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Славен ЧОЛОВИЋ, архивист 
Архив Југославије
Београд, Србија
slaven.colovic@gmail.com

АРХИВИ СРБИЈЕ У БИНАРНОМ СИСТЕМУ – 
ТЕХНОЛОШКИ ИСКОРАК
ИЛИ ДИГИТАЛНИ МРАК

Сажетак: У раду ћемо се осврнути на нову архивску парадигму 
која се јавила у постмодерном поимању архива. Рад ће прати-
ти виртуелни електронски документ који се нашао у новом 
систему пословања, или у бинарном систему 0 и 1, и такође из-
нети какав утицај његово увођење има на системе попут от-
ворених података (open data), отвореног приступа образовању 
(open access) или отвореног софтвера (open code software). У раду 
ће такође бити дотакнута проблематика платформи дигитал-
них репозиторијума, центара електронских података са прак-
сом оснивања електронских архива, њихових улога, као и уло-
ге архива у новом IТ окружењу. На крају рада биће дат и један 
пример програма отвореног кода из домена биоинжењеринга, 
под називом Cello, првог програма за управљање живим ћели-
јама, и биће разматрано какав изазов он доноси архивистима
у будућности у погледу поимања друштва и државе. 

Кључне речи: отворени подаци, дигитални репозиторијуми, 
електронски документ, отворени код, отворен приступ обра-
зовању, архивска педагогија, дигитална хуманистика, пост-
модерна, Тери Кук, архивистика
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Др Татјана КИКИЋ, архивски саветник
Архив Србије
Београд, Србија
tatjanakikic@gmail.com

АРХИВИСТИКА И НОРМАТИВНИ ОКВИР 
У КОНТЕКСТУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Сажетак: У савременом дигиталном технолошком окружењу, у вре-
мену електронског документарног материјала, канцеларијско и ар-
хивско пословање пролази кроз процес свеобухватне промене и 
модификације. Увођењем пројекта електронске управе у држави, и 
то на свим нивоима интеракције и кореспонденције, од државних ор-
гана, институција, привреде и цивилног друштва, па до појединаца 
и група, са тачке гледишта архивистичке струке, најважније је остати 
фокусиран на основну функцију професије, а то је стварање услова 
за безбедно, трајно чување новонастајуће изворно електронске ар-
хивске грађе. Влада Србије организовала је радну групу која има 
за циљ ажурирање и доношење подзаконских аката како би се 
прецизно, легитимно и стручно прешло на електронску управу, те 
како би јединствена виртуелна писарница задовољила своје основне 
функције. Важну улогу у овом свеобухватном послу има архивска 
струка, која сада, док су нови системи у повоју, треба да понуди и 
наметне своје принципе, а све у јединственом циљу да се сачува
истина. Задатак радне групе је да припреми предлоге за израду 
конкретних подзаконских аката који прецизније уређују област 
е-управе, а то су: Уредба о канцеларијском пословању органа држав-
не управе, Уредба о електронском канцеларијском пословања у ор-
гана државне управе, Уредба о категоријама регистратурског мате-
ријала са роковима чувања. Овај рад отвара и проблематизује кон-
кретна питања везана за очување настајуће виртуелне архивске грађе.

Кључне речи: е-управа, е-писарница, архивистика, документ ме-
наџмент, архивска грађа, документарни материјал
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Марија ТОДОРОВИЋ, архивски саветник
Историјски архив Шумадије
Крагујевац, Србија
63marijatodorovic@gmail.com

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ 
И ДИГИТАЛНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА АРХИВЕ

Сажетак: Ефикаснији рад државне администрације, који за основ има 
обједињавање података значајних за друштво и државу, као и бржа 
реализација грађанских права у јавним предузећима и државним 
установама главни су разлози за „свеопшту информатизацију“ дру-
штвеног живота у Србији. Пратећи савремене трендове у управља-
њу документима, Влада Републике Србије је 2018. године у оквиру 
стратегије развоја електронске управе у Републици Србији донела 
Правилник о ближим условима за дигитализацију културног на-
слеђа, у циљу побољшања традиционалне пословне комуникације 
између грађана и државних органа. Умрежавање и повезивање рада 
свих архивских установа у јединствени информациони систем, 
тзв. „АРХИС“, требало би да у наредном периоду створи услове за 
ефикаснији увид у пословање архивских институција у земљи, као и
да омогући интензивнију употребу и презентацију сачуваног култур-
ног наслеђа. У поступку дигитализације јавне архивске грађе кори-
стиће се досадашњи резултати рада архивских посленика, јер ће унос 
дигиталних записа са припадајућим метаподацима директно зави-
сити од степена сређености класичне архивске грађе. Иако електрон-
ско канцеларијско пословање има одређених слабости, погодности
које оно нуди и његов значај за привреду и државу интензивирали 
су процес развоја електронске управе у Србији. Најсвежији пример 
убрзане информатизације је оснивање државних „дата центара“ у 
Београду и Крагујевцу, који ће омогућити повезивање различитих 
база података и ефикасно вршење електронских услуга, посредујући 
између грађана и државних органа.

Кључне речи: канцеларијско пословање, електронско канцеларијско 
пословање, дигитални записи, архивски информациони систем 
„АРХИС“, електронска управа, доступност и коришћење архивске 
грађе, архив, дата центар
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Др Адам СОФРОНИЈЕВИЋ
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Београд, Србија
adam.sofronijevic@unilib.bg.ac.rs

НОВА ПЕРСПЕКТИВА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У 
АРХИВИМА – АУТОМАТСКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

РУКОМ ПИСАНОГ ТЕКСТА

Сажетак: Могућности технологије машинског учења да обезбеди ви-
сок ниво прецизности аутоматског препознавања руком писаног тек-
ста и проналажење кључних речи на дигитализованим страницама
које садрже руком писан текст отварају нову перспективу дигитали-
зације и могућности за промену парадигме истраживачког рада 
у архивима. У раду ће бити презентована трогодишња искуства 
Универзитетске библиотеке из Београда и партнерских архива, који у 
оквиру пројеката подржаних од стране Министарства културе и ин-
формисања Владе Републике Србије, користећи програм Transkribus, 
развијен у оквиру пројекат HORIZON2020 READ Европске Комисије, 
израђују моделе засноване на вештачкој интелигенцији и машинском 
учењу намењене аутоматском рашчитавању руком писаних ћири-
личних и латиничних текстова на српском језику. Посебно ће бити 
објашњена могућност проналажења задатих речи у руком писаном 
тексту и перспективе за промену парадигме истраживачког рада у 
архивама у Србији које овакав приступ отвара. 

Кључне речи: дигитализација, архиви, аутоматско препознавање 
руком писаног текста, програм Transkribus
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Chiara LATRONICO, Data Research Analyst for the Golden Agents 
project 
University of Amsterdam (UvA),
Amsterdam, Netherlands
c.latronico@uva.nl

THE GOLDEN AGENTS.
DISAMBIGUATING NAME ENTITIES

Abstract: The Golden Agents. Creative Industries and the Making of the Dutch 
Golden Age is a project funded by the NWO which aims at building a
digital humanities research infrastructure. By applying Semantic Web and 
Multi-Agents technologies the Golden Agents facilitates the analysis of the 
interactions between the producers and the consumers of cultural goods 
during the Dutch Golden Age. While production of cultural goods has been 
considerably studied, consumption remains an under-investigated topic 
with regard to the creative industries in the Dutch Golden Age. By aggre-
gating (in a Linked Data environment) digitized collections from different 
domains and archival inventories from the Amsterdam City Archives, the 
Golden Agents will extract and index information about the cultural goods 
that Amsterdam residents (of all layers of society) had in their houses. To 
facilitate this analysis, the Golden Agents needs to disambiguate the names 
listed in the Amsterdam City Archives’ inventories and reconstruct social 
networks of the Amsterdam inhabitants in the Dutch Golden Age. Because 
back then citizens were not given identification numbers, we will utilize 
multiple indexes containing genealogical information, about baptisms, mar-
riages and burials, among other datasets, alongside notarial acts (focusing 
on the probate inventories), to de-duplicate these names and identify indi-
viduals. 

Keywords: disambiguation, de-duplication, person name entities, Dutch 
golden age, Amsterdam city archives, linked data, digital humanities re-
search infrastructure, genealogical data, network analysis
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Зорица НЕТАЈ, архивски саветник
Историјски архив Београда
Београд, Србија
zorica.netaj@arhiv-beograda.org

ПРЕТРАЖИВАЧ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 – МЕСТО ПРОМОЦИЈЕ  АРХИВСКИХ

ЗБИРКИ ФОТОГРАФИЈА?

