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РЕЧ УНАПРЕД
У времену када сазнајност и брзи пренос информације не представља
инцидент већ нормалну и подразумевану потребу, потпуно је постало јасно да архиви као установе који складиште информације имају потребу да
ухвате корак са часом у којем делују. С тим у вези и да своје бивствовање
и деловање прилагоде савременим потребама. Како технички тако и персонално: са образовним, обученим и способним кадровима који могу да одговоре изазову новог времена који се вртоглавом брзином мења из часа у
час.
Отуда у циљу разматрања питања из архивске теорије и праксе у Републици Србији, али и сагледавања и размењивања архивистичких искустава са колегама из региона, односно из држава бивше Југославије, Архивистичко друштво Србије је, обезбедивши подршку Министарства културе
Републике Србије, почетком године објавило позив за саветовање које ће
се одржати на планини Тари у простору Хотела „Оморикаˮ током 10. и 12.
октобра 2018. године. На тај начин пружена је могућност да се узме учешће с писаним радовима и дискусијом на самом саветовању на расписане
теме: 1. Архиви у електронском окружењу – електронски документ и електронско архивирање и 2. Архивска служба данас – анализа стања, питања,
предлози, решења, на којем ће се у оквиру задатих тема, а кроз перцепцију
и дискурс архивиста и архивистичке науке разматрати тренутно стање архивистике како у Републици Србији тако и у региону.
У предвиђеном року, од пристиглих радова из Србије, као и од колега
из Босне и Херцеговине (Републике Српске), Хрватске, Црне Горе и Словеније, Редакција зборника (Зоран Вељановић, уредник, Ненад Војиновић,
Јасмина Живковић, Милорад Јовановић, Бошко Ракић, Слободанка Боба
Цветковић), начинила је избор од 27 рада и понудила их јавности кроз ову
публикацију у издању Архивистичког друштва Србије.
Отуда књига коју држите у рукама представља дискурс размишљања
српских архивиста и представља пресек онога што је било у центру интересовања и догађања међу архивистима у Србији (као и колега из региона)
у протеклом времену. Дакле, архивисти у Србији имали су могућност да
кроз странице ове публикације остваре дијалог са архивистиком у теорији
и пракси, њеном прошлошћу, садашњошћу, али и са временом које долази.
Кроз странице ове књиге али још више кроз лични контакт, с обзиром на

то да је саветовање међународног карактера (саветовању су присуствовали
колеге и из Републике Српске, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе
i Словеније) учесницима је пружена могућност размене знања и искустава
с колегама из региона и шире. Одговор на питање колико српских архивиста је било спремно да ову шансу искористе, налази се између корица ове
књиге. Уједно, саветовање је широм отворило врата и запосленим архиварима у регистратурама, а на тај начин потврђено им је значајно место у заштити архивске грађе и регистратурског материјала.
У исто време Редакција, као и у прошлом саветовању имала је зацртане циљеве и критеријуме те није била спремна на уступке са ауторима, већ
је прихватила само пријаве и радове који су испуњавали услове (ауторство
и потврђену методологију научно-истраживачког рада у писању текстова).
Дакле, сви прихваћени радови прошли су кроз рецензију чланова редакције и рецензената.
***
Овогодишње Међународно архивистичко саветовање „Архивска грађа у теорији и праксиˮ са темама: 1. Архиви у електронском окружењу –
електронски документ и електронско архивирање и 2. Архивска служба
данас – анализа стања, питања, предлози, решења, организовало је Архивистичко друштво Србије и Историјски архив Ужице, а подржало га је
Министарство културе Републике Србије на чему се захваљујемо.
Мирослав ДУЧИЋ,
председник АДС

Зоран ВЕЉАНОВИЋ,
уредник зборника

FOREWORD
In the time where knowledge and fast transfer of information is not
considered an incident, but normality and a considerable need, it became clear
that the archives, as institutions which store the information, had to keep up
with the time in which they operate, in this respect modifying their existence
and work in accordance with the contemporary needs. Both in technical and in
personal spheres, they had to answer with educated, trained and capable stuff
that can deal with challenges of a new time that changes from moment to
moment.
For the purpose of considering the questions from archival science theory
and practice in the Republic of Serbia and exchanging the experiences with the
colleagues from the countries of ex-Yugoslavia region, the Archival Society of
Serbia with the support of Ministry of Culture of the Republic of Serbia, issued
a call, in the beginning of the year, for the consultation conference that was to
be held in hotel „Omorika“, at Tara mountain, from 10th to 12th of October
2018. By doing this, it created the opportunities for joining the conference and
the discussion with written scientific works on available topics: 1. Archives in
digital surrounding – digital documents and digital archiving 2. Archival service
today – analysis, questions, suggestions and solutions, in which, in the
framework of abovementioned topics and through archival perception and
discourse, the contemporary status of the Archival science in the Republic of
Serbia and region, shall be discussed.
In the foreseen deadline, the editorial staff (Zoran Veljanović, editor,
Nenad Vojinović, Jasmina Živković, Milorad Jovanović, Boško Rakić,
Slobodanka Boba Cvetković) made a selection from 27 works received from
colleagues from Bosnia and Herzegovina (the Republic of Srpska), Croatia,
Montenegro and Slovenia, and offered them to the public through this
publication of the Archival Society of Serbia.
The book that you hold in your hands represents the discourse thoughts of
Serbian archivists and the sum of that which was in the center of attention of
archivists in Serbia (as well as colleagues from the region) in the past. Through
this publication the archivists in Serbia had a chance to indulge in a dialog with
Archival science theory and practice, with its past, present and the time yet to
come. Taking into consideration that the consultation had an international
character (the colleagues from the Bosnia and Herzegovina (the Republic of

