речи)

Такође, сви унети и верификовани подаци у базу 
података ће се периодично мигрирати у Претраживач 
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културног наслеђа чиме ће постати јавно доступни ши-
рој јавности.

уместо Закључка

Запосленима у архивима у Србији обезбеђен је 
аутоматски извоз прописаних и стандардизованих об-
разаца О–1, О–2, О–3, О–4, О–5, као и Р–1 и Р–1ц (у 
случају Државног архива Србије). Свако ажурирање 
података о архивској грађи, тренутно је примењено у 
систему. 

Корисници архивске грађе имају могућност да 
из читаонице једног архива приступе бази података о 
архивској грађи свих архива, односно да на једноставан 
и брз начин дођу до информације у којим се архивима 
налази архивска грађа која им је неопходна за истражи-
вање. 

У наредном периоду је у плану израда преоста- 
лих подсистема Коришћење архивске грађе и Изложбе-

на делатност, као и проширење података о архивским 
установама. Развој електронског реверса, односно на-
лога за коришћење архивске грађе, повезаће процесе 
који се одвијају у архивским читаоницама и депоима и 
олакшаће корисницима требовање архивских јединица 
кроз систем. Омогућиће се и вођење прецизних еви-
денција корисника архивске грађе, њихових тема истра-
живања и требованих архивских јединица. Кроз под-
систем Изложбена делатност запосленима у архивима 
ће бити омогућено креирање евиденције о архивским 
изложбама, досијеа изложби, као и повезивање излож-
бених експоната, како описа, тако и скенова, унетих у 
систем. 

Увођењем Архивског информационог систе-
ма, архиви у Србији су добили моћан алат дизајни-
ран да систематизује и стандардизује обухват по- 
датака о архивској грађи, као и да умногоме олакша 
приступ информацијама о архивској грађи на тери-
торији Републике Србије. 

Обуку за запослене у архивима у Србији за рад у 
јединственом софтверском решењу за архиве – Архис 
представља круну вишегодишњег рада на осмишљава- 
њу, пројектовању, тестирању и коришћењу Архиса, али 
и најважнији тест – функционисање система у сваком од 
архива.

Државни архив Србије је уз помоћ Министар- 
ства културе и информисања Републике Србије, у првој 
фази, спровео обуку за рад у јединственом софтверском 
решењу за архиве (Архис) у Српско-корејском инфор-
матичком приступном центру у Београду, која је одр- 
жана у периоду од 20. марта до 10. априла 2019. године. 

Обуку је похађало 146 архивиста из целе Србије 
ангажованих на пословима у депоу, на пословима сре- 
ђивања и обраде и дигитализацији архивске грађе из 36 
архива. Четири специјална архива (Архив Српске ака-
демије наука и уметности, Архив Српске православне 

цркве, Архив Народне банке и Војни архив) који немају 
законску обавезу коришћења Архиса, такође су прису-
ствовали обуци.

Државни архив Србије је почетком 2020. годи-
не отпочео другу фазу обуке у појединачним архивима. 
Пандемија изазвана вирусом корона спречила је плано-
ве да се у 2020. години изврши обука у свим архивима.

Обука за рад у Архису спроведена је у 19 архива: 
Архив Војводине, Историјски архив „31. јануар” Врање, 
Историјски архив Зајечар, Историјски архив Неготин 
и Одељење у Бору, Историјски архив Краљево, Исто-
ријски архив Лесковац, Историјски архив „Рас” Нови 
Пазар, Историјски архив Крушевац, Историјски ар-
хив Ниш, Историјски архив Пирот, Историјски архив 
Ужице, Међуопштински историјски архив Чачак, Исто-
ријски архив „Топлице” Прокупље, Историјски архив 
Кикинда, Историјски архив Сента, Историјски архив
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Сомбор, Историјски архив Суботица, Историјски ар-
хив Бела Црква и Историјски архив у Смедереву. При-
ступ Архису добио је 271 запослени.

Анализом кадровске и техничке опремљености 
архива у којима је извршена обука, утврђено је да ар-
хиви у Србији немају довољан број запослених као и да 
су недовољно опремљени за нове изазове које пред њих
поставља дигитализација и рад у дигиталном окружењу. 

Недовољан број кадрова на стручним пословима 
је највећи проблем у свим архивима, због чега су запос-
лени принуђени да обављају више различитих врста по-
слова. Рад у информационом систему, пројектованом да 
архивским стручњацима систематизује рад, а корисни-
цима олакша приступ подацима о архивској грађи, изис-
кује додатне напоре који у почетку представљају орга-
низациони изазов за архиве. 
Изазове представљају и различити нестандардни начи- 
ни сређивања и обраде из којих произилазе разноврсни 
подаци које је потребно ускладити и унети у Архис.

Већини архива је потребна модернизација рачу-
нарских мрежа, набавка управљивих мрежних уређаја, 
рачунарске опреме, као и опреме за дигитализацију. По-
стојећу рачунарску опрему углавном је потребно заме-
нити опремом новије генерације, с обзиром на то да ве-
лики број рачунара који се користе у архивима у Србији 
не задовољава минимум прописаних техничких карак- 
теристика за рад у Архису.

У неким архивима приметно је и одсуство препо-
знавања значаја дигитализације архивске грађе у циљу 
њене заштите и доступности.

О утисцима које је радна група понела са обука, 
најбоље сведочи размишљање једног од чланова Рад-
не групе у тексту који је написан у даху после једне од 
обука:

Радовали смо се сваком путовању, упознали смо 
Вас, наше колеге, Ваше архиве, Ваше проблеме, Ваше гра-
дове, напунили се добром енергијом у неким архивима, ра-
стужили се условима за рад и недостатком опреме у не-
ким другим архивима, дали Вам, надамо се, неки користан 
савет.

Започели смо великом дозом ентузијазма да ће се 
све реализовати у најбољем реду и дозом стрепње шта све 
може да пође по злу, да ли ћемо имати одговоре на сва пи-
тања, да ли ћемо смети да кажемо „не знам”, да ли ћемо 
нешто важно заборавити, какав је начин сређивања, как-
ве су сигнатуре, да ли ће веза ка бази да проради, каква
ће бити брзина конекције…

Дочекани смо срдачно као колеге, али са приметним 
страхом пред новим задацима. Страх се брзо топио чим 
би колеге увиделе једноставност и интуитивност уноса у 
базу. Док су се неки устручавали, други су једва чекали да 
почну да раде. Падали су и аплаузи за први унос подата-
ка у Архис. Колеге су добацивале једни другима „где треба 
да се кликне” и на тај начин пружали подршку да се на- 
праве први кораци. Свако је хтео да објасни да је баш ње-
гов фонд специфичан, али се све решавало разговором, ис-
пробавањем, што је често доводило и до конструктив- 
них предлога за надоградњу Архиса.

Свака обука у архиву завршена је приказивањем 
бројева наших телефона на екранима, а наставила би се 
већ сутрадан, у телефонским разговорима, када су многи 
самостално испробавали рад, подсећали се или двоумили 
где који податак треба да се унесе. 

Обуку смо одржавали у изложбеним салама, канце-
ларијама директора, библиотекама, али и ходницима и 
чајним кухињама, где год је била доступна интернет веза 
и место за платно или празан зид. И поред држања физич-
ке дистанце и заштитних маски, чули смо се и разумели.

До краја 2020. године рад у програму започели
су Државни архив Србије, Архив Војводине, Историј-
ски архив Ниш, Историјски архив Сента, Историјски 
архив „Рас” Нови Пазар, Историјски архив „31. јануар” 
Врање, Историјски архив Лесковац, Историјски архив у 
Пироту и др., са којима смо на почетку били у готово 
свакодневном контакту, па овим путем позивамо коле-
ге да им се придруже и да започну са уносима података 
који ће бити представљени и на Претраживачу култур-
ног наслеђа Министарства културе и информисања. 

У очекивању да епидемиолошка ситуација буде 
повољнија, и буду омогућена путовања и окупљања, на-
дамо се што скоријем наставку обуке, односно повези-
вању свих архива. АРХИВИСТИ
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УТИЦАЈ ВЛАСНИЧКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 
ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ОДНОС ПРЕМА

АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И ЊЕНОМ ЧУВАЊУ

Саша Здравковић, виши aрхивист
Историјски архив „Средње Поморавље” Јагодина

Служба заштите архивске грађе ван архива Исто-
ријског архива „Средње Поморавље” у Јагодини врши 
послове надзорa над радом предузећа у приватном вла-
сништву на територији шест општина Поморавског уп- 
равног округа. Власничка трансформација друштвених 
предузећа, која је започета 90-их година прошлог века 
претворила је велики број друштвених предузећа у при-
ватна. То је створило много проблема у раду Службе 
заштите архивске грађе ван архива. Изузимајући мали 
проценат приватника, већина приватизованих субјека-
та није имала довољно знања, а често и воље за сређива- 
њем сопствене документације. У пракси се Служба за-
штите архивске грађе ван архива суочавала са различитим 
проблемима, од негирања надлежности нових власника, 
до правне и техничке немогућности примене Закона о 
културним добрима.

Не тако давне 2002. године једна од највећих свет- 
ских компанија која се бави производњом цемента, швај-
царски „Holcim” постао је већински влaсник водеће срп-
ске фабрике цемента „Нови Поповац” у Поповцу. Годи-
нама, пре приватизације, Служба заштите архивске грађе 
ван архива Историјског архива у Јагодини, вршећи над-
зор над архивском грађом и документарним материјалом 
фабрике цемента „Нови Поповац” у Поповцу, приликом 
контролних обилазака, указивала је тадашњем руковод-
ству фабрике да је потребно ургентно сређивање велике 
количине нагомилане документације раштркане у раз-
личитим објектима овог великог система за производњу 
цемента. Документација фабрике била је смештена на 
више локација у више мањих просторија које нису биле 
адекватне за смештај документације. Тадашњи објекти 
за смештај архивске грађе, а већим делом документарног 
материјала, били су ван круга фабрике „Старо купатило”, 
„Чардак”, „Хотел Космај”, економија „Први мај”. Имајући 
у виду лошу финансијску ситуацију и само стање у фаб- 
рици, чести обиласци нису уродили плодом све до саме 
приватизације.

Нови власник је, имајући европско искуство и си-
стем вредности као и свест о важности документације
фабрике, одмах  кренуо у сређивање документације. 

На обострано задовољство склопљен је уговор 
о пословној сарадњи између „Holcim-а” и Историјског 
архива „Средње Поморавље” из Јагодине чији се део из-
међу осталог односио и на стручну помоћ око сређивања 
архивске грађе и излучивања документарног материјала, 
коме је истекао рок чувања. Радници Службе заштите 
архивске грађе ван архива одмах су израдили адекватну 
Листу категорија документарног материјала са роковима 
чувања. Када је Листа прошла све потребне процедуре 
и постала валидна, почело се са сређивањем документа- 
ције фабрике. Радови на сређивању архивске грађе и до-
кументарног материјала почели су октобра месеца 2004. 
године. Месецима се радило на сређивању документације, 
која је, према неким до тада утврђеним количинама, изно-
силa око 10.000 дужних метара. Након више од десет ме-
сеци темељног рада, прегледања документације на терену 
у издвојеним објектима, често изложени елементарним 
непогодама, током зиме изузетно ниским температурама, 
током лета изузетно високим температурама, користећи 
сопствено путничко возило за превоз документације до 
саме фабрике, документација је била спремна за смештај 
у адекватној, ново направљеној за ту сврху просторији 
изнад тзв. „централног магацина”. Просторија је била 
опремљена адекватним, металним полицама, алармним 
системом као и противпожарним системом. Приступило 
се обележавању полица и након свих припремних радова, 
у тако спремну просторију је смештена целокупна доку-
ментација фабрике цемента „Нови Поповац” из Поповца 
која се чува трајно и којој до тада није истекао рок чу-
вања. Сређивање је било окончано августа месеца 2005.
године. Документација је уписана у Архивску књигу. 

Управа фабрике именовала је лице одговорно за ар-
хиву. Новоуведени систем био је за тадашње услове више 
него адекватан. У архиву се улазило путем магнетних кар-
тица, документација се издавала на реверс (као ретко где 
у сређеним архивама које су у надлежности Историјског 
архива „Средње Поморавље” у Јагодини), благовремено је 
вршено одабирање документарног материјала који је у 
годинама које су долазиле, уз сагласност Историјског ар-
хива у Јагодини и био излучиван. 

Тако је почео да се ствара, условно речено, пар-
тнерски однос између Историјског архива и компаније 
„Холцим” а. д. Србија из Поповца који није престао ни 
2012. године када је менаџменту фабрике саветовано да 
своју архиву пресели код трећег лица у „Iron Mountаin” из 
Батајнице.

Документација на економији „Први мај” пре сређивања
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Без обзира на то, добра сарадња између „Холцим” 
а. д. Србија из Поповца и Историјског архива „Средње 
Поморавље” из Јагодине, ту не престаје. Изворно доку-
ментација фабрике настаје на територији надлежности 
Историјског архива у Јагодини, тј. у Поповцу, тако да 
се устаљена пракса једногодишњег излучивања доку-
ментације наставила. Магацин који је био архива добио 
је своју нову функцију као магацин репроматеријала, 
а у Управној згради фабрике оформљено је неколико 
мањих приручних архива за смештај текуће документа-
ције. Сваке године када је време за уништење докумен-
тације којој је по Листи категорија истекао рок чувања, 
на адресу Службе заштите архивске грађе ван архива, 
стигне захтев за уништење документације, уредно по-
писан од стране одговорних лица фабрике. И проце-
дура уништења врши се као и до сада, само што радник
Архива не иде у Поповац, већ службеним возилом фабри-
ке у Батајницу, где је смештена архива, као и документа-
ција за уништење наведена у попису. 

„ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА 
У ЈУГОСЛАВИЈИ, 1945–1991”

Јасмина Живковић, архивски саветник у Историјском архиву Пожаревац, одбранила је докторску дисертацију 
под називом „Заштита архивске грађе савезних органа у Југославији, 1945–1991”, почетком децембра 2020. године, 
на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Претходно је колегиница, по образовању 
дипломирани правник, завршила мастерске студије на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, и
одбранила мастер рад такође из области архивистике, односно заштите архивске грађе, са темом „Заштита архивске 
грађе ван архива у Браничевском округу” (ментор, тада доц. др Арсен Ђуровић). Докторске студије је наставила на 
овом факултету, најпре под менторством др Арсена Ђуровића, а исте завршила и докторску тезу одбранила под мен- 
торством проф. др Љубодрага Димића, академика.