Сажетак: Претраживач културног наслеђа покренут је 2019. године 
од стране Министарства културе и информисања Републике Србије 
уз подршку Мајкрософта у Србији. Циљ овог претраживача је пред-
стављање културног наслеђа Србије, од основних информација до 
прегледа дигиталних докумената. Простор је резервисан превасход-
но за благо које се чува у библиотекама, музејима, галеријама, заво-
дима за заштиту споменика културе и архивима. Ауторка ће се кроз
рад бавити структурном анализом и могућностима портала, анали-
зом стања архивских збирки фотографија, као и могућностима да се 
на порталу оформи јединствена архивска збирка фотографија. Рад 
ће се базирати на ауторкином дугогодишњем искуству стеченом 
сређивањем и обрадом Збирке фотографија у Архиву Југославије, 
искуству стеченом у Историјском архиву Београда, као и на анализи 
резултата упитника кога је упутила архивима у Србији и чије резул-
тате је презентовала на конференцији Посебне збирке у контексту 
заштите културне баштине и као подстицај културног развоја, одр-
жаној у Народној библиотеци Србије 2017. године.

Кључне речи: фотографија, збирка, збирка фотографија, диги-
тализација, архив, архиви, претраживач културног наслеђа, Мини-
старство културе
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Stjepan PRUTKI, viši arhivist
Državni arhiv u Vukovaru
Vukovar, Hrvatska
stjepan.prutki@davu.hr

TOPOTEKA KAO VIRTUELNI ARHIV 
– PRIMJERI SURADNJE ARHIVA I ZAJEDNICE 

Sažetak: Autor u svojem radu izlaže dosadašnje rezultate rada i praksu 
hrvatskih arhiva u izradi topoteka – virtuelnih arhiva u zajednici, nastalih u
okviru provedbe projekta co:op – Community As Oportunity u suradnji sa 
ICARUS Međunarodnim centrom za arhivistička istraživanja i 17 strate-
ških partnera nositelja projekta – središnjih državnih arhiva i sveučilišnih 
centara u Europi. Projektu predstavljanja zavičajnih tekovina pridružili 
su se i hrvatski arhivi, koji su do sada, bilo samostalno, bilo u suradnji s 
drugim institucijama i organizacijama kreirali ukupno 16 topoteka, u koji-
ma je predstavljeno pisano arhivsko gradivo, foto-dokumentarni i video 
zapisi u vlasništvu arhiva, baštinskih ustanova, ali i građanstva, popraćeni 
meta-podatcima koji olakšavaju korištenje gradiva i omogućuju konti-
nuiranu interakciju s krajnjim korisnicima. Na primjerima dobre prakse 
autor će prikazati modele suradnje arhiva s drugim institucijama i gra-
đanstvom koji su doveli do prepoznatljivosti u zajednici i uspjelog obli-
kovanja interdisciplinarnosti u elektronskom globalnom okruženju, u 
kojemu sve veće potrebe za neposrednim pristupom informacijama posta-
ju apsolutni prioritet svima, a napose arhivima.

Ključne riječi: topoteka, ICARUS, virtuelni arhiv, Hrvatska, interdis-
ciplinarnost, elektronička građa
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Mr. sci. Esaf LEVIĆ, viši arhivista
Asmir ZEČIĆ, dipl. informatičar
Služba za arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Brčko, Bosna i Hercegovina
esaflevic@gmail.com

DIGITALIZACIJA I UPRAVLJANJE
DIGITALIZOVANOM ARHIVSKOM GRAĐOM

U SLUŽBI ZA ARHIV BRČKO

Sažetak: Služba za arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uspostavlje-
na je 2011. godine, sa mandatom nadležnosti na teritoriji Brčko distrikta 
Bosne i Hercegovine. U okviru Službe je 2013. godine pokrenut projekat 
Digitalna arhiva, čiji je zadatak trebao biti da omogući uspostavljanje infor-
macionog sistema koji će biti namijenjen dugoročnom i sigurnom čuva-
nju dokumenata u elektronskom obliku, indeksiranju i pretraživanju. To-
kom 2014. godine izvršena je procedura izbora najpovoljnijeg dobavljača, 
te je za potrebe Digitalne arhive nabavljen i instaliran namjenski software
za upravljanje podacima – program asw:libris. Koliko nam je poznato, riječ
je o zasada jedinom instaliranom programu ove vrste u arhivskim ustano-
vama u Bosni i Hercegovini. U narednim godinama pažnja je bila usmje-
rena na digitalizaciju arhivske građe koja se nalazi u drugim arhivima, a 
odnosi se na Brčko. Tako su digitalizovani pojedini fondovi iz Arhiva Bosne 
i Hercegovine i Arhiva Tuzlanskog kantona, čiji je unos u program trenut-
no aktuelan. Također su, radom službe za sređivanje arhivske građe, to-
kom 2019. godine za digitalizaciju pripremljena dva arhivska fonda. U ra-
du će biti riječi o fondovima koji su digitalizovani, njihovom korištenju u 
programu, mogućnostima programa asw:libris, te planovima za naredne 
korake u digitalizaciji arhivske građe i prednostima korištenja za korisni-
ke naših usluga.

Ključne riječi: Služba za arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, as-
w:libris software, upravljanje podacima, arhivska građa, digitalizacija ar-
hivske građe
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Siniša DOMAZET, viši arhivist / IT administrator
Arhiv Bosne i Hercegovine
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
indok@arhivbih.gov.ba

POGLEDI IZ PROŠLOSTI – RESTAURACIJA 
I DIGITALIZACIJA NETIPIČNIH FOTOGRAFSKIH

FORMATA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE 

Sažetak: Svrha svakog arhiva je da gradivo koje posjeduje čuva od propa-
danja i učini dostupnim zainteresiranim korisnicima. Iza ove naizgled 
jednostavne definicije odvija se neprestana borba arhivista da to gradivo
otmu od zuba vremena i ostave ga na korištenje budućim generacijama. 
Gradiva ima raznih formata, materijala i osjetljivosti, i što lakše propada, 
tim je veća mogućnost da već sutra bude zauvijek izgubljeno. Fotografija
u arhivu je najdirektniji prozor u prošlost koji si možemo da priušti-
mo. Gledati stvari kojih više nema, očima onih kojih više nema, suština je
njene čarolije. Fotografija je naročito osjetljiva na promjenu temperature, 
vlagu, prašinu i nestručno rukovanje. To se ne odnosi samo na uobičaje-
ni razvijeni pozitiv već i na negative, slajdove i na netipične staklene ne-
gative, o kojima će u ovom radu najviše biti riječi. Arhiv Bosne i Hercego-
vine imao je znatan broj staklenih negativa u svojim fondovima, koji dati-
raju od kraja XIX pa sve do prve polovice XX stoljeća, i do nedavno nisu 
urađene nikakve klasične ili digitalne kopije. Nažalost, veći dio je zauvi-
jek nestao u požaru 2014. godine. Ostatak, djelimično oštećen desetljeći-
ma neadekvatnog čuvanja, restaurira se i digitalizira. Dosadašnje iskustvo 
se može primijeniti i na fotografiju uopće, te ovaj rad osim informativne
ima i praktičnu uporabu. 

Ključne riječi: fotografija, čuvanje i zaštita, skeniranje, digitalizacija, for-
mati, restauracija, baza podataka
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Зоран ВУКЕЛИЋ, архивски саветник
Историјски архив Суботица
Суботица, Србија 
zoran.vukelic@suarhiv.co.rs

ИНТЕРНЕТ У СЛУЖБИ „СПОЉНЕ СЛУЖБЕ“

Апстракт: У раду ће бити приказан делић свакодневне праксе струч-
ног радника у Служби заштите архивске грађе ван архива Историј-
ског архива Суботица, у којој се већ неколико деценија практикује 
електронски пријем и достава података. Колико је архивска пракса 
ограничена (не)постојањем законске регулативе, а колико животом, о
предностима и манама електронске архивистичке стварности, аутор 
покушава да проговори у раду. Појава компјутера, поготово његовог 
„џепног“ издања, изменила је живот на кугли земаљској. Ниједна
област живота није остала иста као пре. Тако је и са архивистичким 
светом. Представа о архивима као „чуварима папира“ и њиховом раду
измењена је до незамисливог степена у односу на ону од пре 
коју деценију. Архиви и архивска грађа постали су приступачни 
корисницима до те мере да чак и они који не знају ништа о архи-
вима и њиховој улози у модерном друштву имају прилику да то 
открију – једноставно куцајући на тастатури или једним кликом ми-
ша. Употреба персоналних компјутера изменила је и свет регистра-
тура. Комуникација је постала лакша, бржа, ефикаснија. У раду аутор 
представља позитивна и негативна искуства електронске комуника-
ције на примерима из рада Службе заштите архивске грађе ван архи-
ва Историјског архива Суботица. 