Srpska), Croatia, Montenegro and Slovenia where present), through pages of
this book and in direct contact between the participants, a chance to exchange
the knowledge and experiences with their colleagues from region and beyond
was created. The answer to a question how many of Serbian archivists where
ready to take this chance, can be found on the pages of this work. Altogether,
the consultation also opened the door to the employees and workers at
Registries, confirming their significant role in the protection and preservation of
Archives and Registries materials.
At the same time, the editorial staff, as well as in the past consultation, had
a defined goal and criteria, and was not ready to make concessions with the
authors, and was willing to publish only those works that fulfilled the preestablished criteria (i.e. the authorship and verified methodology of a scientific
research in the writing of texts). All of the accepted works have undergone a
review of our editors.
***
This year’s International Archival Consultation Conference „Archival
Records in theory and practice“, with the topics: 1. Archives in digital
surrounding – digital documents and digital archiving, and 2. Archival service
today – analysis, questions, suggestions and solutions, was organized by the
Archival Society of Serbia with the support of the Ministry of Culture of the
Republic of Serbia, for which we are grateful to it.

Miroslav DUČIĆ,
president of ASS

Zoran VELJANOVIĆ,
editor

Jasmina @ivkovi}

Јасмина ЖИВКОВИЋ Мср
архивски саветник
Историјски архив Пожаревац

ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ И
СТВАРАОЦИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У СРБИЈИ
– ПРОКЛАМОВАНО И СТВАРНО –
САЖЕТАК: Електронско канцеларијско пословање и архивирање нормативно је присутно у одређеним ресорима пословања на територији Србије више од
две деценије. Доношењем најновијих законских и подзаконских прописа из области електронског канцеларијског пословања, архивирања и дигитализације културног наслеђа, отпочео је период конкретног „живота“ електронског документа у
правном промету. У складу са тим, правним субјектима као ствараоцима регистратурског материјала и архивима као установама заштите предстоји озбиљан
рад на припреми и реализацији државне иницијативе и стратегије у области електронског канцеларијског пословања, архивирања, обраде и чувања електронског
документа.
Аутор је у предметном раду покушао да прикаже однос прокламованих норматива у области електронског пословања, у делу који се односи на стварања
електронског документарног материјала и дигиталног медија. Истовремено, у односу на прокламовано, стварна постигнућа у овој области заштите архивског културног наслеђа предмет су честих струковних разговора и дилема. Углавном се
истиче неопходност иновирања материјалних ресурса и недовољна острученост
запослених у регистратурама, али и самих архивских кадрова, за непосредно
укључивање у токове електронског пословања и дигитализације културне баштине Србије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: електронско канцеларијско пословање, електронска архива, електронско архивирање, законски прописи, архивистика, дигитализација културног наслеђа, регистратура, искуства, реалност, будућност

Савремена реалност је пред правна лица, као ствараоце архивске грађе и регистратурског/документарног материјала, поставила нове и озбиљне изазове. Иако област микрофилмовања и дигиталног копирања изворне
писане документације није новина у архивској традицији на овим просто-
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рима,1 оправдано се може рећи да је електронска архива, електронски документ и електронско канцеларијско пословање производ савремених
трендова комуникације у правном промету, на основу чега све више постаје и незаобилазни део у систему заштите архивске грађе као културне баштине.2
Национално законодавство је последњих десетак година богатије за
неколико обавезујућих прописа из области електронског пословања и
електронског архивирања. Основ за постепени уплив електронских технологија у архивску делатност проналазимо у одредбама Закона о културним
добрима (1994), којима је предвиђено да државни органи и организације,
органи јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, установе, предузећа и друга правна лица утврђују „начин заштите и коришћења
података и докумената насталих у процесу аутоматске обраде података“.3
У систему канцеларијског и архивског пословања државних органа
као стваралаца, Упутством о канцеларијском пословању органа државне
управе (1993), донетим на основу Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе (1992),4 предвиђено је „вођење евиденција путем
аутоматске обраде података“.5 Упутство је утврдило методологију „израде
главног менија информативног подсистема и опције са датотекама и подацима које оне треба да садрже“. Поред података у апликативном систему,
1