Докторска дисертација се бави историјатом заштите архивске грађе југословенске државе у соција- 
листичком периоду, као тежиштем истраживања теме са историјског, правног и архивистичког аспекта. 
Међутим, из основне теме, хронолошки постављене, произашао је низ „отворених” питања, која је колегиница, на осно-
ву расположивих извора, покушала да обради. Сагледавајући „историјску вертикалу” судбине архивске грађе југосло-
венске провенијенције, сабрана су искуства у заштити архивске грађе савезних органа под посебним режимом заш- 
тите, као што је грађа некадашњег Савезног министарства иностраних послова, политичке и војне провенијенције, 
органа унутрашњих послова. Такође, из искустава југословенске архивистике у домену заштите архивске грађе нај- 
виших државних органа, могу се разматрати и данас актуелна питања заштите најзначајније државне, историјске и 
културне баштине у ванредним, ратним околностима, затим питање повраћаја или „реституције” југословенске архив- 
ске грађе која није до краја решена, као и дилеме око тога да ли се питање сукцесије архивске грађе југословенске
државе поставља и решава на темељним принципима архивистичке теорије и праксе. У креирању политике развоја ар-
хивске делатности на овим просторима свакако су била и данас јесу међународна архивска искуства и утицаји. Нере-
шено питање, а које би могло значајно допринети унапређењу архивске делатности данас у Србији и другим земљама 
наследницама некадашње Југославије, свакако је и питање одговарајућег образовања архивских кадрова, које треба
озбиљно схватити и решавати системски. Најзад, из свега произлази и питање статуса архивистике у односу на исто-
рију и друге научне дисциплине, њену функцију и значај за историографију, питање да ли архивистика, помоћна на-
учна дисциплина, „службеница историје”, заслужује да се сматра озбиљном науком? У докторском раду колегиница
Живковић износи озбиљне аргументе који говоре о архивистици као научној дисциплини. 

У контексту изнетог вреди поменути да је докторска дисертација колеги-
нице Живковић прва, са озбиљном архивистичком темом заштите архивске гра- 
ђе, припремљена и одбрањена на Филозофском факултету у Београду, као и било 
ком другом факултету државног и приватног универзитета у Србији, што би
могло представљати подстрек младим колегама да се образују и усавршавају у
интересу подизања угледа и значаја архивске делатности на овим просторима.

У међувремену 2015. године „CRH” глобална ком-
панија за грађевинске материјале постаје власник фа-
брике „Холцим” а. д. Србија из Поповца која наставља 
са радом као и претходна фирма. Нови влсаник „CRH” 
наставио је да своју нову и постојећу документацију ар-
хивира као и претходни власник „Холцим” а. д. Србија. 
У пар канцеларија остављена је приручна архива, а до-
кументација за дуже чување и документација трајног
карактера шаље се у „Iron Mountain”.

Искуство са правним лицима, нарочито онима 
који спадају у велике системе, показало нам је да обо-
страна сарадња мора бити заснована на узајамном по-
штовању и договору. Формално, нови власници фабрике 
су, условно речено, донели свест о важности и значају
чувања документације, која је настајала у деценијама рада 
фабрике цемента „Нови Поповац” у Поповцу.  

Редакција Архивског гласника
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ПРЕВОДИ ПУБЛИКАЦИЈА МАС-А
У ИЗДАЊУ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Смернице за дигитализацију је израдила радна 
група представника IFLA-е и МАС-а којој је Унеско по-
верио задатак да припреми смернице за покретање про-
грама дигитализације за збирке и грађу у јавној своји- 
ни. Односе се на документарно наслеђе настало на па-
пиру, рукописе, штампане књиге и фотографије. Садрже 
следећа поглавља: Преговор, Увод, Одабир, Технички 
захтеви и имплементација, Правни аспекти, Планирање 
буџета, Планирање људских ресурса, Развој и одржа-
вање веб-интерфејса, Заштита дигиталног садржаја и 
Управљање пројектом. 

Принципи доступности архивске грађе се састоје 
од десет принципа (са пратећим објашњењима за сваки 
поједини принцип) који архивистима пружају међуна- 
родно мерило за оцењивање постојеће политике и прак-
се доступности и као оквир за израду нових или изме- 
ну постојећих правила доступности. Садрже следећа 
поглавља: Предговор, Увод, Принципи доступности ар-
хивске грађе и Речник термина. 

Техничке смернице за управљање архивском грађом 
ограничене доступности пружају савете о примени не-
опходних ограничења на доступност архивске грађе 
објашњене у 60 смерница. Садрже следећа поглавља: 
Увод; Смернице: Информисати јавност о архивској 
грађи, Развити политику доступности, Постићи спо-
разум о ограничењима доступности приликом примо-
предаје архивске грађе у архив, Контролисати физич-
ки приступ архивској грађи ограничене доступности, 
Омогућити запосленима приступ архивској грађи огра-
ничене доступности ради архивистичких послова, Опи-
сати документа ограничене доступности, Одговорити 
на захтеве у вези са коришћењем докумената ограниче-
не доступности, Доносити одлуке о доступности, При-
мењивати ограничења доступности, Документовати 
одлуке о доступности, Ревидирати ограничења доступ-
ности поднета на основу жалбе или интерног поступка, 
и Учинити доступном архивску грађу којој је раније 
била ограничена доступност и додатке са примерима 
политике доступности, поступка доношења одлуке о 
доступности и образаца о издвојеним документима.

Објављивањем превода ових издања архивисти 
у Србији су добили значајне приручнике са стручним 
упутствима за рад са електронским документима, за 
планирање пројеката дигитализације архивске грађе 
и решавање проблема са доступношћу и коришћењем 
архивске грађе који постају све већи развојем инфор- 
мационих технологија и електронских комуникација.

Наведене публикације су доступне на сајту Ар- 
хива Војводине.

Владимир Иванишевић, архивски саветник 
Архив Војводине
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Архив Војводине је у току 2020. године објавио 
преводе публикација Међународног архивског савета: 
Студија 13-1 Аутентичност електронских докумената 
(Authenticity of Electronic Records, Paris, 2002. (ICA 
Study 13-1)) и 13-2 Аутентичност електронских докуме-
ната. Извештај припремљен за UNESCO и Међународ-
ни архивски савет (Authenticity of Electronic Records: 
A Report Prepared for UNESCO and the International 
Council on Archives, Paris, 2004. (ICA Study 13-2)), 
Смернице за пројекте дигитализације за збирке и грађу 
у јавној својини, нарочито ону коју чувају библиотеке и 
архиви (Guidelines for digitization projects for collections 
and holdings in the public domain, particularly those held 
by libraries and archives, The Hague, 2002. заједничко 
издање МАС-а и IFLA-e – Међународне федерације 
библиотечких удружења) као и Принципи доступности 
архивске грађе (ICA, Principles of Access to Archives, 
Paris, 2012.) са Техничким смерницама за управљање ар-
хивском грађом ограничене доступности (ICA, Principles 
of Access to Archives, Tehnical Guidance on Managing 
Archives with Restrictions, Paris, 2014). Уредник издања 
ових превода је Милена Поповић Субић, архивска са-
ветница у Архиву Војводине, а са енглеског их је превео 
Владимир Иванишевић, архивски саветник у истом ар-
хиву. Издавање превода ових публикација финансирало 
је Министарство културе и информисања Републике 
Србије.

Студија МАС-а 13-1 је настала као извештај који 
је Комитет МАС-а за архивска правна питања сачинио 
за Унеско на основу спoразума који су МАС и Унеско 
закључили 29. марта 2001, а којим се МАС обавезао да 
проучи питање дуготрајног чувања аутентичних елек-
тронских докумената. Садржи следећа поглавља: Увод, 
Аутентификација, Утицај нових технологија на аутен-
тичност, Национално законодавство и аутентичност, 
Покренути пројекти и законодавство, Закључци и пре-
поруке, Библиографију и Речник. 

Студија МАС-а 13-2 садржи проширене анализе 
и препоруке изнете у Студији МАС-а 13-1. Садржи сле-
дећа поглавља: Увод, Извештај Унеска о електронским 
документима, Пројекат управљања заснован на дока-
зима, Анкета МАС-а о стратешком планирању, Елек-
тронска дебата о спремности електронских докумена-
та, Изазови за аутентичност: Недостатак признавања 
докумената и архивске грађе као доказног материјала, 
Слабост законодавних и организационих структура, 
Одсуство техничких и оперативних стандарда и смер- 
ница, Ограничења у образовању и обуци, Потреба за 
стратешким приступом, Закључци и препоруке. 
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Историјски архив Београда је 26. септембра 
2020. године свој велики јубилеј, 75 година од осни-
вања, дочекао у условима када епидемиoлошка ситуа-
ција изазвана вирусом Covid-19 није дозвољавала веће 
прославе и окупљања. Па ипак, запослени су успели у 
свом настојању да ова јубиларна година не протекне 
незапажено, те је уз прикладну изложбу светлост дана 
угледала и монографија Историјски архив Београда: 
1945–2020.

Монографија је подељена на седам поглавља, а 
Првих 75 година је прво међу њима и оно започиње тек-
стом под насловом „Пут до оснивања” који се односи
на године уочи и током Другог светског рата. Доноси 
нове податке о напорима Марије Илић Агапове, управ-
нице Библиотеке Града Београда, да под један заједнич-
ки кров, у оквиру Културног дома, смести три општин-
ске институције културе: библиотеку, музеј и архив. 
По први пут су објављена документа и фотографије 
које нам расветљавају све мере које су надлежни преду-
зели, као и пут који је прошла историјска архива бивше 
Општине Града Земуна. Тиме су допуњена сазнања о
настанку Фонда Земунског магистрата, који је био и
повод за оснивање Градске архиве 1945. године.

Историјат институције прати одељак о статус-
ним променама и законској регулативи, преглед уну-
трашње организације, као и значајнији инвестициони 
радови, међу којима свакако треба истаћи недавну ре-
конструкцију депоа, којом је уведен савремени систем 
за климатизацију, постављена лед расвета и инстали- 
ран систем заштите од пожара са сигурносним врати-
ма, чиме су обезбеђени неопходни микроклиматски, 
хемијско-биолошки и физички услови за безбедно чу-
вање вредне архивске грађе. Прво поглавље закључују 
биографије осам директора, као и Данице Гавриловић, 
врсног познаваоца архивске теорије и праксе, чијим 
именом је 80-их година прошлог века Друштво архив-
ских радника Народне Републике Србије назвало на-
граду која се додељивала до почетка деведесетих годи- 
на прошлог века.

Поглавље На заштити архивске грађе појашња-
ва да одговорност архивиста не лежи само у архивској 
грађи која је већ у Архиву, већ и у стручном раду само 
четворо архивиста Спољне службе, који обављају над-
зор над 2226 активних регистратура на широј терито-
рији Београда.

Чувар прошлости и сећања даје увид у делатност 
Сектора за обраду и коришћење архивске грађе, чији 
запослени раде на 2818 фондова и збирки. Сређена и 

75 ГОДИНА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Мирјана Обрадовић, архивски саветник
Историјски архив Београда

обрађена архивска грађа даје се на увид у Читаоници 
и Писарници Архива. У просеку, око 500 домаћих и 
страних истраживача годишње истражује у Читаони-
ци, а више од 8000 корисника чине грађани који преко 
Писарнице решавају своје правно-административне 
потребе. У посебним сегментима презентују се достиг-
нућа Архива на пољу издавачке делатности са 115 мо-
нографија, водича, зборника грађе, каталога изложби и 
др., као и изложбене делатности којом је реализовано 
преко 86, што самосталних изложби, што поставки на-
сталих кроз сарадњу са домаћим и међународним ин-
ституцијама културе.

Поглавље Дигитални архив уводи нас у про-
грамске активности које се односе на имплементацију 
информационих технологија и дигитализацију архив-
ске грађе, како током редовног рада на обради архив-
ских фондова и збирки, тако и кроз пет домаћих и три 
међународна пројекта дигитализације. Међународни 
пројекат „Ескалација у Холокауст”, чији је Архив био 
носилац, први је којим је једна установа културе у Ср-
бији финансирана од стране Образовне, аудио-визуелне и 
културне извршне агенције Европске комисије.

О међуархивској, регионалној и међународној 
сарадњи, односима са јавношћу, као и присутности и 
видљивости институције на друштвеним мрежама и 
другим интернет платформама говори поглавље под 
називом Архив за 21. век, које закључује сегмент При-
знања. Свеукупан рад и вишедеценијско залагање запо-
слених нису остали незапажени, те је за своје заслуге 
Историјски архив Београда награђен многим награда-
ма и одликовањима међу којима се издваја Сретењским 
орденом трећег степена из 2020. године, као највише и 
последње у низу признање, што пред запослене ставља 
још већу одговорност за очување угледа и даљи развој 
Архива.



АРХИВИСТИЧК
О

 Д
РУ

ШТВО СРБИ
ЈЕ18

Историјски архив Београда данас је институ- 
ција јасно мапирана на културној сцени Београда, са 
својим препознатљивим индивидуалним обележјима, 
а завршно поглавље Прилози кроз неколико сегмената 
управо сублимира те карактеристике на најбољи мо-
гући начин. Озбиљан истраживачки рад уложен је у 
израду поглавља Летопис. У њему се сажето и јасно, из 
године у годину, прати сваки сегмент делатности Ар- 
хива, што је поткрепљено и великим бројем фотогра-
фија.

АРХИВИСТИ
ЧК

О
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РУШТВО СРБИ
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ПИРОТ КРОЗ ГРАЂУ БУГАРСКИХ АРХИВА

Предраг М. Видановић, архивист
Историјски архив у Пироту
Давор Лазаревић, професор историје
Гимназија Пирот

Потреба за свеобухватнијим сагледавањем нови- 
је историје пиротског краја током 2019. године је изне-
дрила још један одличан пројекат под називом „Пирот 
кроз грађу бугарских архива”. Носилац пројекта је Удру-
жење историчара Пирота, партнер је Историјски ар-
хив у Пироту, док је пројекат подржала и финансирала
Градска управа Пирот. Основна замисао читавог про- 
јекта је фокусирана на истраживање архивске грађе 
Централног државног архива у Софији како би се до-
шло до фондова који се односе на Пирот током бугар-
ске окупације 1941–1944. године. Тако усмерена кон-
цепција пројектних активности произашла је из крајње 
практичних околности које се своде на фрагментарно и 
често недовољно сачувано архивско наслеђе за период 
пре 1945. године. Недовољно развијена архивска делат-
ност, неафирмисана култура сећања, али и немар, често 
и отворена лоша намера порођена идеолошким матри-
цама, део су узрока за озбиљне недостатке на полица- 
ма Историјског архива у Пироту, што само по себи ге-
нерише недовољно материјала за свеобухватну и објек-
тивну реконструкцију историјске реалности града из 
прве половине прошлог века. У корпусу побројаних 
околности историографија је до сада упадала у наро- 
чито јака документарна замрачења при покушају ожив- 
љавања ратних и окупационих епоха. То се пре свега 

односи на период бугарске окупације од 1915. до 1918. 
године и период од 1941. до 1944. године. О поменутим 
периодима локалне историје готово да нема валидних 
историографских истраживања која би подразумевала 
сагледавање догађаја са аспекта самих актера, нарочито 
окупационе управе, механизама управљања окупира-
ним простором и у крајњој линији односа окупатора 
према становништву. Како су у оба наведена случаја
драгоцени фондови о раду окупационе управе после ра-
това завршили у Бугарској, с правом или не, на њих се 
више у домаћој, а нарочито у локалној историографији 
није рачунало. На то су свакако утицале крајње објек-
тивне околности попут чињенице да је грађа потхрање-
на у архивама друге државе, језичке и административне 
баријере, али и јако присутна инертност истраживача
што је уз традиционалну одбојност према архивској 
грађи стране провинијенције довело до гурања под те-
пих сваке иницијативе да се поменута грађа узме у об- 
зир. С тим у вези је више него потребно исказивање ве- 
лике захвалности према Градској управи Пирот која је
препознала и разумела оправданост једног оваквог 
пројекта задовољавајући притом насушну потребу 
стручне јавности, али и читаве локалне заједнице да 
своју историју упозна и са аспекта суседне, често не-
пријатељски оријентисане државе.