Кључне речи: архив, архивисти, архивистички, везе, електронски, 
наука, интернет
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Јасмина ЛАТИНОВИЋ, виши архивист 
Историјски архив Београд, Београд, Србија
Југослав ВЕЉКОВСКИ, архивски саветник 
Историјски архив Града Новог Сада, Нови Сад, Србија
latinovicka@gmail.com; jveljkovski@gmail.com

ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ
И ПОСТОЈЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ

О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

Сажетак: Ако пођемо од дефиниције канцеларијског пословања као 
поступања са документима (информацијама) од њиховог настанка или 
пријема, преко евидентирања, класификовања, обраде, те валориза-
ције и чувања, није чудно што доношење општег акта о канцелариј-
ском и архивском пословању представља једну од основних обавеза 
свих стваралаца архивске грађе и регистратурског материјала. Члан
38. Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, 71/94) јасно на-
лаже свим ствараоцима регистратурског материјала да утврде начин
евидентирања регистратурског материјала, његовог чувања, класифика-
ције и архивирања, ако за поједине органе и организације законом није дру-
гачије одређено. По ставу 3. овог члана ствараоци су такође дужни да 
утврде начин заштите и коришћења података докумената насталих у 
процесу аутоматске обраде података. Информатичка револуција је у
последњих тридесетак година драматично изменила начин канце-
ларијског пословања, и та чињеница требало је да нађе своје место и у
измењеним, допуњеним и осавремењеним општим актима о канце-
ларијском пословању. Да ли је до тога заиста и дошло? Аутори,
иначе запослени на пословима заштите архивске грађе ван 
архива, покушали су да пажљивом анализом Правилника о канце-
ларијском пословању утврде у којој мери су ствараоци ускладили
своје опште акте са измењеним прописима, технолошким стан-
дардима и дигиталним процедурама. Предмет анализе били су пра-
вилници који су у последњих десетак година усвајани од стране 
стваралаца којима канцеларијско пословање није устројено од стране 
законодавца (државе) путем уредби, пословника или упутстава о 
канцеларијском пословању. 

Кључне речи: правилник о канцеларијском пословању, општи акти, 
архивска грађа, регистратурски материјал, електронски документ, 
архивско законодавство
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Бојана ЈОВАЦ, виши архивист
Јелена КОВАЧЕВИЋ, виши архивист
Историјски архив Крушевац
Крушевац, Србија
bracboja@gmail.com
kovacevic_j@live.com

АРХИВИ НА ПУТУ КА САВРЕМЕНОМ АРХИВСКОМ 
ПОСЛОВАЊУ

Сажетак: Рад осликава архивску праксу и функционисање архивске 
службе данас, као и успостављање темеља за савремено архивско 
пословање. Убрзани тренд доношења нових законских оквира, уса-
глашавање пословања предузећа и установа са новинама у привреди и 
друштву (е-управа, електронски документ, електронски потпис и др.)
нужно утичу и на архиве, који сада морају ићи у корак са овим 
променама. Окосницу рада чини практична примена знања и иску-
ства архивиста на формирању основа за модерно архивско посло-
вање у једној од најсавременијих регистратура/фабрика које послују у
Републици Србији – Kromberg & Schubert Srbija DOO Kruševac. Потребна 
знања и адекватне ресурсе стављамо у функцију организације и ус-
постављања основа архивског пословања у најмлађој регистратури у 
Расинском округу. Све ове активности се предузимају са циљем да се 
у скоријој будућности стигне до архивског пословања у регистрату-
ри које ће у потпуности задовољити нове законске регулативе. У 
поступку прилагођавања новим трендовима пословања привреде, у
Архиву је започет процес увођења нових софтверских решења и ин-
формационих технологија, као и обука кадрова. Ове изазове архиви-
сти вешто савладавају, истичући приоритете архивске делатности,
које имплементирају не само у архивима већ и на терену. Истовреме-
но са убрзаним променама у друштву архиви и архивисти теже 
константном усавршавању, прилагођавајући своја размишљања и ак-
тивности савременим начинима комуникације и пословања привреде 
и друштва.

Кључне речи: архив, архивска делатност, регистратура, архиви-
рање, е-документ, е-канцеларијско пословање, електронско архиви-
рање, информационе технологије
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Сузана ПЕТРОВИЋ, архивист
Милена ЈОВАНОВИЋ, архивист
Историјски архив „31. јануар“ Врање
Врање, Србија
suzanapetrovicvr@gmail.com
vranjanke@yahoo.com

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИЛИ МИКРОФИЛМОВАЊЕ

Сажетак: У периоду када је дигитализација један од незаобилазних 
чинилаца Стратегије развоја културе Републике Србије од 2019. до 
2029. године, Историјски архив „31. јануар“ у Врању наставља рад 
на микрофилмовању архивске грађе, без запостављања примене 
дигиталне технологије. Микрофилмовање и чување архивске грађе 
правно је регулисано кроз законске и подзаконске акте којима се 
микрофилмованом документарном материјалу признаје својство јав-
не исправе и даје значај доказног средства. Микрофилм има велику 
предност над другим облицима складиштења, пошто се информаци-
ја чува на релативно једноставан начин, и у трајању од преко 500 
година. У тренутном технолошком окружењу дигитализација нам је
представљена као средство заштите архивске грађе које замењује 
микрофилм као актуелнији и вреднији медиј. Популарност архив-
ских докумената у дигиталном облику, њихова доступност, брзина и 
лакоћа приступа, под снагом технолошког напретка стављена је насу-
прот микрофилму и микрофилмовању. Микрофилмован документ 
изискује посебну опрему, није претражив, ни у довољној мери при-
ступачан као дигитални облик. Процес дигитализације је тренутно од
великог значаја „за истраживање, заштиту, представљање и интер-
претацију културног наслеђа, као и продукцију и интерпретацију са-
временог стваралаштва“ – али колика је гаранција трајности дигита-
лизованог наслеђа? У овом раду представљене су могућности и огра-
ничења дигитализације и микрофилма, посматрано из угла праксе 
и вишегодишњег искуства архивиста, и у том контексту је дат од-
говор на питање да ли савременом дигитализацијом затварамо пут 
микрофилмовању. Одлуке већине западних земаља да се аналогни 
записи, чији је рок чувања 20 година, чувају на микрофилму, и да 
баш микрофилм буде примарни носилац записа оправдавају се кроз 
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проверену трајност и непроменљивост микрофилма. Фотографска, 
недигитална природа микрофилма значи да је снимак немогуће ме-
њати, фалсификовати или на било који начин кориговати. Ипак, 
дигиталне слике су незаменљиве када је реч о брзом индексирању и 
претраживању помоћу компјутера. Иако је већ доста архива започело 
или већ завршило неки пројекат дигитализације, мора се ипак рећи
да се трајност продукта примене овог модула информационих техно-
логија не може са поузданошћу дефинисати и да га из тог разлога
за сада архиви не третирају као могућу замену оригинала, односно 
копију за трајно чување.

Кључне речи: дигитализација, микрофилмовање, архивска грађа, 
заштита, документ, информација
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Маја НИКОЛОВА, музејски саветник
Педагошки музеј
Београд, Србија
ngomusketar@hotmail.com

ПРЕДНОСТИ ДИГИТАЛИЗОВАНЕ 
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ. 

ФОНД ВОЈИСЛАВА БОРИЋА

Сажетак: У циљу формирања дигиталне истраживачке инфраструк-
туре која омогућава видљивост и доступност података о историјском 
културном наслеђу, као и умрежавање институција које се баве за-
штитом, Педагошки музеј је дигитализовао већи број фондова са 
документима који се односе на живот и рад наших учитеља и про-
фесора. Због схватања важност дигиталних копија ове године је 
формирано и радно место оператер дигиталних технологија, а у на-
родном периоду радиће се на набавци опреме и адекватних прог-
рама који ће омогућити обједињавање свих до сада дигитализова-
них фондова, архивске грађе, фотографија и књига. Исто тако, у  на-
редном периоду радиће се на реконструкцији музејског сајта, на коме
ће бити постављени неки од дигитализованих фондова, као и фото-
графска грађа. За сада, дигиталне копије доступне су само у Му-
зеју. Поред тога што је дигитализација најбољи и најефикаснији
начин заштите културне баштине, њена предност се огледа у томе
што повећава доступност материјала истраживачкој и свеопштој јав-
ности. Схватајући значај архивске грађе као носиоца вредних ин-
формација за истраживачки рад, као и за коришћење у едукативним 
процесима, дигитализовали смо фонд где се чувају документа која
се односе на рад српских вероисповедних школа у Босни и Херцего-
вини. Ова документа указују на допринос српских учитеља у очува-
њу националног идентитета и културној разноврсности национал-
них заједница на просторима на којима су живели Срби крајем 19. 
и почетком 20. века. У питању је Фонд Војислава Борића, учитеља и 
професора који је свој радни век, иако из Сремске Митровице, про-
вео у школама у Босанском Шамцу, Сарајеву, Мостару и Дервенти. 
Тих бурних година рад учитеља на образовању и васпитавању срп-
ске младежи одвијао се и ван школе. Они су били носиоци нацио-
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налних и политичких идеја; њихов задатак је био рад на народним 
задацима, на јачању српства и идеје уједињења, на ширењу Заветне 
мисли. Свестан значаја образовања, Војислав Борић је радио и на соп-
ственом усавршавању – завршио је Богословско училиште у Радљеву,
слушао филозофске науке у Лајпцигу и завршио Филозофски фа-
култет у Београду. Овај рад има за циљ да укаже на важност диги-
тализације архивске грађе, посебно оне која сведочи о раду наших
учитеља на националним задацима, на ширењу савремених педа-
гошких идеја и подизању националне свести.