О томе је писано у домаћој литератури још у другој половини 20. века, а Упутство о микрофилмовању архивске грађе у Србији је донето 1971. године. Видети: Архивски преглед
број 1–2, Београд, 1971, 162–166.
2
Charles M. Dollar, Arhivistika i informacijske tehnologije, Utjecaj informacijsкe tehnologije
na arhivsku teoriju I praksu (prevod sa engleskog jezika) u izdanju Hrvatskog državnog arhiva,
Zagreb, 1999, 19–25. Однос традиционалног и електронског документа, важност информацијске технологије за савремене архивске записе заокупљали су значајну пажњу европских
архивиста деведесетих година 20. века. Уважавајући значај информатичке технологије за
архивску делатност, Друга европска конференција о архивима 1989. године у Мичигену позвала је архиве да се активније „укључе у изучавање нових технологија“, у ком циљу је Одбор за аутоматизацију Међународног архивскогсавета прихватио предлог да се изради
платформа или „тематски текст“ о овом проблему, који би послужио као основ за „састанак
архивиста и специјалиста информатичара“, те проналажења одговарајућих решења међународне стандардизације електронског архивирања.
3
Закон о културним добрима, Службени гласник РС број 71/94; Јосиф Кукуров, Владан
Станојев, Канцеларијско пословање, треће измењено и допуњено издање, Службени гласник РС, Београд, 1996, 14.
4
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник РС бр,
80/92.
5
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник РС
број 10/93, 14/93. донето на основу Уредбе о канцеларијском пословању органа државне
управе, Службени гласник РС број 80/92.
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Упутство је предвидело и обавезу штампања „садржине свих евидентираних предмета на крају радног дана“, које треба „одложити у посебан досије који служи као паралелна евиденција за случај евентуалног уништења
података меморисаних у одговарајућим уређајима“. Такође, предвиђено је
да се на крају „календарске године штампа аналитички извештај о свим
нерешеним предметима са свим подацима, као и аналитичке картице са
подацима свих евидентираних предмета у току једне године“. Ове аналитичке картице се повезују у посебну књигу, која представља трајну документацију. Важну напомену чини и то што се од прописаног начина вођења канцеларијског пословања у оквиру аутоматске обраде података може
одступити једино уз сагласност Министарства правде, „ако за то постоје
разлози целисходности“.6
Електронско архивирање је нормативно озбиљније заживело у органима државне управе доношењем Уредбе о електронском канцеларијском
пословању органа државне управе (2010).7 Уредба је конкретније уредила
начин поступања са електронском документацијом, формирање електронских евиденција, као и електронску архиву. Дотадашњи деловодни протокол је формулисан као „електронска књига докумената са датумом пријема електронског поднеска“, која се на крају радног дана штампа уз истовремено формирање „електронске резервне копије свих докумената пристиглих у року радног дана“. Електронска архива представља део информационог система у оквиру кога се чувају поднесци и акта у електронском
систему. По Уредби, дуготрајност чувања архивиране електронске документације, њено одржавање, „мигрирање“ или пребацивање на нове носаче информација у прописаним форматима, све до предаје архиву на даље
чување, осигурано је чињеницом да је иста део информационог система
државног органа. У погледу предаје електронске архивске грађе надлежном архиву, Уредба упућује на прописе „којима с уређује архивска грађа
и утврђеним роковима чувања“.8
За потребе извршења Уредбе убрзо је донето Упутство о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (2010).9 Њиме су
детаљније уређени технички услови које мора да испуњава информациони
6
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник РС
број 10/93, 14/93
7
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе, Службени
гласник РС број 40/2010.
8
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе, Службени
гласник РС број 40/2010.
9
Упутство о електронском канцеларијском пословању, Службени гласник РС број
102/2010.
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систем, као и електронска документа која су заступљена у информационом
систему. Евиденције у информационом систему се воде у складу са одредбама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе из
1993. године, које се и даље примењују на уређење канцеларијске документације у физичком облику. Аналогно томе, дате одредбе су примењиве
и на електронску форму архивске и регистратурне документације.
Значајно питање је колико су подаци о електронској архиви у информационом систему доступни непосредним обрађивачима истих, али и каква је њихова јавна доступност, односно могућност неконтролисаних „шеровања“ информација садржаних у електронским документима. Веома су
важне техничке карактеристике информационог система, идентитет и
овлашћења корисника система (путем лозинке или електронског сертификата), кретање аката у предмету и формирање предмета, формат датотеке,
електронско архивирање, али и статус електронског потписа у функцији
правне важности електронског документа. С тим у вези, архивским документом у класичном облику се сматра само оно писмено које поседује печат правног лица и потпис овлашћеног лица у правном лицу, који му елементи дају снагу јавне исправе.10 Аналогно томе, поставило се питање може ли свако писмено у електронском облику, одаслато или примљено, без
обзира да ли се истовремено штампа или задржава само у електронској
форми, имати статус јавне исправе, касније и архивског документа.11
Пионирске одговоре на то питање у законској, прокламованој нормативи, а посредно и у пракси понудили су Закон о електронском потпису
(2004)12 и Закон о електронском документу (2009).13 Основни појмови
предвиђени овим прописима значајније су помогли у разумевању елек10