Ауторски тим који је чинило седамнаест запос-
лених, свако из свог домена стручности, уложио је оз-
биљан труд и велики напор у обимно и детаљно истра-
живање. Уз добру организацију послова, под вођством 
уредника издања, успешно су сумирана досадашња до-
стигнућа и дат пресек значајних остварења из области 
заштите, сређивања, обраде и дигитализације архивске 
грађе, као и изложбене и издавачке делатности. Текст 
на 208 страна богато је илустрован великим бројем 
фотографија, од којих многе приказују документа, фо-
тографије и артефакта који се по први пут презентују 
јавности.
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 Имајући све поменуте околности, током 2019. 
године је успешно реализована идеја да се после више-
деценијске временске дистанце напокон учини напор 
како би се извршило примарно истраживање фондо-
ва бугарских архива, копирала грађа која се односи на
Пирот и на крају трајно депоновала на полицама град-
ског архива. Како се грађа за бугарску окупацију Пи-
рота током Првог светског рата највећим делом чува у 
Војном архиву у Великом Трнову, а грађа за окупацију 
од 1941. до 1944. године у Централном државном ар-
хиву у Софији, донели смо одлуку да овога пута истра- 
живачки захват усмеримо ка физички ближој дестина-
цији што је наравно скопчано са временским и финан-
сијским оквирима за реализацију пројекта. Прве актив-
ности у оквиру пројекта су почеле маја месеца 2019. 
године, а последње су урађене до краја новембра исте 
године. Истраживачки тим који чине Предраг М. Ви-
дановић, архивиста-историчар, Цветко Иванов, публи-
циста и сјајан познавалац бугарског језика и архивске 
грађе и Давор Лазаревић, историчар, током вишемесеч-
ног истраживања грађе Централног државног архива 
у Софији је успео да вредну грађу идентификује, обра- 
ди, копира и депонује као трајно власништво Удружења 
историчара у Пироту и Историјског архива у Пироту. 

Начин рада у Централном државном архиву у 
Софији знатно се разликује од рада у нашим архивима. 
Законска регулатива у Бугарској предвиђа формирање 
система државних архива строго централизованог типа. 
Сви државни архиви (Централни државни архив у Со-
фији, Централни војни архив у Великом Трнову и 27 
територијалних државних архива) функционишу као 
специјализоване дирекције у склопу Главне управе ар-
хива при Министарском савету Републике Бугарске. 

Ради лакше евиденције и да би се избегло дупли-
рање архивских сигнирања, користе словну идентифи-
кацију. Грађа од националног значаја настала од осло-
бођења Бугарске 1878. године до краја Другог светског 
рата обележена је словом „К”, за грађу насталу после
тог датума слово „С”. За научно-техничку грађу од на-
ционалног значаја насталу после 1944. године слово „А”, 
а за грађу преузету из бившег Централног партијског 
архива која садржи документа Централног комитета Бу-
гарске комунистичке партије, слово „Б”. Након тога су 
лични фондови. У оквиру словне идентификације извр-
шена је нумерација фондова од 1 па надаље, који опет 
могу бити подељени на тзв. описе који су, такође, нуме-
рисани бројевима од 1 па надаље. Документа у фондо-
вима сређена су по предметима и називају се архивске 
јединице и спојена су у заштитној фасцикли.

Захваљујући уредби из 2004. године којом је у 
Бугарској дошло до укидања нивоа класификације до-
кумената са поверљивим информацијама, наша мала 
истраживачка екипа дошла је до веома значајних доказ- 
них материјала.

Фотокопије докумената које се односе на Пи-
рот за време Другог светског рата преузели смо из 95 
архивских јединица у 10 архивских фондова: ф. 176К 
Министарство на външните работи и заповеданията 
(Министарство спољних послова и команде) 1 лист; ф. 
190К Командантство на еврейските въпроси (Команда 
јеврејских послова) 17 листова; Министарство на пра-
восъдието (Министарство правде) 19 листова; ф. 600К 
Стоилов, Константин Константинов (1853–1901) 61 
лист; ф. 666К Пиротска евреиска община (Пиротска 
јеврејска општина) 143 листа; ф. 1564К Пиротска сме-
сана гимназия - Пирот (Пиротска мешовита гимназија 
- Пирот) 1394 листа; ф. 1599К Андонов Иван (И. А. 
Савов) (1854–1937) 17 листова; ф. 2123К Полицейски 
архив-общи дела (Полицијски архив – општа дела) 1222 
листа; 2124К Полицейски архив-лични и съдебни дела 
(Полицијски архив – личних и судских дела) 552 листа; 
ф. 2147К Арнаудов, Михаил Петров (1878–1978) 24 
листа. Преузели смо 3450 листова фотокопија докумен-
та и 284 фотографисана листа, што је укупно 3734 ли-
ста. У овом случају се стране изједначавају са листом, с 
обзиром на то да су фотокопије једностране.

Захваљујући пионирском подухвату помену- 
тих истраживача, близу четири хиљаде докумена-
та из наведених десет фондова, прешло је бугар-
ско-српску границу и биће дато на увид стручној, а 
касније и широј јавности. Тиме ће се, после скоро 
осам деценија од настанка, део драгоцене архивске 
грађе наћи по први пут пред очима српских исто- 
ричара, што ће отворити могућност за садржајније 
и свеобухватније истраживање историје Другог 
светског рата у Пироту и околини. АРХИВИСТИ
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АПЕЛ БЕЗ РЕАКЦИЈЕ
ДЕПО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

„СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ”
У ЈАГОДИНИ

Саша Здравковић, виши aрхивист
Историјски архив „Средње Поморавље” Јагодина

Смештај архивске грађе и документарног мате-
ријала је вероватно проблем већине aрхива у Србији.  
Као дугогодишњи радник Службе заштите архивске гра-
ђе ван Архива, свакодневно се сусрећем са потребама 
правних лица за преузимањем архивске грађе старије 
од 30 година. Закон нам налаже извршење те обавезе, а 
стварне могућности су минималне.

Историјски архив „Средње Поморавље” у Јагоди-
ни кроз своју територијалну надлежност покрива По-
моравски округ. Поморавски округ чини шест општи-
на: Јагодина, Параћин, Свилајнац, Ћуприја, Деспотовац 
и Рековац. Депо Историјског архива „Средње Помо-
равље” у Јагодини је у простору старе Учитељске школе 
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у Јагодини. У надлежности Историјског архива „Средње 
Поморавље” у Јагодини, налази се 476 фондова и збир-
ки, а у депоу је смештено више од 6000 дужних метара 
архивске грађе и документарног материјала. 

Сама зграда старе Учитељске школе саграђена 
је 1869. године. О историјату градње и употреби ста-
ре Учитељске школе у Јагодини писало се више пута до 
сада, а о њеној тренутној намени јако мало и то кроз 
апеле за помоћ надлежним општинским и републич- 
ким органима.

Наиме, од 1973. године приземље старе Учитељ- 
ске школе постаје депо Историјског архива „Средње По-
моравље” у Јагодини, а 1987. године прошлог века згра-
да старе Учитељске школе постаје културно добро.

У зграду старе Учитељске школе, на чијем спрату 
је остао интернат за ђаке и студенте Педагошке шко-
ле, као депо Историјског архива „Средње Поморавље” 
улагало се у почетку те намене и то 1977. године када је

Изглед фасаде и унутрашњости старе Учитељске школе, сада депоа 
Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини

извршена хидроизолација зидова, али је влага настави- 
ла да угрожава зграду. 

Услед хаварије у купатилу интерната на спрату 
зграде старе Учитељске школе 90-их година, интернат 
Педагошке школе бива измештен на другу локацију, а 
спрат остаје празан. Самим тим, разним временским 
непогодама остаје изложен и спрат старе Педагошке 
школе и депо Историјског архива „Средње Поморавље” 
у Јагодини у приземљу, што условљава пропадање кро- 
ва, прокишњавање и пропадање међуспратне конструк-
ције, чиме почиње и смањивање простора депоа Исто-
ријског архива од почетних 800 квадратних метара на 
све мање квадрата. Пропадање зграде мало је успорено 
2005. године санацијом крова и постављањем олука. 
Због честих провала од стране углавном непознатих 
лица, прозори на депоу су заштићени металним лимом, 
што ограничава видљивост радницима Службе депоа, а 
због пропадања електричне инсталације по налогу Ва-
трогасне инспекције 2010. године, искључена је струја 
у објекту. У таквим условима радници Службе депоа 
Историјског архива „Средње Поморавље” у Јагодини 
архивску грађу на захтев странака претражују уз помоћ 
батеријских лампи и уз обавезну употребу заштитне 
опреме (шлемова) јер се не зна у ком ће се тренутку 
одвалити и пасти мањи или већи део међуспратне кон-
струкције.

Немали број ликвидираних фирми са територије 
Поморавског округа ускраћено је за испуњење законске 
обавезе и преузимање архивске грађе од стране Исто-
ријског архива „Средње Поморавље” у Јагодини, чиме се 
немогућност преузимања карактерише као неодговор-
ност, а далеко је од тога. Ситуација је и даље непроме- 
њена.

Вишегодишњи апели руководилаца и управ-
них одбора архива који су се у годинама иза нас ме- 
њали повремено, није резултирало адекватном реак-
цијом, ни локалне самоуправе на чијој територији 
се налази Историјски архив „Средње Поморавље” у 
Јагодини, ни надлежног Министарства.

Органи локалних власти обезбеђивали су по-
времено неколико канцеларија у својим просторијама 
за смештај архивске грађе угашених правних субјеката 
од локалног значаја, какав је рецимо транспортно пре-
дузеће „Југопревоз”, чија документација је након ликви-
дације смештена у канцеларијама некадашње Дирекције 
за изградњу града Јагодина, али овим није решен гору- 
ћи проблем Историјског архива „Средње Поморавље” у
Јагодини. 

Имајући у виду све околности у којима функ-
ционише данашње друштво у целини, дужни смо 
да генерацијама које долазе, оставимо оно, на шта
имају право, да би наставили будућност на прошло-
сти, коју треба и мора да чува, по сваку цену, инсти-
туција од посебног значаја какав је Историјски ар-
хив „Средње Поморавље” у Јагодини. АРХИВИСТИ
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ПРИВАТНИ АРХИВИ У СРБИЈИ
– новина у архивској легислативи –

Др Јасмина Живковић, архивски саветник
Историјски архив Пожаревац

Однос између архивске грађе приватног и јавног 
карактера није ново архивистичко питање. О приват-
ним архивима начелно се говорило на Првом међуна-
родном конгресу архивиста у Паризу 1950. године, а 
као посебна област, детаљније разматрало на Конгресу 
архивиста у Фиренци 1956. године, када су се сучели-
ла различита искуства, концепције и начини решавања 
положаја приватних архива у различитим архивским 
системима. Немачки архивист Tеодор Шеленберг 
(Theodorе Sсhellenberg, Moderni arhivi: principi i tehnika 
rada, Beograd, 1968) je средином 20. века писао о „јав-
ној архивској грађи као једној врсти културног добра” 
или „јавним списима”, којима је могла, као делу држав-
не својине, управљати и старати се искључиво држава, 
посредством јавних архива. То није искључивало мо- 
гућност постојања „осталих врста добара, којима су мог-
ли управљати и приватни органи”. 

Основна три критеријума која разликују по 
Шеленбергу јавну архивску грађу од приватне јесу 
„стварање, чување или власништво и мотив за пре-
узимање од стране архивске институције”. Стога 
су порекло и садржајна компонента архивалија опре-
дељивали њихов приватан или јавни карактер, у мате-
ријалном смислу, док се архивска теорија није превише
бавила институционализацијом приватних архива, њи-
ховом организацијом и функционисањем. Чини се да су 
„приватне архиве” више посматране као скупине архив-
ских докумената у приватном власништву, који припа-
дају свом ствараоцу или сопственику по било ком при-
ватноправном основу, док се евентуално нормативно 
обликовање приватних архива није постављало као при-
оритет. У новије време, Лаура Милар (Laura A. Millar, 
Archives, principles and pracices, London, 2010), анализи-
рајући „хибридне архиве”, који се налазе између држав-
них, институционалних архива и приватних, односно 
ванинституционалних архива, говори и о архивима који 
нису искључиво државног карактера, а уочљиви су у ар-
хивском систему. Према овој ауторки, архивске целине 
приватне провенијенције могу припадати државним 
архивима, али такође као власништво приватних лица, 
могу остати на нивоу неформалних приватних збирки 
архивалија или се могу образовати приватни архиви
као облик институције за чување архива приватног по-
рекла. 

Дуги низ година у креирању архивске делатно-
сти на овим просторима доминирао је државни, потом 
друштвени облик, тако да је сва пажња законодавства 
пре свега била усмерена на организацију и функцио- 
нисање административних односно јавних архива. Ка-

рактер приватног је био „прецртан” из свих законодав-
них и социјалних сегмената, па су се институционално 
формирали пре свега државни, потом јавни, историј- 
ски архиви општег типа, организовани према тери-
торијалној и стварној надлежности. Истовремено су, 
према врсти архивске грађе и делатности својих ства-
ралаца, у закону утемељени посебни (специјални) архи-
ви, који су такође заокупљали пажњу архивске струке. 

Међутим, у архивским промишљањима су се налазили 
и приватни архиви, опет виђени као групе архивалија, 
које су по свом пореклу и месту где се налазе, могле има-
ти, или не, међусобну везу, однос или зависност. 

Тако је Општи закон о државним архивама 
(1950) предвидео приватне архиве, у смислу архи-
валија које су се налазиле у приватном власништву
и односа државних архива према њима. 

Када се радило о „пријављеним архивалијама 
приватних власника”, тада је државни архив имао за-
конско право да „може у циљу евидентирања ову грађу 
пописати и снимити (микрофилмовати) у целости или 
делимично”. Непријављене „приватне архивалије” су, чи- 
ни се, остајале изван законске заштите. Мали искорак,
опет заснован на добровољној и сазнајној основи, учи-
њен је у Закону о државним архивима НР Србије (1951), 
који је превидео да државни архиви могу „примити 
трајно и привремено на чување и јавну употребу исто-
ријско архивски материјал појединих лица или органи-
зација који не припада архиву”, што је значило и грађу 
која није проистекла из административног пословања 
правних лица. Свеукупно архивско искуство показује 
да се у државним или јавним архивима не налазе само 
архиве институција или државне, јавне администраци-
је, већ увелико и приватне архивалије, које су у јавни ар-
хив доспеле по основу поклона, права прече куповине 
или депозита.  

Из наведеног такође произлази да се није ради-
ло о формирању приватних архива као организационог, 
институционалног облика чувања архивске грађе, већ о 
архивским скупинама или појединим документима која 
су се налазила код приватних лица, породица. Таквих
је архива било у великом броју, стим што се често де-
шавало да у њима постоје и службена документа, јер су 
неретко државни чиновници део своје канцеларијске 
архиве износили из службених просторија, стварајући 
тако „документационе празнине” у административним 
фондовима, док су приватне архиве обогаћиване спи-
сима који нису део приватне или породичне докумен-
тације. Тако, на пример, Збирка Војислава Живковића, 
судије Окружног суда у Пожаревцу, поред личних и по- 



АРХИВИСТИЧК
О

 Д
РУ

ШТВО СРБИ
ЈЕ22

родичних аката, преписке, дневничких информација, 
поседује и значајну количину службених докумената, 
судских предмета у којима је истакнути пожаревачки 
судија пресуђивао у првим годинама после Другог свет-
ског рата. 