Кључне речи: дигитализација, историја школства, лични фондови 
педагога, српске школе у Босни и Херцеговини
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Предраг М. ВИДАНОВИЋ, архивист
Историјски архив Пирот, Пирот, Србија
prmvidanovic@gmail.com

АРХИВСКА ГРАЂА – КУЛТУРНО
ИЛИ НАЦИОНАЛНО ДОБРО?

Сажетак: Рад се бави незавидним положајем архива као установа у 
оквиру Министарства културе, пошто њихово постојање и рад зависе
од локалне самоуправе, те су на тај начин маргинализовани и недо-
вољно вредновани, у правном и у материјалном, образовном и сва-
ком другом стручном смислу. У фокусу рада је неразумевање држа-
ве и друштва за значај архива као институције културе, која има
обавезу постојања на једној административној територији. Рад даље 
прати развој архивског законодавства, које и када је имало неких по-
мака, након тога или није ни разрађивано, или је приметно дегради-
рано. Да би се променио овакав однос државе, мора се најпре пре-
цизније дефинисати архивска грађа. Архивска грађа настаје у про-
цесу рада институција, организација и других правних лица засно-
ваних на правним актима државе. Дакле, она је државна имовина. 
Из тог разлога архивску грађу потребно је дефинисати као нацио-
нално, а не само културно добро. Национално добро је у ширем
смислу део културног добра, али издваја се из њега због своје опште 
важности за државу и због његове јединствености и непоновљиво-
сти. Национално добро биле би ствари и творевине од државног ин-
тереса које уживају посебну заштиту, и ту би спадале, поред архив-
ске грађе, археолошка налазишта и старе и ретке књиге. Добро је
полазиште дато у нацрту Закона о архивској грађи и архивској де-
латности, који предвиђа обједињавање архивске грађе у јединствени 
Архивски фонд Републике Србије, али је у наставку потребно да се
истакне његова национална вредност, као и да управљање над ар-
хивима преузме Влада Републике Србије, а не министарство. То би и
било фундаментално полазиште, на основу кога би се даље трети-
рала архивска грађа и вршила њена валоризација. Ако се архивска 
грађа дефинише као национално добро, онда она то мора и заиста
да буде, са свим својим доказним и меморијским елементима које
садржи, а архиви, као чувари те националне меморије, да добију
своје институционално место у оквиру државе.

Кључне речи: архивска грађа, културно добро, национално добро, ва-
лоризација, законодавство, архивистика
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Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Tuzla, Bosna i Hercegovina
sabota_tuzla@hotmail.com

POLITIKA I POLITIZACIJA I NJEN UTICAJ
NA ARHIVSKU SLUŽBU – 

BOSANSKOHERCEGOVAČKO ISKUSTVO

Sažetak: Od vremena početka tranzicije (devedesete godine XX vijeka) pa 
sve do danas arhivska struka u Bosni i Hercegovini prolazi kroz brojna 
iskušenja i promjene. Promjene su statusnog, organizacionog i stručnog 
karaktera. Izvijesno je da je uticaj politike na stanje u arhivskoj struci u 
Bosni i Hercegovini u navedenom vremenu apsolutan. Politika je uticala 
na donošenje legislative, utvrđivanja statusa arhivskih ustanova, vođenje 
kadrovske politike, sve do obezbjeđenja temeljnih uslova za rad arhiva. 
Jednom riječju, na arhivsku službu (struku) u Bosni i Hercegovini ključni 
uticaj imala je politika. Zahvaljujući tome danas je arhivsko zakonodavstvo 
nedostatno, neujednačeno i nefunkcionalno, što u osnovi određuje sudbinu 
arhivske struke. Politika je odredila i status arhivskih ustanova – jednih kao
ustanova u oblasti kulture, a drugih kao upravnih organizacija. Najne-
gativniji i najosjetniji uticaj politika je ostvarila u oblasti vođenja kad-
rovske politike, gdje nije bilo sistematičnosti, već su u arhivsku službu 
„regrutovani“ isluženi i stručno nemoćni politički poslušnici, nespremni 
odgovoriti najosnovnijim zahtjevima arhivske struke. Politika, odnosno 
zakonodavne i izvršne strukture vlasti kao njeni instrumenti djelovanja ni-
su ništa značajnije učinileza obezbjeđenje osnovnih, elementarnih uslova 
za rad arhivskih ustanova. Posljedice politizacije arhivske struke u Bosni i 
Hercegovi su ogromne. Arhivske ustanove i njihova djelatnost na margi-
ni su ukupnih društvenih dešavanja, bez mogućnosti da se adekvatno od-
govori na ozbiljne izazove pred kojim danas stoji arhivska struka. Kruci-
jalni procesi se ne odvijaju. Rezultati arhivske struke su veoma skromni, 
u poređenju sa stanjem 80-ih godina XX vijeka u velikom nazadovanju. 
Platio se danak uticaju politike i politizaciji arhivske struke. Ubijene su 
njene osnovne vrijednosti – znanje i profesionalizam. Ukoliko se u dogledno 
vrijeme na tom planu ne napravi zaokret i nešto ne promijeni, postojanje 
arhivske struke u Bosni i Hercegovini će biti upitno.

Ključne riječi: arhivska struka, Bosna i Hercegovina, politizacija, profe-
sionalizacija, arhivsko znanje, arhivsko zakonodavstvo, arhivski kadrovi
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Данијела БРАНКОВИЋ, архивски саветник 
Архив Војводине
Нови Сад, Србија 
brankovic.danijela9@gmail.com

УДЕО ОБРАЗОВАЊА У ПОСТУПКУ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ

АРХИВСКЕ СТРУКЕ У СРБИЈИ

Сажетак: Улогу образовања у развоју било које струке или научне 
дисциплине није потребно истицати. Аутор разматра стање архив-
ског образовања у свету и Републици Србији, те удео образовања у 
поступку професионализације струке. Професионализација архивске 
струке подразумева промене у образовном систему. Архивисти тре-
ба да професионализују свој рад, а да би се архивска струка сматра-
ла професијом, основни предуслов је одговарајуће образовање. Међу-
тим, још увек велики број земаља, међу којима се налази и Србија, 
није успоставио систем образовања и обуку кадра који треба да ради
у архивима. Наши архиви немају ни до данас организовано образо-
вање архивиста у оквиру система редовног образовања. У недостатку 
одговарајућег архивистичког образовања регрутује се архивски кадар 
из сродних дисциплина. Овакво формирање архивског кадра увек 
намеће питање да ли ће и када овакав архивиста прерасти у квалитет-
ног стручњака, професионалца, али и које су штетне последице њего-
вог непланског формирања у подручју архивске делатности. 

Кључне речи: образовање архивиста, професионализација архивске 
струке, студије архивистике, стручно усавршавање архивиста, међу-
народни архивистички стандарди 
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Милена ПОПОВИЋ СУБИЋ, архивска саветница
Архив Војводине
Нови Сад, Србија
milena.ps@arhivvojvodine.org.rs

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сажетак: Заштита података о личности није страна нашем правном 
поретку, ти подаци имају своју уставну, грађанску и кривичноправну 
заштиту. Управно правна заштита личних података регулисана је 
Законом о заштити података о личности (Сл. гласник РС, 97/08, 
104/09 и др.). Заштиту личних података треба посматрати у односу
на прописе који регулишу право на слободан приступ информаци-
јама од јавног значаја и прописе који регулишу тајност података,
односно између интереса јавности да зна са једне, и заштите приват-
ности и заштите државних и пословних интереса са друге стране. 
Развој информационих технологија, друштвених мрежа, интернет-
страница, као и развој е-трговине довео је до немерљиво великог бро-
ја јавно доступних личних података, али и цурења тих података, од-
носно њиховог неовлашћеног коришћења. Заштита приватности по-
јединаца постаје глобални проблем. Из тог разлога за чланице Европ-
ске уније донета је Општа уредба о заштити података о личности
(GDPR), а у складу са њеним одредбама у Републици Србији је донет 
нов Закон о заштити података о личности. Одредбама тог закона пре-
цизирани су услови за обраду података – сагласност носиоца података 
је услов за обраду, коју он може да повуче у било ком тренутку, а 
руковаоци морају да пруже доказ да поседују сагласност за обраду 
података. Уводи се „право на заборав“, право лица чији су подаци 
обрађивани да захтева брисање, односно исправку тих података. Да ли 
смо спремни? Да ли смо довољно профилисани за заштиту података
о личности, да ли су архиви спремни за примену политике приват-
ности? Анализом одредаба Закона о заштити података о личности по-
кушаћемо да одговоримо на нека питања која се намећу архивима.