Б. Лекић, Архивистика, Београд, 2006, 30–32. По Б. Лекићу, документ је „материјално
сведочанство неких чињеница, догађаја, предмета, појава објективне и мисаоне људске делатности“, које може бити изражено у више формата, а добија својство „архивског документа на основу садржајног и другог вредновања од значаја за науку, културу, уметност и
друге друштвене потребе“.
11
Charles M. Dollar нав. дело, 50–53. Позивајући се на архивисту Hilary Jenkinsona, овај
аутор прихвата појам „традиционални концепт документа“ као записану информацију која
постоји као физичка јединица, и то тако да осигурава доказ из прве руке или потврду истовремену са неком активношћу. По њему, електронски записи састоје се „од низа дигиталних сигнала“, и следствено томе имају мало или нимало физичких обележја својствених
традиционалним записима. Физичке особености електронских докумената највећим су делом „производ софтвера, те су (они) одвојени од информацијског садржаја и контекста
електронских докумената“.
12
Овим питањем се детаљније бави Закон о електронском потпису, Службени гласник РС
број 134/2004.
13
Закон о електронском документу, Службени гласник РС број 51/2009.
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тронског документа, као и процеса електронског канцеларијског пословања и електронског архивирања. Дефинисана су два веома значајна елемента: пре свега, то је електронски документ, који се као електронски облик
користи у правним пословима, као и у управном, судском или другом поступку пред државним органима, и друго, то је електронски потпис као
неодвојив део електронског документа у функцији његове пуноважности и
валоризације. По Закону о електронском документу (2009), електронским
документом14 се сматра писмено које је по својим обележјима, карактеру,
форми, садржини и начину утврђене веродостојности постепено постајало
равноправно са класичним архивским документом, у погледу његове
функције у правном промету и комуникацији са државним, судским органима, јавним установама, али и међу значајнијим привредним субјектима.15
Задржали бисмо се на одредби којом се електронском документу даје
пуноважност и доказна снага у правном промету. Закон је изричит у томе
да се електронском документу ова два својства не могу оспорити само
због тога што је дат у електронском облику. У правним пословима у којима је прописима утврђен писмени облик као услов пуноважности правног
акта, правног посла или друге правне радње одговарајући електронски документ се потписује „квалификованим електронским потписом“, у складу
са одредбама Закона о електронском потпису.16 То значи да је са електронским документом повезан електронски потпис, други веома значајан чинилац електронског правног промета и пословања. Електронски потпис, према поменутом закону, обухвата „скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани са електронским документом и
који служе за идентификацију потписника“.17 Методологија формирања
14
Према Закону о електронском документу, електронски документ је „скуп података састављених од слова, бројева, симбола, звучних и видео записа садржаних у поднеску, писмену, решењу, исправи или било ком другом акту, судском или другом акту који сачине
правна и физичка лица и органи власти ради коришћења у правном промету, или у управном, судском или другом поступку пред органима власти, ако је електронски дигитализован, послат, примљен, сачуван или архивиран на електронском, магнетном, оптичком или
другим медију.“ Извор: Закон о електронском документу, Службени гласник РС број
51/2009.
15
Већ раније утврђена обавеза електронског финансијског пословања и електронске пословне комуникације правних субјеката у области финансијског пословања и извештавања,
представљала је најаву све интензивнијег законског уређења целокупног пословања правних субјеката. Извор: Уредба о буџетском рачуноводству, Службени гласник РС број
153/2003, 12/2005; Закон о рачуноводству, Службени гласник РС број 62/2013, 30/2018.
16
Закон о електронском документу, Службени гласник РС број 51/2009.
17
Закон о електронском потпису, Службени гласник РС број 134/2004. Додатна, важна
појашњења су се односила на квалификовани електронски потпис, потписника као лица ко-
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електронског потписа такође је разматрана са посебном пажњом, верујемо
из разлога обезбеђивања аутентичности и важности електронског документа, спречавања злоупотреба које могу настати у електронској комуникацији када су потписници докумената лица која нису за то овлашћена.
Стога се доста полемисало о „квалификованом електронском потпису“ и
„електронском сертификату“ као начину да се обезбеди виша квалификација електронског потписа. Закон о електронском документу је дефинисао
и „временски жиг“ као „званично време придружено електронском документу или групи електронских докумената, којим се потврђује садржај
електронског документа у дато време, односно садржај сваког документа у
датој групи“.18 Придруживањем „временског жига“, са описом начина придруживања, преузетог из Закона, рекло би се да је Упутство о канцеларијском пословању државних органа управе нормативно заокружило систем
сигурности електронског документа и његове подобности да безбедно буде отворен јавности и пуштен у правни промет.
Зашто смо се у оквиру „слова о прокламованом“ задржали на детаљнијем опису појединих института два поменута законска прописа, која суу
међувремену престала да важе? Пре свега из разлога што су појмовна одређења електронског документа и електронског потписа из поменутих
прописа инкорпорирана у најновији и комплекснији Закон о електронском
документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, донет 2017. године.19 Значење електронског документа, електронског потписа или временског жига није промењено у односу на претходна два закона, али смо у најновијем пропису уочили знатно
већи број појмова којима се означавају радње, поступци, институти од значаја за електронско пословање и електронско архивирање. Други разлог
лежи у томе што су одредбе Закона које се односе на електронски потпис,
временски жиг, електронски печат и електронски документ, према нашем
мишљењу, прилично разумљиве и прихватљиве за учеснике у електронској пословној комуникацији. Најновијим прописом о електронском документу регулисана су и питање његове израде, оригинала и копије, форме
је поседује „средства за електронско потписивање“ и врши потписивање у име правног, физичког лица или своје име.
18
Закон о електронском документу, Службени гласник РС број 51/2009. Истим су законом били предвиђени и систем за формирање временског жига, издавалац временског жига, пошиљалац и прималац електронског документа, али и дигитализација као процес преношења документа из других облика у електронски документ, као и информациони систем
као „скуп програма, информационих и телекомуникационих уређаја примењених у поступцима израде, слања, пријема, провере и чувања електронских докумената“.
19
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник РС број 94/2017.
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приказа, статус дигитализованог акта, његова овера, као и правни значај
штампаног примерка електронског документа. Прецизирано је правно дејство електронског потписа и електронског печата, електронског временског жига.20
Непознанице које изазивају подједнако неповерење и код стваралаца
електронске архивске документације и код архива као установа заштите
представљају новине у „електронском“ законодавству. Уведени су и објашњени до тада непознати процеси, као што је аутентификација, идентификација и електронска идентификација, услуга од поверења, пружалац услуге од поверења, квалификована услуга од поверења, напредни електронски
печат, електронски временски жиг, квалификовани временски жиг, тело за
оцењивање усаглашености. Није сасвим јасно да ли законодавац постављањем ових института утврђује својеврсне посреднике између државне
структуре и правних субјеката који су нормативно обавезани да примењују електронско канцеларијско пословање и производе електронску архиву,
или је то начин да се изврши унификација и обезбеди једнообразност електронског пословања и архивирања, те системски реши област електронског канцеларијског пословања и електронске архиве. Понајпре би се, бар
у формалном смислу, могло закључити постојање намере да се обезбеди
оптимална сигурност, безбедност и чување електронских докумената у
оквиру електронског информационог система.21
Закључујемо да неколико важних и за ово подручје нових нормативних извора уводе потенцијалне ствараоце архивске грађе, али и архиве, у
свет правно уређене електронске комуникације, образовања, промета и чувања електронске документације. Њихово „бивствовање“ и покушај да се
имплементирају у пословну стварност и правни промет резултирало је различитим степеном и интензитетом њихове практичне примене код правних субјеката, стваралаца архивске грађе и регистратурског/документарног материјала. Електронско архивирање и формирање електронских архива предвиђају оперативни прописи о раду државних органа из области
правосуђа, те делови јавног сектора као што су правосуђе, здравство или
образовање. Примера ради, Судски пословник је електронску архиву дефинисао као „део информационог система који омогућава трајност електронског записа и осигурава дуготрајно чување електронске архивске гра20