Друштвено-политичким и државним преоблико-
вањем у последњих 30 година приватна се својина вра-
тила на „архивску сцену”. Заједно са деценијском при-
премом за доношење новог архивског закона у Србији, 
трају полемике у вези са приватним архивима и њихове 
инкорпорације у архивско законодавство и архивску 
праксу. Чини се да је „приватна” пракса чувања архивске 
грађе и документарног материјала „прејудицирала” за-
конска решења. А ново је архивско законодавство „дота-
кло” приватне архиве, тек начелно.

Закон о архивској грађи и архивској делатности 
који је у Србији донет 2020. године (Службени гласник 
РС, бр. 6/2020), описујући организацију архивске де-
латности, врсте архива, поред јавних и специјалних, 
предвиђа и приватне архиве. За разлику од претходних 
законских решења, у овом случају се ради о организа- 
ционом облику архивског деловања. 

Приватни архиви се по овом Закону не сма-
трају јавним архивима и не спадају у архивску мре- 
жу Републике Србије. Закон у једној реченици (став 
4, члана 46) каже да „приватни архив може осно- 
вати правно и физичко лице”, док других одредаба 
о оснивању, статусу, организацији рада приватних 
архива, управљању и одговорности у заштити ар- 
хивске грађе у Закону нема. 

Да ли то значи да већ постојећи „приватни ар-
хиви” излазе из оквира обавезујућег понашања према 
архивским прописима, не само у погледу оснивања и
услова рада, што им даје могућност да по нахођењу сво- 
јих сопственика поступају са архивском грађом, по- 
себно у делу који се тиче њеног прописног чувања, за-
штите, вредновања или уништавања документарног ма-
теријала коме је истекао рок чувања? Вреди истаћи да 
већ више година у Србији постоје правна лица која се 
баве складиштењем, чувањем и дигитализацијом доку-
ментарног материјала не само привредних друштава, 
приватних или приватизованих предузећа, већ и ве-
ликих система из домена јавних делатности. Примера 
ради, према службеним и јавности доступним подаци-
ма Агенције за привредне регистре Републике Србије, 
у Београду је 2009. године основан Први приватни ар-
хив у Србији, као привредно друштво са ограниченом 
одговорношћу. Деценију касније (2019), према истим 
подацима, евидентиран је Приватни архив Архивско
пословање са седиштем у Београду, такође као привред-
но друштво са ограниченом одговорношћу. Да ли овак-
ва правна лица (деоничка привредна друштва, агенције, 
предузетници или огранци иностраних фирми) имају 
статус приватних архива, на који начин је њихова де- 
латност устројена, ради ли се ту о квалификованом 

поступању, и по којим архивистичким прописима, са 
архивском грађом која се неминовно налази у доку- 
ментарном материјалу похрањеном у депоима ових 
правних лица? Да ли се доношењем Закона врше статус-
не и организационе промене код постојећих тржишно 
оријентисаних „складиштара” пословне документације 
разне провенијенције, те да ли су исти претходници 
приватних архива, с обзиром на то да их Закон штуро 
дефинише? Да ли је Закон поставио стабилне механизме 
заштите архивалија у приватном власништву, односно 
нејавне, или чак јавне архивске грађе, која се увелико по 
тржишним принципима чува у архивима изван архив- 
ске мреже Србије, приватним депоима, а по свом зна-
чају може бити изузетно важна за државу, народ, исто-
рију овог подручја? Чини се да низ питања произлази 
из досадашње неуређености статуса приватних архив-
ских спремишта, односно њиховог функционисања 
изван архивског законодавства, те да је то област која 
много више брине архивске посленике него заштита ар-
хивске грађе у приватним и породичним колекцијама.

Мали „прозор” у одговору на наша пропити-
вања, а применом института правне аналогије, видимо 
у примени одредаба Закона у погледу оснивања, права 
и дужности оснивача јавних архива и на статус приват-
них архива. Сходно томе, правно и физичко лице би, 
као оснивач приватног архива, морало да у свом буџету 
обезбеди средства за „финансирање објеката, односно 
простора за пријем и чување архивске грађе, инвести-
ционог и текућег одржавања, капиталних пројеката и 
извршавања обавеза утврђених законом и другим про-
писима”. Све одлуке и подухвате који се тичу инвести-
ција, имовинско-правне природе, реконструкције, про-
даје и слично, оснивачи су дужни да ускладе са законом 
примењивим и за јавне архиве, обезбеђујући тако при-
ватном „архиву објекте који одговарају нормама и зах-
тевима чувања архивске грађе” (чл. 47, став 1. и 2. Зако-
на). Према изнетом, испуњеност неопходних услова за 
оснивање архива се такође може сматрати обавезују-
ћом и за приватне архиве. То значи да се приватни ар- 
хиви, као и јавни или специјални, могу основати и по- 
чети са радом уколико су претходно испуњени посебни 
услови у погледу простора за рад и смештај архивске 
грађе, објеката и одговарајуће опреме, минималног 
броја запослених на стручним архивистичким посло-
вима, финансирања рада архива и редовне делатности. 
У вези с тим, министар је надлежан да пропише ближе 
услове за оснивање и почетак рада, а потом посебним 
решењем утврди испуњеност услова за почетак рада и 
обављања делатности, свих, па и приватних архива. 

Са друге стране, у ставу 3. члана 51. Закона се 
истиче да одредбе „које се односе на обавезе јавних ар- 
хива сходно примењују и на специјалне архиве”. Изо-
стала је обавезност примене истог закона и на приват-
не архиве. Оваква контрадикција у погледу оснивања 
и примене Закона на обавезе архива у приватном влас-
ништву, по нашем мишљењу чини правну празнину, а у 
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НОВА ПУБЛИКАЦИЈА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ
МАНАСТИРА СВЕТИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ

Бранислав Борић, архивист
Историјски архив „31. jануар” Врање

Половином септембра 2020. године Историјски 
архив „31. jануар” Врање објавио је нову публикацију 
под насловом Манастир Свети Прохор Пчињски 
1903–1973. – Аналитички инвентар, књига прва. Аутор 
овог издања је Мирољуб Стојчић, виши архивист у 
поменутом архиву, рецензију је написао др Радован 
Пилиповић, директор Архива Српске православне 
цркве, док је уводну реч дао историчар и архивист Де-
јан Ристић. 

Прва књига даје описе 870 архивских једи- 
ница архивског фонда манастира Свети Прохор 
Пчињски, категорисаног као фонд од великог зна- 
чаја и објављена је у години када ова велика срп-
ска светиња обележава свој велики јубилеј – 950 
година од оснивања (1070–2020). 

Друга књига која је у припреми и за коју аутор 
каже да ће обухватити још око 1350 архивских једини-
ца поменутог архивског фонда планирана је за 2021. 
годину у којој ће манастир Свети Прохор Пчињски 
обележити 700 година од смрти свога ктитора – краља 
Стефана Уроша II Милутина (1321–2021). Обе ове 
књиге чиниће целину у којој ће на више од 800 страна, 
кроз аналитичке описе архивских јединица, бити мо-
гуће сагледати живот и рад овог светионика српске 
духовности и његовог братства у периоду од 1903. до 
1973. године. 

одређеним сегментима, недефинисано којим, „измешта” 
приватне архиве из домена примене Закона о архив- 
ској грађи и архивској делатности. 

Стога се архивисти оправдано питају какав је 
статус приватних архива, која је њихова улога, хоће 
ли бити уређени посебним и којим прописима, која 
се архивска грађа може чувати у приватним архи- 
вима, затим према карактеру и врсти архивске гра- 
ђе која се чува у приватним архивима – да ли је она од 
јавноправног, државног или доказног значаја, битна 
за комуникацију пословне природе или је пак на- 
стала приватним деловањем једног лица или поро- 
дице, а која нема елементе јавне исправе или архив-
ског документа са управно-административног ста-
новишта. 

И као таква, она може имати значај за историју 
дате породице или појединца, уколико су они по сво-
ме деловању или животу обележили једно подручје, 
период или историјски тренутак. И да ли уопште оба-
везе оснивача код оснивања и организације рада архи-
ва могу бити примењиве на приватне архиве, ако је већ 

члан 51. Закона, на неки начин „суспендовао” претход-
не одредбе о обавезама оснивача, за које смо уочили да 
се примењују и на приватне архиве. Или је „слободна 
воља” оснивача приватних архива ограничена у чиње-
ници вршења стручног надзора над радом ових архива 
од стране Државног архива Србије? У ствари, нисмо 
сигурни да је законодавац до краја поставио механи- 
зам функционисања приватних архива, или се верује да 
је то могуће учинити подзаконским прописима који ће 
бити донети на основу законског текста. Морамо при-
знати да недореченост законодавца по више питања у 
вези са „приватним архивством”, оставља простора за из-
бегавање примене основних законских прописа и стру- 
чних стандарда код поступања са архивском грађом у 
приватним архивима. Поред могућности подзаконских 
разрешења и појашњења, озбиљним архивистима остаје 
нада да ће надзорна функција Државног архива Србије 
који обавља „надзор над стручним радом специјалних 
и приватних архива у Републици Србији као поверени
посао”, предвиђена у члану 55, став 3. Закона, пружити 
бар основну сигурност у погледу законитог и стручног 
рада приватних архива. АРХИВИСТИ
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Најстарији документ описан у првој књизи је 
Списак облигација дужника манастира Свети Прохор 
Пчињски које нису наплаћене, предат адвокату Алекс-
андру Р. Христићу из Врања ради наплате дуга, датиран 
на 3. јануар 1903. године. Најстарије дуговање, по 
овом списку, датира из 12. децембра 1880. године, док 
је последње убележено дуговање датирано на 1. јануар 
1900. године. 

Описане архивске јединице садрже писану 
кореспонденцију са више од двадесет православних 
манастира и цркава, војним и жандармеријским вла-
стима, са више од стотину световних установа, са мно-
гим одборима за подизање храмова, Богословским фа-
култетом у Београду, богословијама у Битољу и Цети- 
њу, Монашком школом у манастиру Раковица, Гим- 
назијом и Трговачком академијом у Скопљу, пољо-
привредним школама у Битољу и Алексинцу као и са
многим удружењима (Аеро клуб Краљевине СХС, 
Братство, Друштво Светог Саве, Друштво кнегиње 
Љубице, Јадранска стража, Југословенски савез трез-
вености, Савез југословенских пчеларских друштава, 
Удружење ратних војних инвалида, Удружење српских 
четника, Црвени крст итд.) као и документа о формал- 
но-правним односима са Филијалом Државне хипо-
текарне банке у Скопљу, о манастирској имовини на 
територији Републике Северне Македоније у Скопљу, 
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значаја, шта је то чиме се ми представљамо у свету и шта 
посебно морамо да заштитимо. Овим текстом желимо 
да укажемо на проблем и предложимо решење.

историја случаја на примеру архиВа

Законом о културним добрима још из 1977. го- 
дине дефинисане су три врсте културних добара: кул-
турно добро, културно добро од великог и културно 
добро од изузетног значаја. Према том закону је 1979. 
године Извршно веће Скупштине Социјалистичке Ре-
публике Србије, на предлог Републичког савета за за-
штиту културних добара, донело Одлуку о утврђивању 
архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архи-
вима у Србији са Листом архивске грађе од изузетног 
значаја – списком најзначајнијих докумената или фон- 
дова и збирки, али углавном сумарним пописом фондо-
ва, нпр. „народноослободилачки одбори” са назнаком 
места чувања „сви архиви”. Сигурни смо да за ову одлу- 
ку и њен садржај, осим људи из струке, зна врло мали 
број људи. 

Затим је донет Закон о културним добрима 1990, 
потом нови Закон о културним добрима 1994. који је и 
данас на снази. На основу њега донети су правилници
о регистрима културних добара по врстама, међу њима и 
Правилник о регистрима архивске грађе. 

Народна скупштине Републике Србије је потом 
донела 1998. године још једну Одлуку о утврђивању 
архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архи-

 ПРЕДЛОГ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА / 
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ И ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац

О свакој држави, о томе по чему је она препо-
знатљива и различита од других, најбоље говори њена 
култура и њено културно наслеђе. У данашњем диги-
талном добу, ако желите упознати културу и културно 
наслеђе једне земље, претражићете њене институције 
културе на интернету. Може се рећи да су српске ин-
ституције културе схватиле значај и могућности диги-
талног доба и да томе придају велики значај. Међутим, 
ако желите да на било ком месту пронађете оно што 
је од културног наслеђа најважније и најзначајније, је- 
динствено и непоновљиво у Републици Србији (било
да је то архивска грађа, филмски материјал, стара и рет-
ка књига, уметнички предмети, историјски предмети 
или непокретна културна добра), тешко ћете то про-
наћи или бар не на једном месту. 

Оно најважније и најзначајније у Републици Ср-
бији требало би да су културна добра од изузетног и 
великог значаја (чл. 5. Закона о културним добрима). 
Истражујући по интернету, дошли смо до податка да
осим Регионалног завода за заштиту споменика 
културе који на свом сајту има листу непокретних 
културних добара од изузетног и великог значаја и 
Народне библиотеке Србије која на свом сајту има 
листе старих и ретких књига проглашених за кул- 
турно добро од изузетног и великог значаја, на сајто-
вима других установа културе од националног значаја 
не можемо пронаћи информацију шта је то од култур-
ног наслеђа у Републици Србији од изузетног и великог 

Куманову, Велесу, документа о повезаности са манастирима на 
Скопској Црној Гори, манастирима Св. Наума у Охриду, Св. 
Атанасија у Лешки и многима са територије Републике Северне 
Македоније, те објављивање ове грађе има, не само национални, 
већ и регионални и међународни значај.

Аутор се определио да кроз текст прикаже и 46 факсимила 
значајнијих архивских докумената, а књигу прате и Регистар 
појмова, Регистар географских појмова, Регистар установа и Ре-
гистар личних имена. Сва описана архивска грађа је на српском 
језику.

Захваљујући великом залагању, знању и вештини колеге 
Стојчића, ова књига, према речима др Радована Пилиповића 
„представља путоказ сваког озбиљног будућег истраживања но- 
вије историје светиње, бисера српског монаштва” у којој почивају 
свете мошти јединог мироточивог свеца у Србији. Поред тога,
она и подсећа на историју, традицију и духовност православног 
живља Старе Јужне Србије и на његову нераскидиву везу са 
Српском православном црквом. АРХИВИСТИ
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вима. Попис фондова, збирки и појединачних докуме-
ната и у овој листи која је саставни део Одлуке, дат је 
мање-више сумарно као и претходног пута. Државни 
архив Србије је исте године донео Одлуку о утврђива- 
њу архивске грађе за културно добро од великог значаја 
и побројао фондове, односно архиве у којима се чувају, 
опет, мање-више сумарно. Али и у овом случају, за те 
одлуке, осим људи из струке, готово да се не зна. Поје-
дини архиви су направили на основу тих општих листа 
своје појединачне листе архивске грађе од изузетног и 
великог значаја и истакли их на интернет-страницама 
својих архива. Ипак, то што је најзначајније, није до-
вољно ни уочљиво ни препознатљиво.

Поставља се и питање, да ли је оно што је про-
глашено културним добром од изузетног и великог 
значаја не само видљиво и препознатљиво, већ и 
адекватно третирано? 