Кључне речи: заштита података, закон, прикупљање података, об-
рада података
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Снежана ПЕТРОВ, виши конзерватор
Архив Србије
Београд, Србија
s.petrov@archives.org.rs
nezipetrov@gmail.com

КОНЗЕРВАЦИЈА – ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

Сажетак: Конзервација као значајан вид заштите архивске грађе у 
архивима у Србији почела је да се примењује после Другог светског 
рата. У почетку веома скромна, са приученим стручним кадром и 
оскудном опремом, материјалом и знањем, конзервација се временом 
развила у комплексну делатност архива у Србији. Данас се конзер-
вација дели на превентивну конзервацију, конзервацију у ужем сми-
слу, и рестаурацију, и свака од ових области захтева поседовање 
различитих знања и вештина. Као и у свету, стручни кадар у Србији 
образује се у високошколским установама са акредитованим студиј-
ским програмом из области конзервације. За разлику од конзерва-
торског образовања, конзервација у архивима у Србији тренутно до-
некле заостаје за светом. Разлог томе је што и архивистика у Србији 
донекле заостаје за светом, али и недовољно издвајање материјалних 
средстава за конзервацију. Напредак и развој архивске делатности, као 
што је дигитализација архивске грађе, омогућиће да се конзервација 
у архивима у Србији значајно осавремени. Уколико би овај напредак 
пратила и одговарајућа финансијска подршка, веома брзо би кон-
зервација архивске грађе у Србији достигла светске стандарде. Иако 
разграната и развијена, конзервацијска делатност још се увек развија. 
Широм света се још увек ради на изналажењу нових метода, техника, 
материјала, опреме, све у циљу боље, дуготрајније и делотворније 
заштите архивске грађе.

Кључне речи: превентивна конзервација, конзервација, реста-
урација, архивска грађа, мере заштите, методе, технике, поступци, 
материјали, опрема
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Mср Јасмина ЖИВКОВИЋ, архивски саветник
Историјски архив Пожаревац
Пожаревац, Србија
jasminazivkovic@yahoo.com

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СТВАРАЛАЦА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У СРПСКОЈ АРХИВИСТИЦИ  

– ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ

Сажетак: Категоризација архивске грађе представља једно од су-
штинских питања архивске струке. Као таква, категоризација архив-
ске грађе је предуслов за квалификовано вредновање архивске кул-
турне баштине. Поред наведеног, у поступку издвајања историјски и 
културолошки најзначајнијих архивских извора од изузетне важно-
сти је и категоризација њихових стваралаца. Овом питању се током 
развоја архивске теорије и праксе на некадашњем југословенском 
подручју приступало са мање стручних изазова него што је то био 
случај са категоризацијом архивске грађе већ сабране у историјским 
архивима. Сходно томе, предмет овог рада чини приказ досадашњих 
домета архивске делатности у Србији, посебно службе надлежне за 
заштиту архивске грађе ван архива, у домену вредновања стваралаца 
архивске грађе са гледишта и интереса научних и историјских ис-
траживања. Постављену тему смо у раду разматрали у смислу реше-
ња која произилазе из архивских законодавних и стручних нормати-
ва и њихове практичне примене у архивима. Сагледавање „прокла-
мованог и реализованог“ нам је пружило могућност да размотримо 
до сада постигнуто, изведемо закључке и саопштимо препоруке са ци-
љем унапређења овог сегмента архивске делатности у наредном пе-
риоду. Свакако је од значаја било изнети искуства регионалних ар-
хива у Србији, при чему смо своје истраживање базирали значајним 
делом на пракси Историјског архива у Пожаревцу.

Кључне речи: категоризација архивске грађе, категоризација ства-
ралаца архивске грађе, регистратура, архив, приоритетне регистра-
туре, листа приоритета, стручни надзор, вредновање регистратура, 
историјски значај



27

АР
ХИ

ВИСТИЧКО ДРУШ
ТВО СРБИЈЕ

1954-2 0 1 9

Бошко РАКИЋ, виши архивист
Историјски архив Краљево
Краљево, Србија
rakicboskokv@gmail.com

ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
У ПЕРИОДУ ДРУШТВЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ 

Сажетак: Преузимање архивске грађе и проблеми који га прате у 
тесној су вези са променама у друштву и организацији власти. Проме-
на политичког система деведесетих година XX века у Југославији и
Србији довела је до укидања, спајања, реорганизације органа власти 
и посебних организација из периода социјалистичког система, што је 
наметнуло архивима обавезу да изврше преузимање архивске грађе
укинутих органа и организација. Трансформација друштвених преду-
зећа кроз процес приватизације и реструктуирања и бројни стечаје-
ви створили су проблем архивима, пошто је требало да се преузме 
огромна количина архивске грађе, која често није била у сређеном 
регистратурском стању. И поред тога што је постојала обавеза редов-
ног преузимања архивске грађе од ствараоца и имаоца архивске гра-
ђе старије од 30 година, архиви ту обавезу нису могли извршити јер 
је приспела за преузимање архивска грађа укинутих регистратура. 
Преузимање су пратили проблеми везани за надлежности архива у 
процесу преузимања, разграничење фондовске припадности архив-
ске грађе, распарчавање и уништавање архивске грађе током при-
ватизације, реструктуирања и стечаја, проблеми смештајног простора. 
И поред свих проблема архиви су у периоду транзиције нашег дру-
штва, која још увек траје, преузели и спасили од пропадања и уни-
штења највећи део архивске грађе, која је од непроцењиве вредности за 
изучавање историје нашег друштва. Увођење електронског документа 
и електронске управе представља велики изазов за архивску службу у 
делу вршења стручног надзора над ствараоцима архивске грађе која
настаје у електронском облику, а која се чува и архивира у инфор-
мационом систему или на медијима који треба да омогуће и обез-
беде целовитост, аутентичност и трајност сачуваних садржаја, све док 
их архиви не преузму на трајно чување.

Кључне речи: архивска грађа, преузимање, ствараоци и имаоци ар-
хивске грађе, разграничење, фондовска припадност, политички си-
стем, организација власти
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Стојанка БОЈОВИЋ, архивски саветник
Мирјана БОШКОЋЕВИЋ, архивист
Историјски архив Ниш
Ниш, Србија
stojanka.bojovic@yahoo.com

ИСКУСТВА У ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА КОД 
ПРИВАТНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО СТВАРАЛАЦА 

АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА У НАДЛЕЖНОСТИ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА НИШ

Сажетак: Након 2000. године почео је рапидан процес затварања мно-
гих друштвених предузећа у граду Нишу и општинама у којима те-
риторијалну и стварну надлежност врши Служба надзора, обраде и
сређивања Историјског архива Ниш. Упоредо са овим дошло је до 
отварања великог броја приватних предузећа, што је надлежној слу-
жби овог архива ставило у задатак да почне са интензивним обилас-
цима ових стваралаца. Први обилазак приватног предузећа извршен
је 13.05.2003. године. У питању је било предузеће ДОО „Варинг“ у 
Нишу. Имајући у виду да су у приватним предузећима углавном за-
послени радници чије је то прво радно место, и да су њима прописи 
о чувању архивске грађе и регистратурског материјала потпуна непо-
знаница, констатовали смо да су регистратурско уређење канце-
ларијског пословања вршили према свом сопственом знању или не-
знању, нахођењу, потребама или наслеђеној пракси. Од 2003. до 2018.
године надлежна служба Историјског архива Ниш обишла је и фор-
мирала укупно 596 досијеа приватних предузећа, дала сагласност на
193 листе и донела 143 решења за уништење безвредног регистратур-
ског материјала. Преузет је у Архив, на трајно чување, материјал укуп-
но 48 приватних стваралаца који су престали са радом (стечајеви и 
ликвидације). Обиласци и пружање стручних упутстава – захваљујући 
свести и савести надлежних радника, као и стваралаца и ималаца 
– сматрамо да су досад били задовољавајући, с обзиром да још увек 
нема потпуније законске и подзаконске регулативе за ову област 
надлежности.