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник РС број 94/2017
21
Доношењем Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 2017. године стављени су ван снаге Закон о
електронском потпису (2004) и Закон о електронском документу (2009), а решења ова два
претходна прописа су инкорпорирана у нови закон.
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ђе у утврђеним роковима чувања, њено одржавање, мигрирање односно
пребацивање на нове носаче у прописаним форматима, у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, електронска архива, електронски
документ и канцеларијско пословање“.22 Битна одредница, поред израде
резервних копија, као што је то случај и са прописима о електронском канцеларијском пословању код органа државне управе, јесте и то да се на сва
питања у вези са електронском архивом која нису уређена Судским пословником примењују прописи „којима се уређује архивска грађа, електронска архива, електронски документ и канцеларијско пословање“.23 Додајмо томе решење у Правилнику о управи у јавним тужилаштвима, који
је предвидео да се уписници и помоћне евиденције у тужилаштву „могу
водити у електронској форми“, а такви се на крају радног дана „штампају
и чувају на начин предвиђен за чување уписника.“24 Закон о здравственој
документацији и евиденцијама у области здравства је предвидео електронски документ, чија је дефиниција преузетаиз Закона о електронском документу, као и електронски медицински досије (као извод података из основне медицинске документације која се у електронској форми води о пацијенту и обједињује све податке од значаја за његово дугорочно здравствено
стање, а који су подаци, по потреби, доступни у циљу обезбеђивања адекватног лечења пацијента).25 У пословање образовних установа „уселио
се“ електронски дневник, а са њим и питање његове примене, доступности
и јавности података,26 јединствена (или не) софтверска решења и њихова
имплементације у школама, улога надлежног министарства у обезбеђивању свих предуслова за потпуно заживљавање електронског система евидентирања у образовним установама.27
Покушали смо да сажето сагледамо „мрежу“ прокламованих и прописаних норматива о неизбежној реалности електронске комуникације, пословања, архивирања. Прокламована законска норматива углавном ће бити заокружена неопходним подзаконским прописима за примену закона
22

Судски пословник, Службени гласник РС број 110/2009, .....39/2016.
Судски пословник, Службени гласник РС број 110/2009, ....39/2016.
24
Правилник о управи у јавним тужилаштвима, Службени гласник РС број110/09, 87/10,
5/12, 54/17.
25
Службени гласник РС број 123/14, 106/15, 105/17.
26
Доступност података је посебно осетљиво питање код медицинске документације, која
садржи податке о личности, општег и посебног карактера, о здравственом стању, евентуалним озбиљнијим патолошким медицинским стањима или социјалном статусу појединца.
27
Правилник о садржају и начину вођења евиденција и издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник РС број 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013,
70/2015, 81/2017, 48/2018.
23
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који се односе на електронску архиву и поступање са њом. Истовремено
су отворена питања прокламованог и стварног у примени електронског
канцеларијског пословања и степена пријемчивости, обавеза и доступности нових услова пословне комуникације међу правним субјектима, потенцијалним или реалним ствараоцима електронских архивских докумената.
Свакако да су претходни прописи, који постоје већ више од једне деценије, у делу правног промета били и примењени кроз јединствене информационе системе и електронско пословање појединих група делатности. На
тај су начин допринели да електронски документ постане део свакодневице и интензиван предмет интересовања архивске делатности, што се тиче
његовог превентивног третмана, као и заштитног, односно оног који има
везе са похрањивањем, чувањем, безбедношћу или трајном заштитом електронске архиве.
У циљу заштите архивске грађе и документарног материјала неопходно је са свих аспеката сагледати потребу, начин функционисања и организацију електронског архивирања документације, пре свега код стваралаца.
У пракси регистратура различитих делатности примењују се прописи о
електронском канцеларијском пословању, образује се електронска архива
и воде електронске евиденције. У том процесу правна лица као ствараоци
архивске грађе суочена су са више проблема: најпре је неопходно добро и
темељно упознавање са законским основама, које за један број регистратура и даљепредстављају непознаницу у практичном смислу. Потом је веома
важно обезбедити добру техничку и софтверску подршку за функционисање електронске архиве. На терену, како то воле да кажу архивисти који раде на заштити архивске грађе ван архива, постоји још увек „неуједначеност у електронском пословању“. Оно што је свим регистратурама истоветно, а произилази из одредаба оперативних прописа о електронској архиви, као и из опреза самих одговорних лица у регистратурама, јесте образовање штампаних примерака електронских евиденција и друге електронске архиве. Такође, одлагање и чување електронских докумената је област
која посебно занима ствараоце архивске грађе, због чега они пажљиво
примењују прокламоване нормативе, више верујући традиционалном начину чувања и заштите архивске грађе и документарног материјала.28
Охрабрујућа је чињеница да су наведени прописи о електронском канцеларијском пословању и електронској архиви предвидели одређени начин
безбедности и чувања електронских података.