Да ли су, ако говоримо о архивима, ти фондови 
и збирке или појединачни документи посебно зашти- 
ћени, сређени, обрађени, микрофилмовани, дигитали-
зовани? Да ли су у посебним просторијама, кутијама,
да ли су означени као архивска грађа од изузетног и 
великог значаја? Међутим, питање је и да ли сви ти фон-
дови који су у том тренутку на основу неких критери- 
јума категорисани завређују да буду и даље третира-
ни као културно добро од изузетног значаја? Да ли су 
важни целокупни фондови и збирке или само њихови
делови? Да ли постојеће категоризације треба реви-
дирати с времена на време? Да ли има нових фондова 
(културних добара) који треба да се нађу на неким но-
вим листама? 

Закон о архивској грађи и архивској делатно-
сти ступио је на снагу у првим данима фебруара 2020. 
године. Чланом 24. дефинисано је да архивска грађа у 
зависности од свог значаја може бити разврстана у три 
категорије, исте оне које прописује и важећи Закон о 
културним добрима. Предвиђено је да се утврђивање 
архивске грађе за културно добро, културно добро од 
великог значаја и културно добро од изузетног значаја, 
као и садржина акта о утврђивању и објављивању буду 
уређени законом којим се уређује заштита културних 
добара. Претпостављамо да ће у скорије време бити
донет и нови закон о заштити културних добара. 

тренутно стање

У Репубици Србији, на основу Закона о култур-
ним добрима (чл. 61) централне установе заштите (Др-
жавни архив Србије, Народни музеј, Републички завод 
за заштиту споменика културе, Југословенска кино- 
тека и Народна библиотека Србије) воде централне ре- 
гистре културних добара по врстама, док остале уста-
нове заштите воде регистре за своју установу. Са ас- 
пекта евидентирања и транспарентности, вођење цен-
тралног регистра је од великог значаја, јер се у цен-
тралним регистрима сваке од централних установа за-

штите могу наћи сва културна добра на територији 
Републике Србије. Требало би да и ти регистри буду у 
неком виду доступни и на интернету, што сада није слу- 
чај. Верујемо да се ради на томе. Оно што је проблем 
је да у тим регистрима нису довољно видљива и препо-
знатљива културна добра од великог и изузетног знача- 
ја као оно што је најзначајније за Републику Србију. 

Осим Републичог завода за заштиту споменика 
културе и Народне библиотеке Србије, како смо наве-
ли, друге централне установе заштите на свом званич-
ном сајту немају листе културних добара која су прогла- 
шена за културно добро од изузетног и великог значаја. 

Сматрамо да културна добра од изузетног и ве-
ликог значаја морају бити видљива и уочљива. Она 
су основна лична карта културе наше државе. За 
њих мора постојати посебна евиденција јер она су 
наше најзначајније „памћење”. 

могуће решење

Решење би по нашем мишљењу било формирање 
евиденције – Републичког или државног Регистра кул-
турних добара од изузетног и великог значаја, било 
заједничког за све врсте културних добара, било поје- 
диначног за сваку врсту – архивску грађу, уметничко-
историјске предмете и непокретна културна добра, 
филмску грађу, стару и ретку књигу. Била би то еви-
денција оног најзначајнијег за нашу државу када је кул- 
турно наслеђе у питању. Таква евиденција би била од 
важности не само као значајна информација, већ, као 
што смо и поменули, од посебног значаја по питању без-
бедности и заштите културних добара у случају њихо- 
вог потенцијалног уништења или отуђивања. Постоја- 
ње таквог вида евиденције показало би и одговорност 
наше државе о културном наслеђу пред светом. Порука 
би била јасна: Ово припада Републици Србији! Ово је 
најважније за Републику Србију! Попут Унескове листе 
„Памћење света” (Memory of the World) на којој се нала- 
зи најважније светско документарно благо. 

Начин вођења и садржај регистра или регистара 
требало би прописати законом и подзаконским акти-
ма, дефинисати критеријуме за утврђивање културног 
добра од изузетног и великог значаја, именовати одго-
варајућу високостручну комисију и извршити ревизију 
досадашњих категоризација.

Било да је у питању један или више регистара, 
сматрамо да све мора бити доступно на једном месту, 
на посебном сајту (или сајту Претраживач културног 
наслеђа), али повезано са сајтом Министарства културе 
које би могло и да води тај регистар (на предлог цен-
тралних установа заштите) на основу одлука о утврђи-
вању и категоризацији културног добра. Регистар би, 
по нашем мишљењу, требало да буде што прецизнији са 
подацима о врсти културног добра, акту на основу кога 
је оно утврђено и категорисано, подацима о установи у 
којој се чува или локалитету и др. 
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Предлажемо Министарству културе и информисања да размотри могућност формирања једног ре- 
гистра или регистара по врстама културних добара од изузетног и великог значаја за Републику Србију; да
се изврши ревалоризовање постојећих утврђених листа, да се изврши допуна са новим културним доб-
рима, да се та културна добра адекватно заштите и обележе (видети: Хашка конвенција за заштиту кул-
турних добара у случају оружаног сукоба, чл. 16 и Правилник о регистрима архивске грађе, чл. 9). 

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

Излучивање регистратурског (документарног) 
материјала чији су рокови чувања истекли, различито 
је регулисано у нашем архивском законодавству. После 
претежно нестручног и несистематског шкартирања 
безвредних докумената које смо имали после Другог 
светског рата, доношењем Упутства о прикупљању, чу-
вању и повременом шкартирању архивског материјала 
(Службени лист ФНРЈ 8-73/52), надлежни државни 
архиви, поред преузимања архивске грађе, обављали су 
послове шкартирања преко комисија формираних при 
овим архивима. 

У Закону о архивској грађи и архивској служби 
(Службени гласник СР Србије, бр. 12/67) прописана је 
обавеза ствараоца и имаоца да регистратурски матери-
јал чувају док се из њега не одабере архивска грађа.

Поступак одабирања и излучивања прецизније је 
регулисан Упутством о поступку одабирања архивске 
грађе, излучивању безвредног регистратурског мате-
ријала и о начину примопредаје грађе између органа 
управе и надлежних архива (Службени гласник СРС, 
бр. 9/70) које је донело Архивско веће при Државном 
архиву Србије, а на основу чл. 19. Став 3. Уредбе о 
канцеларијском пословању органа управе (Сл. гласник 
СРС, бр. 48/69). Овим упутством је био регулисан 
поступак израда листа категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања, поступак излучивања 
и начин примопредаје архивске грађе између органа 
управе и надлежних архива. Ово упутство архиви су при-
мењивали приликом излучивања код свих стваралаца и 
ималаца архивске грађе и регистратурског материјала.

Закон о заштити културних добара (Сл. гласник 
СРС, бр. 28/77) прописао је обавезу стваралаца да врше 
одабирање архивске грађе и излучивање безвредног 
регистратурског материјала и да доносе Листу кате-
горија регистратурског материјала са роковима чувања 
уз сагласност надлежне установе заштите. Овим зако-
ном се децидирано наводи обавеза стваралаца да из-
лучују безвредни регистратурски материјал. 

ИЗЛУЧИВАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА И
НОВИ ЗАКОН О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Бошко Ракић, архивски саветник
Историјски архив Краљево

Упутство о поступку одабирања архивске грађе, 
излучивању безвредног регистратурског материјала 
и о начину примопредаје архивске грађе (Сл. гласник 
СРС, бр. 47/81) које је донео Републички секретаријат 
за правосуђе и општу управу на основу чл. 14. став 2. 
Уредбе о канцеларијском пословању органа управе 
(Сл. гласник СРС, бр. 18 /81 и 24/81) уређује поступак 
одабирања архивске грађе и излучивање безвредног 
регистратурског материјала као и начин примопредаје 
архивске грађе између органа управа, управних орга-
низација, организација и заједница која врше јавна ов-
лашћења и надлежних архива. Ово упутство је у од-
носу на претходно упутство из 1970. године знатно 
проширило круг органа и организација која врше јав- 
на овлашћења на које се примењују одредбе о одаби-
рању архивске грађе, излучивању безвредног реги-
стратурског материјала, као и примопредаји архивске 
грађе. У пракси су архиви у Србији ово упутство при-
мењивали, а и сада га примењују, приликом одобрава-
ња излучивања код свих стваралаца и ималаца архив- 
ске грађе. Доношењем упутства из 1981. године пре-
стало је да важи претходно упутство које је донело Ар-
хивско веће 1970. године.

На основу новог устава Републике Србије из 
1990. године (Сл. гласник РС, бр. 1/90) донет је Закон 
о државној управи на основу којег је донета Уредба 
о канцаларијском пословању органа државне управе 
(Сл. гласник РС, бр. 80/92). Ова Уредба прописује да 
органи државне управе повремено врше одабирање и 
излучивање регистратурског материјала према Листи 
категорија регистратурског материјала са роковима 
чувања, стим што се не предвиђа доношење упутства 
о поступку одабирања, излучивања и примопредаји 
архивске грађе. То је правно и фактички значило да је 
Упутство о одабирању архивске грађе и излучивању 
безвредног регистратурског материјала из 1981. го-
дине престало да важи, јер је престао да важи пропис 
на основу којег је ово упутство било донето. Поред 

Сматрамо да не би смело да се догоди да нешто 
што је уписано као културно добро од изузетног зна-
чаја и дан-данас после првог уписа 1978. године буде 
несређено или неадекватно збринуто. Таква културна 
добра морају бити приоритетно сређена, обрађена, 

микрофилмована и дигитализована, посебно технички 
обезбеђена и означена. Формално проглашење нечега 
за вредност од изузетног или великог значаја, без пре-
дузимања мера у циљу његове заштите и промовисања, 
сложићемо се сви, ничему не користи. 
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тога што је престало да важи, већина архива у Срби-
ји приликом одобравања излучивања позива се на ово 
упутство из 1981. године.              

У чл. 37. став 1. Закона о културним добрима 
(Службени гласник РС, бр. 71/94) прописано је да су 
ствараоци и имаоци архивске грађе дужни да одаби- 
рају архивску грађу и излучују безвредни регистра-
турски материјал и да се излучени безвредни реги-
стратурски материјал може уништити само на основу 
писменог одобрења надлежног архива. Овај закон де-
таљно не прописује поступак одабирања архивске гра-
ђе и излучивања безвредног регистратурског матери-
јала нити предвиђа доношење подзаконског акта којим 
би ова материја била уређена.

У Закону о архивској грађи и архивској делатно-
сти (Службени гласник РС, бр. 6/2020) прописана је 
обавеза свих стваралаца и ималаца архивске грађе и 
документарног материјала да одабирају архивску грађу 
и издвајају ради уништења документарног материјала 
коме је истекао рок чувања, годину дана од дана истека 
утврђеног рока. Документарни материјал настао ра-
дом и деловањем државних органа и организација, ор-
гана територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе, установа јавних предузећа и ималаца јав-
них овлашћења, чији је рок чувања истекао, уништава 
се по прибављеном одобрењу у писаној форми над-
лежног јавног архива.

Нови Закон о архивској грађи и архивској 
делатности ствараоце и имаоце архивске грађе 
и документарног материјала који не врше јавна 
овлашћења ослободио је обавезе да прибављају 
писмено одобрење од надлежног јавног архива 
за излучивање документарног материјала, али их 
није ослободио обавезе да донесу Листу категори- 
ја документарног материјала са роковима чувања
уз сагласност архива и да у складу са том листом
врше излучивање и да воде архивску књигу. 

Архиви послове на одобравању излучивања 
документарног материјала обављају као поверене 
послове.

Новина у Закону је да надлежни јавни архив 
даје одобрење само за уништавање документарног 
материјала који је евидентиран у архивској књизи. У
претходним прописима у Упутству о поступку ода-
бирања архивске грађе, излучивању безвредног реги-
стратурског материјала и о начину примопредаје 
архивске грађе (Сл. гласник СРС, бр. 47/81) стајала је 
одредба да се одабирање архивске грађе и излучива-
ње безвредног регистратурског материјала врши, по 
правилу, само из сређеног регистратурског материјала 
који је уписан у архивску књигу. Таква одредба је 
подразумевала да има изузетака, стим што је тај изузе-
так у пракси постао правило и архиви су одобравали 
излучивање, а да регистратурски материјал није еви-
дентиран у архивску књигу. 

Нови Закон о архивској грађи и архивској 
делатности не предвиђа изузетак и ако се не води 
архивска књига, не може бити одобрено излу-
чивање. 

Излучивање се и по старим и новим прописима 
врши на основу Листе категорија документарног ма-
теријала са роковима чувања које доносе ствараоци 
и имаоци уз сагласност надлежног јавног архива. 
Листу категорија документарног материјала са роко-
вима чувања ствараоци и имаоци архивске грађе 
и документарног материјала примењују у текућем 
канцаларијском и архивском пословању. Прва се 
примењује у завршној административно-техничкој 
обради аката, односно предмета, када обрађивач на 
омоту предмета исписује рок чувања из Листе. Други 
пут Листа се примењује и када се врши одабирање 
архивске грађе, односно излучивање документарног ма-
теријала којем је рок чувања истекао. Ималац архивске 
грађе обавезан је да надлежном архиву уз пропратни
акт достави попис документарног материјала коме 
је рок чувања истекао у Листи. Попис безвредног 
материјала треба да садржи назив категорије матери-
јала, редни број под којим је уписан у Листи, број под 
којим је документарни материјал уписан у архивску 
књигу (доставља се препис архивске књиге уколико 
није достављен надлежном архиву до 30. априла теку-
ће за претходну годину), годину настанка материјала, 
рок чувања из Листе и количину материјала. Јавни ар-
хив на основу увида у списак и издвојени документар-
ни материјал за излучивање, уколико су испуњени ус-
лови, даје одобрење за излучивање у писаној форми. 
Закон о општем управном поступку прописао је да 
надлежни орган када решава по захтеву странке одлу-
чује у форми решења. 

Уколико нису испуњени услови за излучива-
ње, надлежни јавни архив доноси решење којим се 
не одобрава излучивање.

 У решењу јавног архива којим се одобрава 
излучивање наводи се обавеза ствараоца да приликом 
уништавања документарног материјала предузме не-
опходне мере заштите података који би могли повреди-
ти права и правни интерес лица на која се документар- 
ни материјал односи. Безвредни документарни мате- 
ријал који се уништава предаје се овлашћеној органи-
зацији која се бави рециклажом и откупом отпада у 
складу са прописима који регулишу управљање отпадом.