Кључне речи: приватна предузећа, стручни надзор, стручна помоћ, 
ствараоци, архив, регистратура, надлежност, евиденције у архиву, 
записници, решења, листе категорија
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Tamara VIJOGLAVIN MANČIĆ, arhivista 
Arhiv Brčko distrikta 
Brčko, Bosna i Hercegovina
taravijoglavin@gmail.com

PREGLED STRUČNOG NADZORA NAD ZAŠTITOM
REGISTRATURNE GRAĐE U NASTAJANJU

SKUPŠTINE OPŠTINE  BRČKO/VLADE BRČKO 
DISTRIKTA BIH

OD USPOSTAVE DO DANAS

Sažetak: Kako bismo u cjelovitosti razumjeli stepen razvoja stručnog nad-
zora i arhivske djelatnosti na teritoriji Brčko distrikta BiH, moramo sagle-
dati i njenu kompleksnu prošlost, na primjeru najvažnije i najobimnije 
registrature, Vlade Brčko distrikta BiH, nekada Opštine Brčko. Najveća 
prepreka ovom napretku i po mnogim standardima usporenom razvoju 
stručnog nadzora leži u kompleksnoj i burnoj istoriji ovog područja, kao i
ono što je vrijeme ili „nevrijeme“ ostavilo arhivistima i građanima Brčko 
distrikta BiH u nasljeđe. Rad ima za cilj da prikaže značaj i potrebu kon-
tinuiranog rada na polju arhivističkog razvoja i zaštite registraturne gra-
đe u nastajanju, počev od vremena uspostave stručnog nadzora nad Opšti-
nom Brčko, tokom ratnog perioda, pa sve do perioda tranzicije i usposta-
vljanja stručnog nadzora od strane Arhiva Brčko distrikta. U završetku rada 
predstavljeni su rezultati rada arhivara Vlade Brčko distrikta BiH i arhi-
vista za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva, Arhiva Brčko distrik-
ta BiH, na preuzimanju i naporu oko kompletiranja ove dragocjene gra-
đe, koja se danas nalazi u Arhivu Brčko distrikta BiH, kao i rezultati po-
četka rada na obezbeđivanju njene dostupnosti za naučnoistraživačke
svrhe i daljnje korištenje. 

Ključne riječi: arhivska građa i registraturski materijal, registraturna 
građa u nastajanju, evidencija i zaštita arhivske građe van arhiva, Opština 
Brčko, Brčko distrikt BiH, Služba za arhiv, ratni period, period tranzicije, 
nasljeđe
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Mr. sci. Esaf LEVIĆ, viši arhivista
Emir HAMZIĆ, arhivski tehničar
Ivana DAMJANOVIĆ, dipl. oec.
Služba za arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Brčko, Bosna i Hercegovina
esaflevic@gmail.com

ARHIVSKA GRAĐA U DEPOIMA
SLUŽBE ZA ARHIV BRČKO

Sažetak: Služba za arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uspostavlje-
na je 2011. godine, sa mandatom nadležnosti na teritoriji Brčko distri-
kta Bosne i Hercegovine. Funkcioniše u sklopu Odjeljenja za javni registar 
Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Za potrebe Službe izgrađena 
je namjenska zgrada, koja je prva takve vrste u Bosni i Hercegovini. Sple-
tom okolnosti i zbog nedostatka prostora za smještaj drugih službi Vlade
u zgradu Arhiva je useljeno Pododjeljenje za katastar. Također, dio prosto-
ra depoa Arhiva koriste Osnovni sud Brčko (suteren) i Pisarnica Brčko di-
strikta Bosne i Hercegovine (prizemlje), čime je Službi za arhiv na raspo-
laganju ostao samo arhivski depo na prvom spratu zgrade. U posljednje 
vrijeme smo intenzivirali prijem arhivske građe dospjele za preuzimanje, ta-
ko da je u našem depou trenutno pohranjeno cca 1.000 m arhivske građe, 
koja je podijeljena u fondove i zbirke, strukturirana po oblastima djelatno-
sti i to: Uprava i javne službe, Pravosuđe, Privreda i bankarstvo, Obrazo-
vne, kulturne i naučne ustanove, i Zbirke. Najstariji dokumenti i knjige koje 
posjedujemo nastali su u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća i pripadaju perio-
du austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini. U radu će biti prezentovane 
vrste i količine arhivske građe koje su trenutno pohranjene u našem de-
pou, sa osnovnim podacima o stvaraocima.

Ključne riječi: Služba za arhiv Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ar-
hivski depoi, arhivska građa, količina i vrsta arhivske građe
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Александар БЕРЕЖНОВ, архивист 
Историјски архив Краљево
Краљево, Србија
aleksandar.bereznov@gmail.com

ВРЕДНОВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И 
РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА. 

КАРТОНИ ЗАРАДА   
– ЗНАЧАЈ И РОКОВИ ЧУВАЊА 

Сажетак: Једно од значајних питања за архивску струку јесте вало-
ризација архивске грађе. Поједине категорије регистратурског мате-
ријала предвиђене су да се чувају одређени број година, а неке и трај-
но. Ради остваривања права из радног односа користе се подаци са-
држани у картонима зарада, исплатним листама, обрасцима М–4, 
М–1/М–2, М–8 и др. Једну од најважнијих категорија представљају 
картони зарада. Они су значајни јер не служе само за утврђивање
радног стажа већ и директно утичу на висину пензије. Податке из
њих осим физичких лица потражују и надлежне филијале Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Анализирањем по-
тражње за њима можемо установити да је оправдано то што се чу-
вају дужи низ година, односно трајно, као што је и предвиђено важе-
ћим листама категорија регистратурског материјала са роковима 
чувања. 

Кључне речи: картони зарада, валоризација, Уредба о категоријама 
регистратурског материјала са роковима чувања, Листа категорија, 
образац М–4, исплатне листе, архивска грађа
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Милорад ЈОВАНОВИЋ, архивски саветник
Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина
Јагодина, Србија
miloradj69@gmail.com

ФОНД ТРГОВАЧКОГ ОБАВЕШТАЈНОГ 
И ИНКАСО ЗАВОДА

 „КРЕДИТ-ИНФОРМ“ БЕОГРАД (1928–1941)

Сажетак: Рад представља преглед Фонда Трговачког обавештајног 
завода „Кредит-информ“ и приказ значајне архивске грађе садржане
у документима Фонда. Обавештајни завод „Кредит-информ“ регистро-
ван је у Београду, са наменом да прикупља, обрађује и корисницима 
доставља информације о кредитној способности појединаца и влас-
ника привредних предузећа, трговачких радњи и других привред-
них субјекта. Ови обавештајни подаци представљају вредан историј-
ски извор за проучавање економске прошлости и југословенске при-
вредне структуре између два светска рата. Хронолошки распон ар-
хивске грађе је од 1928. до 1943. године. Описом овог фонда и архив-
ске грађе која је смештена у Архиву у Јагодини аутор је настојао да 
укаже на значај ових докумената за проучавање економске историје
и привредних кретања у међуратном југословенском друштву. Ар-
хивска грађа је типског карактера, у облику картотеке, па се наши за-
кључци могу пренети и на делове Фонда (фондове) који су смеште-
ни у другим архивима. Посебна пажња посвећена је подацима о 
оснивању Завода, као и чињеници да је Фонд подељен по секторима 
(одељењима) током откупа од приватног власника, и да је тако поде-
љен похрањен у многим архивима некадашње Југославије. Део Фон-
да који односи се на подручје Моравског округа откупљен je од 
приватног власника и налази се у Историјском архиву у Јагодини. 
Садржи две кутије архивске грађе у хронолошком распону 1928–1941. 
године. Током евидентирања архивске грађе „Кредит-информа“ у
другим архивима (Историјски архив Београда, архиви у Нишу, Вра-
њу, Крагујевцу, Зајечару, Лесковцу итд.) коришћени су водичи, ин-
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вентари и регистри. Архивска грађа је физички издвојена према 
подручју надлежних архива, односно територијалном одељењу Оба-
вештајног завода, и дефинисана у сваком архиву као посебан фонд. 
Наша запажања, нарочито у погледу описа творца Фонда и садр-

жаја архивске грађе, указују на велику различитост и неконзистен-
тност, иако је реч о архивској грађи која је изворно припадала једном 
творцу. Такође, током преузимања (откупа) делова Фонда приватни 
власник је физички поделио Фонд по територијалном принципу, и 
такве целине постале су саставни део корпуса архивске грађе сваког 
архива и дефинисане као фондови. Прегледом архивске грађе „Кредит-
-информа“ у јагодинском архиву могло се установити и да је та 
првобитна подела била непрецизна. Кључна идеја током истражива-
ња, поред афирмације значаја Фонда, била је изражена у настојању да 
се подаци о творцу Фонда и архивској грађи обједине и униформишу.