28

ИАП, службене евиденције о заштити архивске грађе и регистратурског/документарног
материјала ван архива, 2009–2018 (досијеа регистратура управне, васпитно-образовне, медицинске делатности, јавних служби).
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Практичну недоумицу код регистратура представља и категоризација
електронског документарног материјала, односно одабир електронске архивске грађе, те у вези с тиме и излучивање безвредног документарног материјала у електронском облику. Можемо констатовати да ствараоци још
увек нису израдили интерни пропис о начину електронског канцеларијског пословања и електронског архивирања на основу законских основа.
Увођење електронског документа као оригинала захтева и прилагођавање
структуре листи категорија код стваралаца, начина чувања електронске архивске грађе и електронског документарног, оперативног материјала. Неуједначена пракса постоји и у овом домену, јер се, примера ради, у регистратурама истоврсне делатности код информационих система примењују
различита софтверска решења.29
Посебно, веома осетљиво питање представља доступност електронске архивске грађе, тако да систем њене дигитализације и заштите дигиталних база података и архивалија мора бити системски веома пажљиво
размотрен и уређен, и то уз консултовање стручних знања архивске делатности. Друго важно питање представља трајност електронске архивске
грађе, и то питање изискују техничке и информатичке перформансе таквог
квалитета који би у будућности могао да стоји равноправно са „старим и
провереним“ микрофилмом. Истина је да су скоро сви поменути прописи
„дотакли“ архивирање, похрањивање, чување и безбедност електронских
докумената и електронску архиву, што произилази из поимања потребе да
се обезбеди трајност и сигурност архивских записа у електронском облику. Елементи техничке заштите и чувања података су предвиђени путем
захтева да опрема за складиштење електронске архиве, поред својих техничких особености које гарантују трајност и сигурност, мора бити смештена у одговарајућој просторији заштићеној од влаге и физичког оштећења,
са обезбеђеном температуром ваздуха и другим условима окружења у границама предвиђеним техничким спецификацијама произвођача опреме за
складиштење електронских записа. Приступ просторији је контролисан,
тако да у њу не може ући неовлашћено лице. Поред тога, заштита електронских записа обезбеђује се редовним формирањем потребног броја копија, тако да „у сваком тренутку постоји скуп медија за резервне копије са
којих се може извршити опоравак електронске архиве са стањем које није
старије од 36 сати“.30 Област која посебно занима архивске посленике са
становишта оперативе нашла је своје место у Закону о електронском доку29

ИАП, службене евиденције о заштити архивске грађе и регистратурског/документарног
материјала ван архива, 2009–2018.
30
Упутство о електронском канцеларијском пословању,Службени гласник РС број
102/2010.
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менту из 2017. године. Електронско чување докумената обухвата припрему докумената за електронско чување, поуздано електронско чување, као
и услуге квалификованог електронског чувања докумената. Такође, за питање односа дигиталног и класичног архивског документа, по нашем мишљењу, битан је и институт „конверзије“, која подразумева „превођење
документа из једног облика у други, тако да је очуван садржај документа“.31
На крају, али свакако не и најмање значајно, поставља се питање едукације кадрова за рад са електронским базама података код стваралаца, без
обзира на делатност, као и питање можемо ли се у будућности ослонити
само на електронске евиденције, без упоредног или периодично рађених
штампаних облика истих.
На релацији прокламовано–нормативно–стварно–очекивано, архивисти оправдано постављају питање који су домети и где се у таквим околностима налази архивистика и заштитна функција архива? Како смо као
струка одговорили на изазове иновативних електронских технологија? Да
ли смо довољно остручени и довољно поверљиви према токовима који од
нас, радника на озбиљној делатности од државног значаја, неумитно очекују да се убрзаним темпом реформишемо и прилагодимо савременим
условима живота и пословања? Да ли је по „сили закона“ упутно писане
историјске трагове занемарити и потпуно заменити виртуелним записима?
Брисање „класичне“ прошлости и њено свођење само у оквире електронске или виртуелне архиве представља потенцијалну, све више реалну опасност по опстанак рукописне архивске грађе. Присуство различитих утицаја који иду у корист неорганизованог и разуђеног остручавања архивара
и других кадрова код стваралаца архивске грађе у погледу руковања и
образовања електронске архиве додатно оптерећује напоре архивске делатности да очува основне постулате заштите архивске грађе, који су на
овим просторима, и не само овде већ и у међународним оквирима, постављени скоро читав век раније. Ово су отворена питања, која захтевају дужну посвећеност и занимање архивских посленика, као и одговорне државне структуре.
Архивска струка у Србији уочила је неопходност дефинисања начина
заштите архивске грађе и „документарног материјала у електронском облику“. Стога, Нацрт Закона о архивској грађи и архивској делатности садржи више битних одредби о статусу и третману „архивске грађе која је изворно настала у електронском облику“. Као значајне истакли бисмо оне
31
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник РС број 94/2017.
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које се односе на обавезе стваралаца архивске грађе и документарног материјала у електронском облику, те управљање истима, обавезама архива у
погледу стручног надзора над стањем заштите архивске грађе и документарног материјала у класичном и електронском облику. Поједини институти из најновијег Закона о електронском документу нашли су своје целисходно место у Нацрту Закона о архивској грађи и архивској делатности
(сертификовано тело, архивски информациони систем, дигитализација).
Посебно је важна одредба Нацрта Закона по којој се „архивска грађа изворно настала у електронском облику чува и у штампаном облику или на
микрофилму у прелазном периоду од 30 година“, као и она која се односи
на забрану уништавања или оштећења документарног материјала пре истека његовог рока чувања, чак и у случају да је исти пренет на микрофилм
односно дигитални облик.32 Из дате формулације видимо да постоји
озбиљно промишљање архивске струке у Србији, у погледу тенденција да
се папирни облик архивске грађе у потпуности замени електронским обликом.33Посебне целине у Нацрту Закона обрадиле су обавезе стваралаца и
ималаца архивске грађе и документарног материјала у електронском облику, а и управљање документима као посебну процедуру у претходној заштити електронских докумената у поступку њиховог настајања. Колико су
ови предлози у Нацрту Закона о архивској грађи и архивској делатности
компатибилни са напред наведеним, посебним, оперативним прописима о
канцеларијским електронском пословању и електронским системима архивирања код стварала? Архивски закон полази од предлога и решења са
гледишта своје основне функције: заштите и очувања архивске грађе и документарног материјала без обзира на облик или формат у коме се она налази, што значи да ће се он примењивати и на електронску документацију.