Стварна и територијална надлежност јавних 
архива за одобравање излучивања безвредног докумен-
тарног материјала регулисана је чл. 50. Закона о ар-
хивској грађи и архивској делатности по којем је Др-
жавни архив Србије надлежан за органе, установе и 
организације Републике Србије, покрајински архиви за 
покрајинске органе и организације, а међуопштински 
и архиви јединица локалне самоуправе за органе једи-
ница локалне самоуправе. 
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Имајући у виду целину до сада донетих прописа  
од 2. фебруара 2021. године, када је почела примена 
Закона о архивској грађи и архивској делатности, архи-
ви ће одобравати излучивање документарног материјала 
чији су рокови чувања истекли, на основу члана 16. на-
веденог закона, општеприхваћених стручних принци- 
па и ставова из архивистике и досадашње праксе. 
Упутство о поступку одабирања архивске грађе и из-
лучивању безвредног регистратурског материјала о на- 
чину примопредаје грађе између органа управе и 
надлежних архива (Службени гласник СРС, бр. 9/70) 
које је донело Архивско веће при Архиву Србије 1970. 
године, као и Упутство о одабирању и излучивању које 
је донео Републички секретаријат за правосуђе и оп- 
шту управу 1981. године, стављени су ван снаге 1981. 
године, односно 1992. године и архиви се не могу у 
свом раду позивати на ова упутства. Имајући у виду 
ове чињенице, архивска струка је приликом јавне 
расправе о Предлогу Закона о архивској грађи и ар-
хивској делатности предлагала да се у чл. 16. овог 
закона предвиди доношење подзаконског акта – 
Правилника о поступку одабирања архивске грађе и 
излучивање документарног материјала код стваралаца 
и ималаца архивске грађе и документарног материјала. 
Међутим, предлог није прихваћен, тако да поступак 
одабирања и излучивања код свих стваралаца и има-
лаца архивске грађе и документарног материјала није
целовито и потпуно уређен. У члану 15. Закона о 
архивској грађи и архивској делатности стоји да 
Влада Србије уређује управљање документима, начин 
евидентирања, архивирања, одабирања архивске грађе 
и документарног материјала за ствараоце и имаоце 
који врше јавна овлашћења и који се у потпуности и 
делимично финансирају из Буџета Републике Србије, 
а надлежна министарства за област правосуђа, здрав- 
ства, просвете спољних послова и одбране. Влада 
Србије је донела нову Уредбу о канцаларијском по- 
словању органа државне управе (Службени гласник РС,
бр. 21/2020) и уредила канцеларијско пословање ор- 
гана управе и других органа и установа која врше 
јавна овлашћења. Поступак одабирања и излучивања 
у члану 17. ове уредбе је начелно регулисан наводећи 
шта садржи попис документарног материјала који се 
излучује и да се излучивање документарног материјала 
врши уз одобрење надлежног архива.

 Имајући у виду да је Упутство о одабирању и 
излучивању које је донело Архивско веће 1970. године, 
стављено ван снаге, потребно је да Државни архив 
Србије, надлежан за доношење стручних упустава по 
новом Закону о архивској грађи и архивској делатно-
сти (члан 57, тачка 12), донесе ново упутство усклађено 
са новим законом које ће архиви да примењују при-
ликом излучивања код свих стваралаца и ималаца ар-
хивске грађе и документарног материјала. Разуме 
се, ово стручно упутство не може у потпуности да 
надомести недостатак подзаконског акта које регули-
ше одабирање архивске грађе и излучивање докумен-
тарног материјала.           

У Галерији Историјског архива Београда, у пе-
риоду од децембра 2019. до краја јануара 2020. године, 
приказана је изложба „Грбови Београда и београдских 
општина”. Аутор изложбе и каталога је млади архивист 
Марко Перић, а изложбу је отворио градоначелник
Београда, проф. др Зоран Радојичић.

Стручни консултант на реализацији изложбе био 
је легатор Историјског архива Београда Драгомир Ацо-
вић, чији је легат био и најзначајнији извор у припреми 
изложбене поставке. 

Драгомир Ацовић је оснивач и председник Срп-
ског хералдичког друштва „Бели орао”, које је основа-
но 1991. године и једино је стручно и професионално 
удружење у Србији које се бави проучавањем и радом 
у области науке о грбовима, родословима, заставама и 
одликовањима.

Изложба „Грбови Београда и београдских оп- 
штина” презентује резултате проучавања хералдике, хе-
ралдичких амблема и обележја везаних како за сам град 
Београд, тако и за његових 17 општина, и састоји се из 
две целине. 

Прва прати историјат грба Београда, однос-
но његових амблема, од доба деспота Стефана Лаза-
ревића, преко турске, затим аустријске власти, па до 
модерног Београда као престонице српске државе.
Изложба на сликовит начин преноси и занимљив по- 
датак да најстарији сачувани приказ грба датира још
из 1555. године. Ова целина завршава хералдичким 
стандардима и правном регулативом које су постав- 
љене крајем прошлог и почетком овог века, чиме су
утврђене варијанте градског грба и заставе, као и њи-
хова употреба.

Друга целина посвећена је грбовима београд-
ских општина. Орлови, храстови венци, куле мотриље, 
грифони, ратници у оклопима, свеци, тврђаве као 

ИЗЛОЖБА
„ГРБОВИ БЕОГРАДА И 

БЕОГРАДСKИХ ОПШТИНА”
У ИСТОРИЈСKОМ АРХИВУ

БЕОГРАДА

Софија Чауш Миловановић, архивист
Историјски архив Београда
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двоглави орао са круном, и као елемент, уноси се у грб 
Краљевине Југославије.

„Питање грба је основно питање идентитета. 
Преко грба препознајете онога кога он представља” – 
истакао је Драгомир Ацовић. Данас Београд, као главни 
град српске државе, са поносом носи свој грб и своју
заставу. Грб града се користи у три нивоа – као основ- 
ни, средњи и велики. Према речима аутора изложбе 
Марка Перића „Основни грб је заједничко обележје 
грађана, средњи грб користе градске институције, а 
велики највиши органи власти који представљају цео
град, попут градоначелника и градске скупштине”. 

Одолевајући искушењима са којима се српска 
хералдика носила кроз време, грб Београда као симбол 
вечна је инспирација наших предака, нас самих, као и 
поколења која долазе.

симболи, крстови итд. неки су од мотива које је аутор
изложбе приказао пратећи развој модерне српске те- 
риторијалне хералдике и њену примену у успостав-
љању симбола на грбовима београдских општина.

Веома интересантан по свом дизајну, колориту, 
као и значењу које носи је грб градске Општине Зе-
мун. У блазону који је дат у каталогу изложбе, и који
се може преузети са сајта Историјског архива Београ-
да, стоји: „Грб градске Општине Земун има четвороу-
гаони ’француски’ штит плаве боје. На подножју шти-
та је зелени тробрег из којег расте зелено крошњасто
стабло. Изнад штита је златна зидна круна са пет ши-
љака. Чувари грба су ратници који једном руком држе 
грб, а у другој црвени штит. Грб почива на ленти плаве 
боје, на којој је исписана девиза ћириличним златним 
словима: Земун”.

Тема којом се бави изложба – хералдика, на неки 
својствен начин, враћа нас нашим прецима, нашим ко-
ренима, подстиче на размишљање о пореклу грбова 
у најширем смислу, а сама по себи обухвата дизајн и
пренос хералдичког достигнућа. Кроз времеплов ове 
веома интересантне и посећене изложбе, можемо упо-
знати и српску средњовековну хералдику, која је ка- 
рактеристична по томе што је представљају и симбо-
лизују бели орлови, црвени штитови, оцила која се, та-
кође могу видети и која су препознатљива за тај пери-
од знамења српске државе. Међутим, након пропасти 
српске средњовековне државе, хералдика са својим
обележјима одумире, на целом простору на којем се
тада простирало Османско царство. Тек са прогла-
шењем Краљевине Србије 1882. године, на грб се враћа 
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Име истраживача које се најчешће спомињало у 
Архиву Косова и Метохије је име професора Драгољуба 
Драгија Морачића. У знак захвалности, Архив Косова 
и Метохије је отворио Спомен-собу професору Мо-
рачићу, у чијем окриљу је чувана његова пребогата 
биографија. Рођен је у Вучитрну 1921. године. Основну 
школу и гимназију је завршио у Приштини, а Правни 
факултет у Београду. Магистрирао је и докторирао у
Загребу. Од самог оснивања Правног факултета у При-
штини, био је универзитетски професор на њему. Го-
дине 1957. је дошао на чело Архива Косова и Метохије, 
све до 1961. године, свестан улоге и значаја установе,
али и историјске прошлости Косова и Метохије, са на-
мером да будућим генерацијама остави документа за 
памћење. 

Kao управник ове веома значајне институције, 
настојао је да колективу и средини у којој је живео

СПОМЕН-СОБА 
ПРОФЕСОРА ДРАГОЉУБА ДРАГИЈА МОРАЧИЋА,

УПРАВНИКА ОБЛАСНОГ ДРЖАВНОГ АРХИВА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Мирјана Бошкоћевић, архивист
Архив Косова и Метохије

 и радио пренесе и усади, да Архив није писарница 
– обична архива, како се у народу у то време мис-
лило, што се и данас може чути, већ да је Архив инс-
титуција која треба да прикупи и среди историјску 
архивску грађу која се односи на подручје Ауто-
номне Косовско-Метохијске области (део раније, 
Старе, односно Јужне Србије), и презентује је ис-
траживачима. Упоредо је трагао и за просветним, кул-
турним и јавним радницима из наше прошлости, пола-
зећи од претпоставке да се код њих може наћи било
који извор из наше историјски богате баштине.

Радио је на изучавању обима архивске грађе која 
се односила на подручје Косова и Метохијске области, 
на попису те архивске грађе и стварању услова да се 
истражена грађа микрофилмује и фотокопира. Када се 
то механички није могло решити, сам је радио исписе, 
о чему су сведочиле његове свеске исписа о архивској 

Градоначелник Београда, проф. др Зоран Радојичић, отвара изложбу
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грађи из архивских фондова у архивима Србије, САНУ, 
Матице српске и архива бивших република СФРЈ.

Неправда би била не споменути и његову богату 
преписку са институцијама и културно-просветним 
посленицима из наше прошлости. Тако се у Писму бр. 
1 од 1. октобра 1957. године, обратио свом земљаку, 
историчару, господину Глиши Елезовићу, између 
осталог следећим речима: Ја сам Вам у главним цртама 
изнео задатак Обласног државног архива, као историјске 
установе, која има за циљ да прикупи среди и сачува, а 
касније и обради сву историјско-архивску грађу која се 
односи на област Косова и Метохије. Од Вас, и као Ко-
соваца и научника, очекујем сарадњу. Ви сами изаберите 
облик те сарадње, на исту, у сваком случају рачунамо и 
много ће нам бити драго да ту сарадњу остваримо на 
обострано задовољство. Ви би нам својим искуством и
знањем, одличним познавањем историје и прилика на
Космету у прошлости много помогли, а одличним позна-
вањем библиографије која се односи на Космет, пружили 
би нам могућност да на најбржи начин пронађемо све
оно што је писано о нашим крајевима и људима, те да 
тако употпунимо наш Архив. (из досијеа личног фонда 
Глише Елезовића, Архив Косова и Метохије).

Захваљујући вредном и упорном прегалаштву 
професора Морачића, и његовом истраживачком енту-

зијазму, Архив Косова и Метохије је био обогаћен 
великим бројем архивских фондова укинутих инсти-
туција и личних фондова, и са око десетак новинских 
листова који су излазили између два светска рата на 
Косову и Метохији, тј. Јужној Србији: Косовске новине, 
Глас са Звечана, Српско Косово, Божур са Косова, Јужна 
трибина, Освит, Косовски гласник, Збор са Косова, а као 
претече свих, листови Призрен и Цариградски гласник. 
Осим овога, Архив је обогаћен и личним фондовима: 
Петра Петровића, учитеља, штампара, књиговесца; 
Михајла Кијаметовића, учитеља, просветног надзор-
ника, председника Главног одбора 550. годишњице Ко-
совског боја; Душана Некића, учитеља из Призрена, 
Стеве Димитријевића, ректора Призренске богосло-
вије; Петра Панића, адвоката из Приштине; Манојла 
Филиповића, сајџије из Приштине; Стојана Зафирови-
ћа, професора из Приштине. 

Професор Морачић је имао значајну улогу у 
откупу велике количине веома значајне архивске 
грађе. Расписивао је огласе у листовима Рилиндији и 
Јединству, оглашавајући откуп архивске грађе која 
се односила на Аутономну Косовско-Метохијску 
област.

У огласима је прецизно наглашавао да се от-
купљују: акта, писма, дипломе, скице, цртежи, фото-
графије, мапе, плакате, књиге, листови, часописи и дру-
га писана или на други начин репродукована грађа,
као и документа трајне вредности за изучавање и на-
учну обраду историје Косова и Метохије.

Читавог живота је обављао и различите добро-
вољне функције. Као новинар, сарађивао је са мно-
гим часописима на Косову и Метохији. Писао је број-
не критичке текстове у листу НИРО Јединство, НИРО
Рилиндија, као и часопису Стремљење. Био је дугого-
дишњи уредник Обележја, часописа за друштвена пи-
тања, науку и културу, у којем је као борац за очување 
културне баштине неговао и рубрику „Из културне 
баштине”. Често је гостовао на Радио Приштини на
коме је водио емисију „Из прошлости Косова и Ме-
тохије”, при чему је, у зависности од теме, своје прилоге 
заснивао на архивским изворима. Био је оснивач првог 
симфонијског оркестра у Приштини, Културно-умет-
ничког друштва „Раднички”, и члан хора „Камерног и 
народног оркестра”, покретач културно-уметничких 
друштава: „Рамиз Садику”, „Јени Хајат” и „Амаликане 
и приликане” и члан Друштва за неговање традиције 
ослободилачких ратова 1912–1918. године.

Ако поставимо питање: Колико један човек може 
да се посвети оданом раду, на корист наше историје? 
Онда је одговор јасан: проф. Драгољуб Морачић је 
синоним читаве плејаде српских умних, историјских 
вреднованих људи. Сам је говорио да је пола века радио 
срцем и душом. Као добитник Вукове награде, изјавио 
је:

Отварање Спомен-собе. Радмила Поповић, 
директорка Архива Косова и Метохије

Спомен-соба Драгољуба Драгија Морачића
у Архиву Косова и Метохије
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Историјски архив Зрењанин обележио је 
100-годишњицу од оснивања Српске велике гимназије у 
Великом Бечкереку издавањем одговарајуће монограф-
ске публикације споменичког карактера. Такође, обеле-
жена је 150-годишњица од усвајања знаменитог Бечке-
речког програма Српске народне слободоумне странке 
Светозара Милетића приређивањем монографије збор-
ничког карактера. Аутор и приређивач је историчар и 
архивиста Слободан Милин. Пројекат изложба и књига 
Записници Српског народног одбора 1918. резултовао је 
објављивањем књиге у коауторству руководиоца про- 
јекта Ванде Војводић Мицове из Историјског архива 
Зрењанин и сарадника на пројекту Зорана Вељановића 
из Музеја Војводине. Поред објављивања публикације, 
у оквиру пројекта је реализована и адекватна изложба
као и набавка техничке опреме. 

У циљу стручног усавршавања и оспособљава- 
ња четворо радника Архива (троје архивиста и један 
архивски помоћник) присуствовало је обуци за рад у 
информационом систему АРХИС коју је организовао 
Државни архив Србије у сарадњи са Министарством 
културе и информисања Републике Србије. 

У 2019. години у Архиву је у оквиру текућег 
одржавања урађена мрежа електро-инсталација, рачу-
нарска мрежа, кречене су канцеларијске просторије, 
набављени су клима уређаји, нови рачунари и део кан-
целаријског материјала. Проблеми са којима се Архив
и даље суочава је недостатак простора за смештај ар-
хивске грађе и регистратурског материјала и отежани
услови рада, нарочито у зимском периоду.
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 Али, оно што је најважније је, да не бих себи ни-
када опростио да сам остао пасиван у културном живо-
ту овог нашег региона, јер грех је не оставити никакав 
траг онима који ће проучавати културну баштину Ко-
сова и Метохије. Она се мора сачувати од заборава, као 
што је говорио Вук Караџић. При томе ће нам као наук 
бити увек на уму оне заветне Вукове речи које све нас 
прозивају и позивају: „Ако свако уради колико је способан, 
никада народ овај пропасти неће”. (НИРО Јединство, 
Приштина, 1988).