Кључне речи: Кредит-информ, обавештајни завод, инкасо, приват-
на безбедност, привреда, кредитна способност, фонд, архивска грађа
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Мр Александра ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ, виши архивист
Хисторијски архив Сарајево
Сарајево, Босна и Херцеговина
sandrapijuk@gmail.com

ЗНАЧАЈ ПОЗНАВАЊА
МЕТОДA ИСТРАЖИВАЊА

 И ЊИХОВА ПРИМЈЕНА У АРХИВИСТИЦИ

Сажетак: Архиви су установе које чувају примарне историјске изворе. 
Њихово коришћење је од кључног значаја за историјска истражива-
ња, јер се историјска наука темељи на њима. Будући да је основни 
циљ извора да свједоче о прошлости, историчари чине њихове главне 
кориснике. Да би архивисти знали да препознају и вреднују изворе 
који ће пружати увид у процесе и догађаје који су довели до њихо-
вог стварања, требају познавати методе истраживања. У раду ће бити 
представљене методе истраживања којима би и архивисти требало
да владају, као и њихова примјена у архивистици. То су: формули-
сање питања, познавање извора, критичко вредновање извора, смје-
штање извора у историјски контекст. 

Кључне ријечи: примарни историјски извори, методе истражива-
ња, архивисти, архивистика, историја
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Иван ХОФМАН, архивски саветник
Архив Југославије
Београд, Србија
ivan.hofman69@gmail.com

ПРИМЕР ВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА.

ИЗЛОЖБА
 „МИ ГРАДИМО ПРУГУ – ПРУГА ГРАДИ НАС“

Сажетак: Аутор прилога је као историчар проучавао однос Кому-
нистичке партије Југославије (Савеза комуниста Југославије) и омла-
дине Југославије у периоду 1945–1958, а као архивиста био је аутор 
тематске изложбе докумената „Ми градимо пругу – пруга гради нас“. 
Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951, која је приказана на 
манифестацији Ноћ музеја 2012. Аутор је, припремајући изложбу, 
применио методологију научне историографије и приказани експо-
нати били су заправо извори које је користио за израду свог науч-
ног рада. У том смислу, аутор посматра изложбу архивских докуме-
ната као визуализацију научног рада. Када се узме у обзир да су 
изложбе докумената један од значајнијих видова комуникације архи-
ва са јавношћу, намеће се закључак да оне морају да буду подигнуте 
на један виши стручни ниво, да је нужно да иза њих стоји темељан 
научноистраживачки рад, а не да представљају пуку компилацију 
докумената. 

Кључне речи: изложба архивских докумената, Архив Југославије, 
омладинске радне акције, визуелизација научноистраживачког рада
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Мирјана ОБРАДОВИЋ, архивски саветник
Историјски архив Београда
Београд, Србија
mirjana.obradovic@arhiv-beograda.org

ЗНАЧАЈ ЛЕГАТОРСТВА
 У ФОРМИРАЊУ АРХИВСКИХ ФОНДОВА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

Сажетак: Историјски архив Београда у својим депоима чува 56 лега-
та, личних и породичних фондова. Већина стваралаца грађе ових 
фондова су познате личности из света политике, културе, науке и 
уметности, које су својим деловањем оставиле дубок траг у многим 
сферама живота Београда током XIX и XX века. Један део ових фон-
дова доспео је у Архив путем откупа, а други путем поклона и за-
вештања. Циљ рада је да покаже колико је значајно да као друштво 
препознамо значај легаторства и завештања и колико се овим путем 
могу обогатити архивске, музејске и библиотечке збирке, чиме се 
формира широка и разноврсна база за истраживања и настанак нових 
научних и уметничких дела. Како садржај легата, личних и породич-
них фондова Историјског архива Београда не чини само класична 
архивска грађа у виду докумената и фотографија, већ и ордење, на-
оружање, балетски костими и реквизити, уметничке слике и друго, 
овим радом желимо да покажемо колика свестраност је потребна ар-
хивистима који раде на сређивању и обради оваквих легата и фон-
дова, и са каквим се изазовима сусрећу. На основу примера указаћемо 
на значај сталног усавршавања и поседовања мултидисциплинарних 
знања, као и на то колико се у оваквим случајевима послови архиви-
сте преплићу са пословима музејског кустоса. Пошто се чување пред-
мета у много чему разликује од чувања архивске грађе, скренућемо 
пажњу и на значај запошљавања, обуке и стручног усавршавања за-
послених на пословима рестаурације и конзервације.

Кључне речи: легат, лични фонд, породични фонд, усавршавање, 
мултидисциплинарност
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Горан МИЛОСАВЉЕВИЋ, архивист 
Историјски архив Шумадије „Крагујевац“
Крагујевац, Србија
istorijski archivekg@gmail.com

ЛИЧНИ ФОНДОВИ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ,

ДРАГОЦЕНИ ИЗВОР НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ

Сажетак: Лични фондови Историјског архива Шумадије у Крагујевцу 
представљају драгоцен извор за проучавање националне историје и 
велики потенцијал за културно-просветну делатност установе. У пр-
вом делу рада говори се о значају и садржајним особеностима ру-
кописних оставштина, њиховој категоризацији и степену сређености, 
постојећим и планираним информативним средствима, док је дру-
ги део посвећен могућностима које нам на пољу научноистраживач-
ког рада и културно-просветне делатности пружа ова вредна архив-
ска грађа. 

Кључне речи: лични фондови, историјски извор, категоризација, 
сређивање, информативна средства, истраживање, сарадња, изложбе, 
монографије.
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Татјана СЕГЕДИНЧЕВ, архивски саветник
Историјски архив Суботица
Суботица, Србија
tatjana.segedincev@suarhiv.co.rs

АРХИВСКА ЗБИРКА КАО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Сажетак: Како је сачувана архивска грађа културно наслеђе ширег 
географског простора показује нам пример Збирке Александра (Је-
лисавете) Лифке, која се чува у Историјском архиву Суботице. Ар-
хивска збирка је послужила као темељ за писање монографије и ор-
ганизовање изложбе о Александру Лифки, као и за установљавање 
филмске награде „Александар Лифка“ на Фестивалу европског фил-
ма Палић. Године 1900. Александар Лифка је у Паризу купио прву 
камеру, када је снимио и свој први филм. Исте године у Трсту зајед-
но са својом браћом основао је покретни биоскоп, који је био први
биоскоп у Трсту. Сачувани документи у оквиру Збирке Александра 
Лифке имају велику вредност за истраживаче. Они су сведочанство о 
историји развоја кинематографије и филма на ширим географским 
просторима. Захваљујући забелешкама, фотографијама, разгледни-
цама, личним документима, преписци, новинским чланцима, ката-
лозима изложби и слично, у великој мери је осветљен живот овога
пионира филма. Истраживачи прошлости и архивисти су предста-
вљањем архивске баштине упознали ширу јавност са животом човека
чија је делатност значајна у историји кинематографије. У овом раду
је реч о личности која је својим радом у периоду почетка развоја 
кинематографије и филма у Европи оставила трага у историји, као и
о значају архивске грађе при научном истраживању.

Кључне речи: архивска збирка, вредновање, валоризација архивске 
грађе, културно наслеђе, филм, кинематограф, покретни биоскоп, 
група докумената
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Мр Мирјана БОГОСАВЉЕВИЋ, виши архивист
Архив Србије
Београд, Србија
 m.bogosavljevic@archives.org.rs 