32
Нацрт Закона о архивској грађи и архивској делатности, према документацији Архивистичког друштва Србије, у облику на који је Извршни одбор АДС дао своје мишљење 19.
06. 2018. на тражење Архива Србије.
33
Међутим, страхујемо од могућности да се ова одредба у целини изостави из коначне
верзије Нацрта Закона о архивској грађи, који би према сазнањима одговорних колега у
Архивистичком друштву Србије, требало да буде изнета на јавну расправу до краја ове или
почетком наредне календарске године. Мишљења смо да би такво решење било погубно за
очување архивске грађе у електронском облику.
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Закључак
Електронски документ и електронско канцеларијско пословање све
више постаје блиска будућност, а не само визија,34 па је стога неопходно
убрзано нормативно уређење система заштите електронске архиве. У
оквирима националне архивистике, која добрано заостаје за савременим
тенденцијама земаља у окружењу, императив је архивску струку поставити на достојно место, правилно разумети значај прокламованих принципа
електронског архивирања и још опрезније исте применити у пракси заштите архивске грађе и документарног материјала код стваралаца, као и у архивима. У циљу бржег и лакшег пословања класична архива постепено постаје „историја“. У очекивању „Годоа“, у нашем случају Закона о архивској грађи и архивској служби, сагледали смо постојећу нормативу којом
су прокламована извесна системска решења електронског канцеларијског
пословања и електронског архивирања. Ради оптималног реализовања
прокламованог, неоспорно је да дати нормативи пружају основ за једнообразност, јединствени приступ и успостављање системског „реда“ у поступању са електронском архивом на националном нивоу. Софтверска решења, стога, треба да обезбеде заштиту електронске архивске документације
од евентуалних злоупотреба у виртуелној комуникацији, али и гаранцију
трајности када је у питању чување дигиталне или електронске архивске
грађе, бар онолико дуго колико то омогућава класичан облик или микрофилм. Неизбежна је дилема о подобности дигиталног и микрофилмског
медија. Конзерватори говоре, а упоредна архивска струка и искуства потврђују да микрофилм и даље остаје „број један“ у домену трајне заштите
оригиналне класичне архивске грађе. Стога би једна од препорука свакако
била да постојећи класични архивски фундус и изворну електронску архивску грађу треба у циљу трајног чувања и заштите микрофилмовати.
Проговарајући као архивисти, јер нам је то основно опредељење, мишљења смо да у „конгломерату“ електронских иновација и изазова, информатичко знање треба да буде у служби архивистике односно основне
34

Овој теми је био посвећен округли сто у организацији ICARUS-a у Напуљу, 23–26. октобра 2018. године, на коме су изнета виђења колега архивиста и информатичара из западне Европе у погледу доминантне позиције електронског документа у односу на већ „превазиђени“ класични, папирни документ. Да ли је класични архивски документ само прошлост, као што се сматра да је електронски архивски документ искључива будућност цивилизације? Ако и јесте, остаје за разматрање питање њиховог односа у погледу трајности чувања, квалитета и заштите. Извор: Јасмина Живковић, Приказ са Међународне конвенција/конференција у организацији ICARUS/a, Напуљ (Италија), 24–26. септембар 2018:
Cоoperation as Opportunity, Historical Documents, Research and Society in the Digital Era, рукопис за Годишњак Историјског архива Пожаревац „Записи“ број 7, 2018.
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делатности заштите архивске грађе и документарног материјала, без обзира да ли се ради о изворној архивској грађи или електронском облику, дигиталном или другом медију. Отуда и наш апел за хитност у погледу доношења Закона о архивској грађи и архивској служби, уз опрез да се под
окриљем дигиталне експанзије не усвоје нормативна решења на штету
основних архивских начела заштите и трајности докумената. Подсећамо
да архивска струка у том смислу треба да буде промишљена и доследна
свом основном задатку – трајном очувању архивске грађу као националне,
државне и културне баштине.
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Jasmina ŽIVKOVIĆ