Овакве личности као што је био проф. Драги 
Морачић, нису нам дале право на заборав. У знак за-
хвалности 1998. године, Верица Китић, виши архивист 
Архива Косова и Метохије је приредила Спомен-собу, 
која је могла бити полазиште у изучавању културне ис-
торије Косова и Метохије. Богата библиотека са 
библиографским подацима приређена је од стране би-
блиотекара Градске библиотеке у Приштини Душице

Ничић. Опремање Спомен-собе финансијски су помо-
гли: Министарство културе РС, Покрајински секрета-
ријат за образовање, науку и културу, Космет, Завод за 
осигурање, Покрајински СУБНОР, Градски СУБНОР
и Електрокосово.                       

Спомен-соба професора Морачића, могла је 
бити полазиште студентима за изучавање Кривичног 
процесног права, предмета који је професор предавао 
на Правном факултету у Приштини. Уједно, ово је била 
и жеља његове породице, нажалост, услед свима нама 
познатих дешавања на Косову и Метохији 1999. го-
дине, неостварена.

Данас недоступна Спомен-соба професора Дра-
гољуба Драгија Морачића, обавезује и прозива. Зове 
нас да не одустанемо од борбе да је имамо. Убаштиње-
но архивско благо Косова и Метохије је исто што и 
Косовски завет. 

У 2019. години Историјски архив Зрењанин
је као и претходних година, учествовао у најзначајни- 
јим културним манифестацијама на нивоу града. Јед-
на од таквих манифестација одржана је почетком маја
2019. године у организацији Историјског архива Зре- 
њанин, Града Зрењанина и ГНБ „Жарко Зрењанин”. 
Одржана је промоција две књиге значајне за историју 
нашег града. Први српски народни одбор 1918. аутора 
Милана Ђуканова и трећи репринт монографије Пе-
тровград из 1938. године коју је уредио Александар
Станојловић. Изложбена делатност је реализована у 
салону Историјског архива Зрењанин поводом обеле-
жавања јубиларне 150-годишњице Савеза инжењера и 
техничара Србије под називом „150 година Савеза ин-
жењера и техничара Србије, од техничарске дружине до 
савременог удружења”. Изложба је преузета од Савеза 
инжењера и техничара Србије, и Музеја науке и тех- 
нике Београд, а у сарадњи са удружењем „Завичајац” 
приређена је изложба у просторијама Народног позо-
ришта „Тоша Јовановић” Зрењанин. 

Средства одобрена од стране Министарства 
културе и информисања и Покрајинског секретарија-
та за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама оправдана су кроз следеће пројекте: 

- Часопис Архивска грађа,
- Изложба и књига Записници Српског народног 

одбора 1918.,
- Монографија 100 година Српске велике гимназије,
- Књига 150 година Бечкеречког програма.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН У 2019. ГОДИНИ

Софија Бабић, архивист
Историјски архив Зрењанин
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Рођена 7. јануара 1940. године у Азањи. Основну и средњу школу заврши-
ла је у Смедеревској Паланци. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду,
на Катедри за историју 1964. године. Од 1969. године запослена у Архиву у Сме- 
деревској Паланци. Звање архивисте стекла је 1974. године након полагања струч-
ног испита у Архиву Србије.

Директор Историјског архива у Смедеревској Паланци била је у више на- 
врата, у периоду од 1978. до 1997. године.

Поред активног прикупљања грађе са територије oпштинa Смедеревска 
Паланка и Велика Плана, а за коју је надлежан паланачки Архив, током свог рада
спровела је бројна истраживања и у другим архивима у тадашњој Југославији.
Фокус њеног рада била је архивска грађа која се односила на локалну историју. По-
степеним уласком грађе у Архив, Верославина интересовања и жеља за истражи-
вањем, обрадом и публиковањем грађе гранале су се у више праваца. 

Као један од значајнијих подухвата може се издвојити истраживање грађе 
која се односи на Први светски рат. Бројни одласци у више историјских архива
резултирали су картотеком имена и података о месту и времену погинулих у Ве- 
ликом рату, а са подручја Општине Смедеревска Паланка. 

Такође, захваљујући ангажовању Верославе Вељашевић, паланачки Архив 
обогаћен је деловима Фонда Дунавске бановине, који се односе на територију Па-
ланке, у виду копија и уз сагласност Архива Војводине. Осим тога, током 1997. го- 
дине учествовала је и у сређивању грађе у Архиву Српске православне цркве Епар-
хије будимске у Сент Андреји.

Аутор је више стручних текстова објављених у Архивском прегледу, до-
писник „Наше комуне”, приредила је више од 25 изложби. За унапређење архивске
делатности добила је награду „Даница Гавриловић” 1981. године, као и награду „Не-
деља архива Југославије” 1986. године. Учесник је многих стручних конгреса, члан 
Архивског друштва Србије и носилац звања архивског саветника од 1989. године. 

На локалном нивоу била је сарадник на многим пројектима и у већини ус- 
танова, због чега је добитник и неколико признања. 

Била је председница и активни члан Кола српских сестара, где је такође њен 
допринос неизрецив.

Због свог великог залагања и исцрпног рада била је изузетно поштована у 
круговима тадашње српске интелигенције.

Као руководилац активно је радила на промовисању установе, окупљала 
бројне донаторе и спонзоре. Пишући један такав допис, упућен потенцијалном до-
натору, Верослава се обратила следећим речима:

„Поштовани господине,
од када постоји људско памћење постојали су и људи који су
били загледани у будућност са жељом да учине неко добро дело и 
да их то дело учини бесмртним”.

У немилом и трагичном догађају, 1997. године, изгубила је живот на радном 
месту.

Иза Верославе остали су син Владимир и ћерка Биљана, али и Међуопштин-
ски историјски архив који данас са поносом носи њено име!

Снежана Савић, архивист 
Архив „Верослава Вељашевић”, Смедеревска Паланка

IN MEMORIAM
Верослава Вељашевић

(1940–1997)



33

Архивски гласник 15 2020.

Наша драга колегиница, архивски саветник Историјског архива Краљево 
Драга Миловановић, рођена Капларевић, напустила нас је заувек 6. априла 2020. 
године. Иако није губила наду, нити се предавала до последњег тренутка, омиљена 
колегиница изгубила је битку за живот.

Драга Миловановић је рођена 7. фебруара 1968. године у Краљеву. Основ- 
ну школу завршила је у Лађевцима, а средњу у Краљеву. Дипломирала је историју 
на Филозофском факултету Универзитета у Београду 1995. године. Као дипломира-
ни историчар започела је рад у Историјском архиву Краљево 1996. године и одмах 
оправдала своје име, стекла је наклоност свих. После успешно обављеног приправ-
ничког стажа, положила је стручни испит из архивистике и добила стручно звање 
архивист. Преузела је без тешкоћа самосталан рад на сређивању и обради архивске 
грађе, изради информативних средстава, вођењу евиденција о архивској грађи и ар-
хивском депоу, у служби надзора, на приређивању изложби докумената и осталим 
архивистичким пословима. Успешно и ненаметљиво обављала је и послове заменика 
директора Архива.

Добар део њеног стручног ангажовања заузео је рад на научноинформатив-
ним средставима. Приредила је друго издање Водича Историјског архива Краљево, 
а од 2011. године својим знањем и искуством доприносила је раду републичке Ре- 
дакције за едицију Водич кроз архивску грађу Србије.

Успешни рад донео јој је највише стручно звање у архивској делатности –
архивски саветник. Поред непосредног рада са архивском грађом, нашла је време и
за стручне расправе. Писала је о суштини акта о утврђивању културног добра и 
упису у Регистар архивске грађе. Потрудила се да појасни и појам „књига” у архиви-
стици. Бавила се и темема из историје – Аустроугарском окупацијом у Првом свет-
ском рату, основним школама у Студеничком срезу и реквизицијом у Краљеву 1945. 
године. Радила је и на изложбама докумената које су допринеле општој свести о зна-
чају архива и архивске грађе.   

Као члан Архивистичког друштва Србије посебно је била присутна у под-
ружници.
Остаће у сећањима као предани радник, колегиница благе нарави и добрих 

намера, омиљени сарадник и поуздан пријатељ.
С мајчинском љубављу предано се старала о својој породици и уз несебичну 

помоћ супруга одгајила је студенткињу и матуранта.

У Краљеву, 8. априла 2020. г. 
 

                                                       Радомир Ристић, архивски саветник у пензији
Историјски архив Краљево

IN MEMORIAM
Драга Миловановић (дев. Капларевић)

(1968–2020)
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Један од најзначајнијих, ако не и кључни прав-
ни акт у процесу заштите, чувања, одабирања архивске 
грађе и излучивања безвредног документарног (реги-
стратурског) материјала јесу Листе категорија архивске 
грађе и документарног материјала са роковима чувања. 
Како настаје као резултат одговарајуће валоризације 
расположиве архивске грађе и документарног материја-
ла, процес израде саме Листе и њеног усвајања треба да  
буде довољно студиозан, по могућности и мултидисци-
плинаран. Листа категорија је акт који се у архивској 
пракси и канцеларијском пословању по потреби може 
ревидирати и допуњавати новоутврђеним категоријама 
грађе и докумената. Ова потреба нарочито је изражена 
у периодима значајних друштвено-економских и поли- 
тичких промена и технолошко-информационих инова- 
ција које се неумитно одражавају на садржај и врсту ар-
хивске грађе и документарног материјала. Изузев архи-
виста задужених за заштиту архивске грађе на терену, 
обавеза ангажовања у изради Листа не може мимоићи 
ни колеге ангажоване на сређивању архивских фондова 
у архиву – нарочито фондова привредне провенијенције. 

Како би сачували ову важну архивску грађу од 
уништења и пропадања и одговорили на захтеве поје-
динаца и надлежних органа (социјалних и здравствених 
фондова, судова и других државних органа), нарочито 
у периоду од почетка 2000-их година, архивисти су се 
нашли пред „изнуђеним” стручним изазовом – архив-
ску грађу и документарни материјал многих предузећа 
у тзв. транзиционим условима (стечаја, ликвидације или 
власничке трансформације) требало је преузети у архиве. 
Веома често – „по хитном поступку”. Архивисти „спољ-
не службе” неретко су на терену наилазили на „расуту” 
архивску грађу која се на лицу места, уз посебан напор
морала идентификовати и пописивати. Додатни про-
блем је у преузимању привредних регистратура настајао 
у случајевима када регистратуре из било ког разлога
нису израдиле Листе категорија или су ова општа акта 
непотпуна и застарела. Пошто израда ad hoc Листа ка-
тегорија није квалитетно и трајно решење, коначна ва-
лоризација преузете архиве и допуна Листе мора се ура- 
дити приликом сређивања самог архивског фонда. 

У тренутном недостатку прецизног упутства за 
коначну валоризацију грађе оваквих регистратура, ис-
куство из стручне праксе Историјског архива „Срем”, 
који је у последње време преузео и средио више десети-
на привредних фондова са релативно великог терито-
ријалног подручја, посматраћемо као прилог у настојању 
да дођемо до савремене, ако је могуће унифициране 
оријентационе или обавезујуће Листе за архивске фон-
дове предузећа и привредних друштава за територију 
целе Србије. 

 ИЗРАДА И ЗНАЧАЈ СВЕОБУХВАТНИХ ЛИСТА КАТЕГОРИЈА У
ПОСТУПКУ СРЕЂИВАЊА ПРИВРЕДНИХ АРХИВСКИХ ФОНДОВА

Дејан Мостарлић, виши архивист
Историјски архив „Срем”, Сремска Митровица

Анализом Листе категорија приликом сређивања 
архивског фонда сагледава се њена свеобухватност. Уко-
лико је приложена Листа непотпуна и не садржи све 
категорије преузете грађе, она мора бити ревидирана и 
допуњена, јер излучивање материјала који нема статус 
архивске грађе у архиву, баш као и на терену, није могуће 
без одговарајуће Листе. При крају поступка сређивања 
фонда пред архивском Комисијом за излучивање наћи
ће се пописи архивске грађе и документарног материја-
ла, али и Листа категорија прилагођена стварном стању. 
У ситуацији када регистратура више не постоји или ни- 
је у стању да донесе или допуни сопствени акт, намеће се 
потреба израде потпуно нове Листе категорија у самом 
архиву. Практично, неке обавезе регистратуре овде у 
много чему прелазе на архивску службу. 

У недостатку активног ствараоца архивске 
грађе, архив ће ангажовањем Стручног већа, „спољ-
не службе” или самог архивисте на сређивању фон-
да, морати да уз координиран и свестран приступ, 
изради адекватну Листу категорија архивске грађе и 
документарног материјала са роковима чувања. 

Том приликом мора се обратити пажња на врсту, 
значај и често променљиве законске одредбе чувања 
правних, финансијских и докумената из делатности са-
мог предузећа. Пожељно је узети у обзир и искуство са-
мог архива у потребама и начину проналажења података 
из исте или сличне преузете документације. 

Изузетно квалитетан и већ дуже време једини 
званични оријентир у изради Листа категорија – у овом
случају привредних архивских фондова, представља 
Оријентациона листа категорија регистратурског ма-
теријала у организацијама удруженог рада и другим са-
моуправним организацијама и заједницама за категорије 
материјала ван основне делатности објављена у Архив-
ском прегледу 1–2 из 1984. године. Из самог назива Лис- 
те и времена њеног настанка јасно је да се ради о пред-
логу акта који из савременог угла посматрања и потре-
ба мора бити садржински допуњен. С друге стране, за 
сређивање грађе привредних организација из периода 
социјалистичког уређења и самоуправљања ова Листа 
потпуно је примењива. Листа није осмишљена као „ко-
начно утврђен став” и предвиђено је њено „побољшање” 
применом „будућих знања на овом плану”. Уз предло-
жену Оријентациону листу пожељно је консултовати и 
нека друга решења попут решења важеће Уредбе Владе 
Србије о категоријама регистратурског материјала са 
роковима чувања из 1993. године или савремених Листа 
категорија израђене од стране стечајних управника, од 
којих су неке доступне и на електронским порталима. 
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У настојању да испоштују захтеве струке и уна-
преде стручни рад у архиву и регистратурама, архиви- 
сти службе за заштиту архивске грађе на терену Исто-
ријског архива „Срем”, по узору на предлоге из претход-
но описане оријентационе и друге листе, начинили су 
нову – савременију и свеобухватнију листу прилагођену 
уоченим потребама. У овој Листи примењује се мање-
више уобичајена садржинска структура коју у најкраћем 
чине организациони и статусни предмети; документа из 
делатности предузећа и привредних друштава; програми 
и планови рада; предмети инвестиција и техничког сек- 
тора, правних и општих послова; акта органа управља- 
ња; документа са стручних скупова; акта персоналних и 
радних односа, заштите на раду, канцеларијског и архив-
ског пословања, финансијско-рачуноводственог сектора 
као и документације информатике, односно електронског 
пословања. За разлику од већине старијих Листа (бар у 
Историјском архиву „Срем”), овде су предвиђене оба- 
везне категорије из делатности предузећа, па ће у слу- 
чајевима да регистратура не постоји, сам архивиста при-
ликом сређивања привредног фонда вршити иденти-
фиковање и валоризацију категорија делатности, укљу-
чујући их у садржај коначне Листе. При томе се мора 
водити рачуна о суштински значајним документима и 
предметима за неку делатност (нпр. у грађевинском, инду-
стријском или пољопривредном сектору). 