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА АРХИВА – КУЛТУРА СЕЋАЊА

Сажетак: Како развити културу сећања која неће представљати вра-
ћање у прошлост, већ приближавање прошлости младима да би боље 
разумели време у којем живе? У традиционалном смислу култура 
сећања представља осврт на ратове који су прошли, људе којих ви-
ше нема, дешавања која су била важна а остала необјашњена, догађаје 
због којих ми данас сносимо одређене последице. Међутим, у ширем 
смислу, култура сећања обухвата такође и све што је цивилизација 
оставила за собом кроз разне епохе, као на пример стилове одевања, 
популарну музику, поезију, дела филмске или ликовне уметности, 
популарну храну и много тога другог што је сачињавало свакодневно 
животно окружење у ближој или даљој прошлости. Делић тога доби-
јамо кроз литературу и разне медије, али је највећи део доступан 
само упорнима који одлазе на изворе информација, у архиве. Како 
популаризовати архиве и учинити их доступним младима? Како 
упознати ширу популацију са могућностима самосталног коришће-
ња јавних и приватних архива? Нека од могућих решења су: повеза-
ност академских институција и глобално размишљање о дигитализа-
цији (на сајтовима архива морале би да постоје одређене смернице
за истраживање које би помогле истраживачима да се снађу у вели-
ком броју дигитализованих докумената), стварање неке врсте интер-
нет-каталога који би омогућио брже и ефикасније долажење до
жељених података, успостављање националног регистра дигитали-
зованих докумената као јединствен начин означавања докумената, 
увођење минималног фонда часова у гимназијама (средњим школа-
ма) на којима би ђаци научили да историја није само историја из
читанки и уџбеника већ је чини велики број докумената у архивима. 
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Данас је доста тога урађено у процесу дигитализације, али су исто 
тако многа питања остала отворена. С једне стране архиви се морају 
отворити, а са друге стране злоупотребе су свакако могуће, па је зато 
потребно утврдити неке основне стандарде, нпр.: документа морају 
бити заштићена од брисања и свих врста модификације, истражи-
вачу се не дозвољава приступ бази података, већ само добија резул-
тате на основу претраге, корисници се морају регистровати пре него 
што им се дозволи приступ дигитализованим документима и др.
У целом процесу модернизације архива и архивске грађе најважнију 
улогу имају архивисти, они који раде на сређивању и обради гра-
ђе. Кључно питање је – докле се дошло у нашим архивима са сређи-
вањем грађе, постоје ли сређена информативна средства, водичи
кроз архивску грађу? Ово су само нека од питања, дилема и пред-
лога шта се све може урадити у области популаризације архива, али
и оно о чему сви ми који радимо у архивима морамо да водимо рачу-
на у ери модернизације архива и архивске струке.

Кључне речи: архиви, популаризација, дигитализација, млади, ин-
формације, архивска документа
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Весна ЂАИЋ-ШКОНДРИЋ, архивиста
Архив Републике Српске
Бањалука, Босна и Херцеговина
vesnadjaic@gmail.com

КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНИ РАД
АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Сажетак: На територији Републике Српске организовану архивску 
дјелатност обавља Архив Републике Српске као републичка управна 
организација са сједиштем у Бањалуци и издвојеним јединицама у 
Добоју, Зворнику, Сокоцу, Фочи и Требињу. Формирање организоване 
архивске службе на простору данашње Републике Српске започиње 
оснивањем Архива града Бањалуке 1953. године. Касније се оснивају 
градски архиви у Добоју и општински у Фочи. Градски архив у 
Бањалуци је 1956. прерастао у Срески архив, а 1963. у Архив Босанске 
Крајине. У Добоју се регионални архив оснива 1973, а у Фочи 1986. 
године. У прољеће 1992. оснива се Архив Српске Републике БиХ. 
Данашњи Архив Републике Српске представља репрезентативну 
управну, културну и научну институцију, која обавља јавну архивску 
дјелатност од општег интереса за Републику Српску. У депоима Ар-
хива чувају се документа о прошлости Бањалуке, Босанске Крајине, 
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине и Републике Српске. 
Дјелатност Архива Републике Српске одређена је Законом о архив-
ској дјелатности, као дјелатност од општег интереса за Републику 
Српску, и обавезно се организује и обавља на цијелој територији 
Републике Српске. У Архиву се поред обављања послова на прику-
пљању, сређивању и заштити архивске грађе посвећује велика пажња 
и научној и културној дјелатности, па су тако запослени у Архиву 
ангажовани на разним научноистраживачким пројектима, објављи-
вању књига, научних и стручних радова, зборника докумената, ор-
ганизовању изложби, предавања и сарадњи са сродним институција-
ма и медијима. Радници Архива су објавили или приредили преко 
200 монографија, књига и студија, стручних и научних радова. Архив 
посвећује велику пажњу приређивању изложби архивских докуме-
ната. Самостално или у сарадњи са другима приређено је више де-
сетина изложби архивских докумената. Веома значајна активност коју
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спроводи Архив Републике Српске јесте обука стручних кадрова у 
регистратурама, у недостатку институција које би ову дјелатност 
обављале. Употреба друштвених мрежа и електронских медија 
је незаобилазна и у дјелатности Архива Републике Српске, па се 
тако припадајућа интернет-страница www.arhivrs.org и налози на
Фејсбуку и Инстаграму користе за обраћање јавности. Сарадња са
локалним медијима у виду редовног објављивања чланака у днев-
ним новинама дугогодишња је пракса. У Архиву Републике Срп-
ске веома успјешно се ради и на успостављању електронског кори-
сничког сервиса АТОМ „Архипедија“, који има за циљ преглед 
фондова и збирки, као и доступност података о њиховом садржају 
путем електронског претраживања. У раду ће бити обрађена улога 
и значај културно-пропагандног рада Архива Републике Српске, 
преглед активности с посебним освртом на рад на објављивању, из-
ложбеној дјелатности, просвјетној дјелатности, односе са медијима, 
примјену интернета и мрежних друштвених медија у обављању 
културног и пропагандног рада у Архиву Републике Српске.

Кључне ријечи: културна дјелатност, архивска грађа, архивска 
установа, публикације, културна баштина, изложбе, односи са меди-
јима, интернет и мрежни друштвени медији, кориснички сервис Ар-
хипедија, Архив Републике Српске
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САДРЖАЈ / CONTENT

I 
АРХИВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОКРУЖЕЊУ

ARCHIVES IN ELECTRONIC ENVIRONMENT

Славен ЧОЛОВИЋ / Slaven ČOLOVIĆ
Архиви Србије у бинарном систему. Технолошки искорак или 
дигитални мрак
Archives of Serbia in the Binary System, Technological Stride or 
Digital Darkness

Др Татјана КИКИЋ / Tatjana KIKIĆ, Ph.D.
Архивистика и нормативни оквир у контексту дигитализације 
административне мреже Републике Србије
Archivistics and Normative Frame in the Context of Digitisation of 
the Administrative Network of the Republic of Serbia

Марија ТОДОРОВИЋ / Marija TODOROVIĆ
Предности и недостаци традиционалног и дигиталног окружења 
за архиве
Advantages and Disadvantages of the Traditional and Digital 
Environment for the Archives

Др Адам СОФРОНИЈЕВИЋ / Adam SOFRONIJEVIĆ, Ph.D.
Нове перспективе дигитализације у архивима – Аутоматско 
препознавање руком писаног текста
New Perspectives of Digitisation in the Archives – Handwritten Text 
Recognition

Chiara LATRONICO 
The Golden Agent. Disambiguating name entities

Зорица НЕТАЈ / Zorica NETAJ
Претраживач културног наслеђа  – Место промоције архивских 
збирки фотографија?
The Cultural Heritage Browser – a Site of Promotion of the Archival 
Collections of Photographs?

Stjepan PRUTKI
Topoteka kao virtuelni arhiv – primjeri suradnje arhiva i zajednice
Topotheque as a Virtual Archive – Examples of Cooperation of the 
Archives and Communities

Мr. sci. Esaf LEVIĆ, Asmir ZEČIĆ / Esaf  LEVIĆ, M. Sc., Asmir ZEČIĆ
Digializacija i upravljanje digitalizovanom arhivskom građom u 
Službi za arhiv Brčko distrikta 
Digitisation and Management of Digital Archival Material in the 
Archival Office of Brcko District
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Siniša DOMAZET
Pogled iz prošlosti – Restauracija i digitalizacija netipičnih 
fotografskih formata u Arhivu Bosne i Hercegovine 
A Look from the Past – Restoration and Digitisation of Non-typical 
Photographic Formats in the Archives of Bosnia and Herzegovina

Зоран ВУКЕЛИЋ / Zoran VUKELIĆ
Интернет у служби „Спољне службе“
Internet in the Service of the “External Service” 

Јасмина ЛАТИНОВИЋ, Југослав ВЕЉКОВСКИ /
Jasmina LATINOVIĆ, Jugoslav VELJKOVSKI

Електронски документи и постојећи правилници о 
канцеларијском пословању
Electronic Documents and the Existing Regulatory Requirements

Бојана ЈОВАЦ, Јелена КОВАЧЕВИЋ /
Bojana JOVAC, Jelena KOVAČEVIĆ

Архиви на путу ка савременом архивском пословању
Archives on the Road to Contemporary Archival Management

Сузана ПЕТРОВИЋ, Милена ЈОВАНОВИЋ /
Suzana PETROVĆ, Milena JOVANOVIĆ

Дигитализација или микрофилмовање
Digitisation or Microfilming

Маја НИКОЛОВА / Maja NIKOLOVA
Предности дигитализоване архивске грађе.  Фонд Војислава 
Борића
Advantages of Digital Preservation of Archival Material. Fond 
Vojislav Boric

II 
АРХИВСКА СЛУЖБА ДАНАС И У БУДУЋНОСТИ

АКТУЕЛНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ
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