У квалитетну и актуелну Листу категорија из об-
ласти привреде морају бити инкорпорирана савремена 
информационо-технолошка достигнућа. У том случају 
би уз досадашњи начин исказивања садржаја грађе 
кроз форму књига и списа требало размислити о 
укључивању и треће форме коју чине електронски 
документи, односно оптички или други записи ин-
формација (медијуми), попут рачуноводствених об-
рачуна, попуњених електронских образаца и других 
материјала снимљених на компакт-дисковима. 

Такође, битне статусне и организационе промене 
у предузећима (као што је трансформација из друштве-
не у мешовиту и приватну имовину) које настају по-
четком деведесетих година прошлог века, потребно је 
са пажњом пропратити и Листе категорија предузећа 
из тог периода приликом сређивања у архиву морају се 
ревидирати уношењем нових категорија (на пример, уз 
Записнике некадашњег Радничког савета, сада постоје и 
Записници деоничког или акционарског друштва, одлу-
ке Скупштине акционара, оснивачки уговори и сл.). 
Приликом ревидирања или израде адекватнијих Листа 
категорија архивске грађе и документарног материја-
ла привредних фондова, из објављене Оријентационе 
листе прихватљива је постојећа валоризација исказана
кроз категорије и обавезне рокове чувања општих прав-
них аката, регистрација, записника, програма рада, ста- 
тистичких извештаја, докумената имовинских и стам-
бених односа, канцеларијског пословања и аката инве-
стиционо-техничког сектора. Извесне модификације 
потребне су у области персоналне и радно-правне до-
кументације запослених, као и у сектору финансија и ра-

чуноводства где долази до законских промена у катего- 
ријама и роковима чувања таквих аката. 

Листе категорија старијег датума доношене су у 
време рада регистратура „у пуном капацитету” када су 
оне обављајући делатност активно управљале својом ар-
хивом (између осталог, проналазиле су и издавале тра-
жене податке о зарадама и радном стажу запослених). 
Данас је у многим случајевима до ових података могуће 
доћи само у архиву, па је досадашње искуство из много-
бројних захтева бивших радника предузећа или Фонда 
пензионог и инвалидског осигурања (ПИО) указало 
на потребу обазривог става архивиста према валориза-
цији било којег документа који сведочи о заради, радном 
стажу и уплаћеним доприносима за запослене. Показа-
ло се да у евиденцијама ПИО фонда недостају значајни
подаци (од којих зависи право грађана на пензију и њен 
коначан износ), па посебну пажњу треба обратити на 
евиденције садржане у матичним књигама радника,  М 
обрасцима (нарочито М4, М8, М-УН обрасцима), али 
и картонима личних доходака, платним листама, обра-
чунима зарада и доприноса и досијеима запослених. У 
Листама категорија Историјског архива „Срем” (у коме 
се годишње уради неколико хиљада захтева о стажу и за-
радама запослених) већина ових категорија дефинисана 
је као трајна и ово се показало као тренутно најсигур-
није решење (бар док се не обезбеде услови и средства 
за поуздано и квалитетно микрофилмовање у мноштву 
друге документације). Као посебно важна показала се 
категорија досијеа запослених која је у многим листама 
означена као трајно оперативна категорија. Она чини 
важну интегралну целину јер садржи хронолошки и ло-
гички повезане документе који често нису сачувани као 
самосталне категорије у датом архивском фонду (разна 
решења, уговоре, потврде, дипломе, лична документа
и др.). 

Неспорно је да актуелна Листа категорија мора 
обухватити рокове чувања финансијске документације 
на основу Закона о рачуноводству, укључујући и све ка-
тегорије пореске документације, првенствено оне из 
пореза на додату вредност (ПДВ-а), а у неким случајеви- 
ма и документације јавних набавки, аката из области За-
кона о заштити и безбедности на раду, пензијског и ин- 
валидског осигурања, заштити животне средине и дру-
гих закона. 

Код привредних архивских фондова све је изра-
женији њихов значај као историјског извора. Многи од 
њих већ су предмет проучавања историјске, економске и 
сродних наука, тако да и ову чињеницу приликом израде 
и ревидирања Листа категорија треба узети у обзир.

Из претходно наведеног можемо закључити да из-
раду квалитетне Листе категорија на терену или у самом 
архиву не треба посматрати као формално-бирократску 
обавезу, већ суштински важан посао и труд којим ће се 
обухватити све категорије архивске грађе пре него што 
она буде сређена и евидентирана у сумарном инвентару.
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Положај архива и њихова друштвена улога се мењају. Те промене архиви тешко прате, због мањка пажње 
и средстава којa добијају, поготово услед недостатка простора. Такође, архиви по делокругу и инерцији се тешко 
мењају, али у овом прилогу је реч о нечему што не захтева нити пуно простора, нити пуно финансијских средстава, 
него само организацију и пажњу.
 У архивској струци у Србији чување докумената привредних субјеката сматра се важним и та грађа сти-
же у архиве у великој количини, иако њен већи део буде на крају излучен као безвредан. Грађа која сведочи о раду 
привредних субјеката постоји и код надлежних државних органа.
 Без сумње, грађа која настаје на разним нивоима власти је веома важна, мада приликом истраживања 
збуњује њена огромна количина, која се сваке године још и повећава. А, ако се истраживач лати посла, веома много 
грађе треба да погледа, да би нашао релативно мали број података, тј. података за писање свог рада. То је разлог за-
што истраживачи пишу књиге о неким институцијама, на пример о раду неке цивилне организације, школе, о чему 
могу да пронађу релативно компактну грађу. Али, на пример, не могу или им je тешко да сагледавају, компарирају 
репертоаре свих театaра у већем граду или на неком мањем подручју. 

како прикаЗати саВремени жиВот и културне догађаје
кроЗ архиВску грађу

Много је теже приказати преко архивске грађе какав је био свакодневни и културни живот једне заједнице, 
шта је било популарно, како се мењала на пример кухиња, тј. понуда ресторана, која су се пића појавила на нашем 
тржишту, који су се филмови приказивали у биоскопима, какви су се концерти одржавали, какве су се књижевне
вечери организовале итд. Још је већи проблем, што се све то не може пратити у континуитету. На пример, скоро 
нико није способан, јер је немогуће због неимања извора, да анализира шта се приказивало у биоскопима и у теат- 
рима током једне целе деценије. Веома се тешко може написати рад о томе колико су, рецимо, Шекспир или дана-
шњи ствараоци били присутни на репертоару итд.
 Сматрамо, да ако архиви не сакупљају грађу о културним догађајима, онда су промашили део смисла свог 
постојања, јер су архиви првенствено културне установе. Такође, сматрамо да у нашем времену када је визуелни 
део појединих флајера или чак и реклама толико важан, губимо веома много ако их не сакупимо благовремено, а
то никако не може да буде нека временска дистанца од 30 година, чак ни три, јер се за то време губи траг издања,
што значи да се губи део наше историје, историје уметности, историје свакодневног живота.
 Архиви треба да почну да размишљају и проактивно, значи оно што се данас дешава, једном ће да буде 
прошлост, а док се то дешава, израстаће генерације које неће знати да процене шта је шта, и због тога је важна
стручност, као и квалитет интелектуалаца архивисте.

Архиви поред фондова, баштине и збирке. Тако би флајери и различите позивнице, плакати, штампане по-
зивнице које стижу путем електронске поште, могли да се нађу у оквиру одговарајуће архивске збирке.
 Тако би истраживач архивске грађе у будућности могао лако да има увид у то какве је изложбе организо-
вао неки музеј, могао би да види у каталозима ко су били аутори, шта се приказивало, ко је обезбеђивао средства. 
Са таквим предзнањима би могао даље да истражује какав одјек у штампи су имали поједини догађаји или серије
догађаја, па би се на крају опет вратио у архив и циљано би могао да прочита извештаје и финансијске извештаје о 
догађајима које прати.
 Прикупљање малих штампаних ствари које се односе на културни живот градова и села није организо- 
вано, нити се данас, за сада, размишља о томе. Ако архиви остану при класичном ставу о прикупљању архивске
грађе, онда ризикују да у будућности неће постојати сазнања о томе какав је био културни живот садашњости.
 Мислим да би архиви требало да се повежу са штампаријама на својој територији које штампају флајере и 
друге материјале у вези са културним животом, као и са установама културе и цивилним организацијама, како не
би случајно нешто промакло. Моје је искуство, да се установе и организације радо повезују са архивима, јер сма-
трају да ће на тај начин њихов рад бити документован и сачуван за нека будућа времена. Мислим да ни штампа- 
ријама не би био проблем да проследе по неки комад тих ситних штампаних ствари.

ФЛАЈЕРИ, ПОЗИВНИЦЕ И СИТНИ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ
КАО АРХИВСКА ГРАЂА

Др Золтан Месарош, виши архивист
Историјски архив Суботица
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 Такође, мислим да би архиви у овим напорима вероватно били по- 
држани од стране локалних власти, а и виших инстанци, када се ради о уста-
новама које су значајне на нивоу Аутономне Покрајине Војводине или Ре- 
публике Србије.
 Приликом архивистичке обраде ситног штампаног материјала, за 
сваку инвентарну јединицу потребно је утврдити следеће елементе: инвен-
тарни број, аутор/стваралац, назив, место и година издавања, издавач, мес- 
то одржавања, организатор, датум одржавања, језик или језици, број приме-
рака и/или листова, примедба.

ИмператИв брзИне

Друштвене науке су се у последњих неколико деценија измениле, а 
динамика промена се сваким даном убрзава. Социологија, политикологија, 
етнографија и културна антропологија су се прилагодиле тим брзим из-
менама, па оне раде истраживања која се односе и на неке појаве из ближе
 прошлости или чак садашњости. У музеологији су важне теме које се могу 
добро визуелно приказати, оне се занимају за старе рекламе, фотографије о 
разним прославама итд. Архивска грађа им је по правилу важна током при-
према, мада некад и њу прескоче јер је библиотечка грађа лакше употребљи-
ва. При свему овоме, историографија на нашим просторима се не мења и у 
томе јој је донекле слична и архивистика.
 Из западних земаља, па чак и нама блиској Мађарској, чују се зах- 
теви и постављају норме, да примљена архивска грађа буде доступна за упо-
требу/истраживање годину дана од пријема. То захтева веће ангажовање 
спољне службе, коју треба ојачати бројчано и финансијски, како би могли 
чешће да обилазе регистратуре и пружају им стручну помоћ. Такође, ствара-
оце документарног материјала треба упутити да грађу одлажу на начин ко- 
ји захтева најмање времена приликом сређивања, поштујући при томе ва-
жећа законска и подзаконска акта. У принципу, архивисти би требало да кон-
тролишу и да издвајају грађу за публиковање и да читају грађу, ради писања 
научних радова.
 Наравно, постоје добро испробане методе, које треба сачувати, али 
ако архиви и историографија не желе да изгубе значај и не желе да поста-
ну „универзалне помоћне науке”, онда морају да нађу одговоре за изазове. А 
међу њима је можда највећи императив брзине.
 Сакупљање флајера, позивница и каталога јесте део тог одговора 
на изазов. Када се успоставе везе са установама и штампаријама у региону
сакупљања, треба отворити збирку или збирке. У Историјском архиву Су-
ботица постоји само збирка Ф. 506 о каталозима и позивницама, али нема 
збирке за комерцијалне флајере, рекламе. 
 Овакве збирке би требало третирати тако, да се током године са-
купљају материјали о разним догађајима, и на крају једне, или на почетку 
друге године унети их у одговарајуће евиденције које би могле бити у виду 
Excel табеле. Тако би истраживачи могли да траже, тј. да истражују по раз-
ним критеријумима, по годинама, по врстама списа (да ли су на пример по-
зивнице, или музејски каталози), могли би да истражују по језицима, јер се 
у Војводини организују и догађаји који су везани за неку од више заједница 
које се разликују по језику.

закључак

Корист од ситног штампаног материјала не можемо сада ни да схва-
тимо, нити да сагледамо. Једино можемо да имамо представу о томе, ако смо 
радили на неком пројекту, где су се тражиле рекламе, или нешто из економ- 
ске историје ситних произвођача. У таквим се пројектима види колико је 
тешко пронаћи добре изворе. Сакупљањем ситног штампаног материјала 
заправо стварамо везу у садашњости за будућност са прошлошћу. АРХИВИСТИ
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Душан Гутеша, архивист
Државни архив Србије 

ДОБИТНИЦИ „ЗЛАТНЕ АРХИВЕ” И
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
ЂУРЂА И. ЈЕЛЕНИЋА

У Државном архиву Србије због епидемиолошке ситуације 
14. децембра ове године није обележен Дан архива у Србији, али
то није представљало препреку да буду објављена имена добитни- 
ка награда које се на тај дан традиционално додељују. 

Две равноправне награде „Златна архива” из Фондације 
Александра Арнаутовића, које се додељују заслужним архивистима 
и архивским установама, припале су господину Милету Станићу, 
архивском саветнику у пензији Архива Српске академије наука и
уметности, и Историјском архиву Лесковац. Једногласну одлуку о 
овоме донела је Комисија коју су чинили: Нада Петровић, архив-
ски саветник у пензији Архива Југославије, др Љубодраг П. Рис- 
тић, виши научни сарадник и историчар, и Митар Тодоровић, ар- 
хивски саветник Архива Југославије.

Осим редовних архивистичких послова, Миле Станић је 
у својој преко три и по деценије дугој архивистичкој каријери на-
писао већи број научних радова који се односе на историју Срба
у 19. и првој половини 20. века. Радећи савесно на очувању архив- 
ске грађе и темељећи своје радове на документу, несумњиво је дао 
велики допринос унапређењу архивске делатности у Србији. 

У образложењу Комисије за Историјски архив Лесковац 
је наведено: „Упорним радом и напорима да се оживи установа и
осавремени, Историјски архив Лесковац временом је постао једна 
од водећих културних установа свога града и ширег региона”. Из- 
давачка делатност, изложбе и друге сродне активности у циљу ис- 
тицања улоге и значаја архива у култури једне заједнице, препоз- 
нате су и даље подстакнуте доделом награде „Златна архива”.

Годишња награда Ђурђа И. Јеленића из Задужбине Ђурђа, 
Данице и Јованке Јеленић, која се додељује за научни рад из обла- 
сти архивистике и историографије, додељена је др Далибору Ден- 
ди за монографију Шлем и шајкача: војни фактор и југословенско-
немачки односи (1918–1941). Одлуку је донео жири у саставу: проф. 
др Мира Радојевић, дописни члан Српске академије наука и умет-
ности и редовни професор Филозофског факултета Универзите-
та у Београду, др Милан Терзић, директор Архива Југославије, и 
др Радмила Радић, научни саветник Института за новију историју
Србије.

Пуковник др Далибор Денда запослен је у Институту за 
стратегијска истраживања и доцент је на Универзитету одбране 
у Београду. Аутор је око седамдесет мањих радова и шест књига, 
уредник два тематска зборника међународног значаја и одговорни 
уредник часописа Војноисторијски гласник. Поља његовог инте-
ресовања су национална војна историја, српско-руски и српско-
немачки односи у 19. и првој половини 20. века.
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Далибор Дендa
 „Шлем и шајкача: војни фактор и

 југословенско-немачки односи (1918–1941)”

Зграда Историјског архива Лесковац

Миле Станић, архивски саветник у пензији 
Архив Српске академије наука и уметности
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