ELECTRONIC ARCHIVING AND CREATORS OF ARCHIVAL MATERIAL
OF SERBIA, PROCLAIMED AND IN PRACTICE

Summary
Electronic document and electronic office operations are increasingly becoming a
near future, not just a vision,35 so it is therefore necessary to speed up the normative
regulation of the electronic archive protection system. In the framework of national
archives, which is lagging behind modern trends of the countries in the region, it is
imperative to put the archival profession in a decent place, to properly understand the
importance of the proclaimed principles of electronic archiving, and more carefully
apply them in practice to the protection of archival material and documentary material
by creators, archives. For the sake of faster and easier business, the classic archive
gradually becomes „history“. In anticipation of „Goda“, in our case of the Law on
archival material and archival service, we examined the existing normative that
proclaimed some systemic solutions for electronic office and electronic archiving. For
the optimal realization of the proclaimed, it is indisputable that the given norms provide
the basis for uniformity, a unique approach and the establishment of a systemic „order“
in dealing with the electronic archive at the national level. Software solutions, therefore,
should ensure the protection of electronic archive documentation from potential misuse
in virtual communication, but also a guarantee of durability when it comes to preserving
digital or electronic archive material, at least as long as the classic form or microfilm
allows it. The dilemma about the similarity of digital and microfilm media is inevitable.
Conservators speak, and a comparable archival profession and experience confirm that
the microfilm remains the „number one“ in the domain of permanent protection of
original classical archival material. Therefore, one of the recommendations would be
35

This topic was dedicated to a round table organized by ICARUS in Naples, 23–26. October
2018, where the views of colleagues from archivists and informatics from Western Europe about
the dominant position of the electronic document in relation to the already „overtaken“ classical,
paper document were made. Is the classic archival document just a past, as it is considered that
the electronic archive document is the exclusive future of civilization? If so, it remains to consider
the question of their relationship with regard to the durability of keeping, quality and protection.
Source: Jasmina Živković, Display from the International Convention / Conference organized by
ICARUS, Naples (Italy), 24–26. September 2018: Cooperation as Opportunity, Historical
Documents, Research and Society in the Digital Era, Manuscript for the Yearbook of the
Historical Archive of Pozarevac „Records“ number 7, 2018.
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that the existing classical archive fund and original electronic archive material should be
microfilmed for the purpose of permanent storage and protection.
Speaking as archivists, because this is our basic commitment, we think that in the
„conglomerate“ of electronic innovations and challenges, IT knowledge should be in the
service of archivalism or the main activity of protecting archival material and
documentary material, regardless of whether it is the original archival material or
electronic form, digital or other medium. Hence, our appeal for urgency regarding the
adoption of the Law on archives and archival services, with caution, that under the aegis
of digital expansion, normative solutions are not adopted to the detriment of the basic
archival principles of the protection and durability of documents. We remind that the
archival profession in this regard should be thoughtful and consistent with its basic task
- permanent preservation of archival material as a national, state and cultural heritage.
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Милена ПОПОВИЋ СУБИЋ
архивски саветник
Архив Војводине Нови Сад
ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
И ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА
САЖЕТАК: Информационе и комуникационе технологије битно су измениле
начин рада и функционисања државних органа и организација, предузећа и институција, као и начин интеракције грађана са њима. Доношењем Стратегије реформе
државне управе (2004), Стратегије за развој информационог друштва у Републици
Србији (Службени гласник РС број 87/06), а затим Стратегије развоја електронске
управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године (Службени гласник РС број 83/09 и 5/10), Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године (Службени гласник РС број 51/10), Стратегије развоја
електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акционог
плана за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године (Службени гласник
РС број 107/15), као и Стратегије реформе јавне управе (Службени гласник РС
број 9/14) јасно су дефинисани циљеви, приоритети и носиоци одговорности за
развој информационог друштва, и у оквиру њега, за развој електронске управе.
Као приоритети за реализацију циљева, а у поступку хармонизације националног
законодавства са законодавством Европске уније, донети су: Закон о електронском потпису (Службени гласник РС број 135/04) и Закон о електронском документу (Службени гласник РС број 51/09). Исти су престали да важе доношењем
Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од
поверења у електронском пословању (Службени гласник РС број 94/12). Усвајањем овог Закона створена је основа за успостављање модерне електронске управе.
За поступање са електронским документима у канцеларијском пословању органа
државне управе донета је Уредба о електронском канцеларијском пословању
(Службени гласник РС број 83/09 и 5/10), док су Упутством о електронском канцеларијском пословању (Службени гласник РС број 102/10) прописани услови које морају да испуњавају информациони системи и електронска документа. Нормативни процес за електронско пословање државних органа и организација није завршен, мада се може сматрати да је доношење Закона о електронској управи битно утицао на заокружавање законодавног оквира за електронско пословање органа
државне управе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: електронски документ, електронско пословање, стратегија,
закон, информатичко друштво, електронска управа.
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Електронско пословање (енгл. е-business) јесте вођење послова на интернету, што не подразумева само куповину и продају, већ и организацију
пословања предузећа у мрежном окружењу, организовање пословне комуникације према клијентима и бригу о клијентима Под електронским пословањем се подразумева обављање пословних процеса уз примену електронске технологије. Електронска технологија подразумева комбиновану
употребу информационих технологија и телекомуникација. Електронско
пословање има широко подручје примене, али су основни облици е-трговина, е-банкарство и е-управа.1
Увиђајући значај информационих технологија за процесе у друштву и
комуникацију између органа и организација, усвојен је Закон о информационом систему Републике Србије, као први акт који је регулисао употребу информационих технологија у раду државних органа и организација.2
Законом се уређују права и обавезе државних органа, органа територијалне аутономије и органа локалне самоуправе кад обављају поверене послове државне управе, као и предузећа, установа и других организација кад
обављају поверена управна овлашћења у вођењу прописаних евиденција,
организовању, коришћењу и размени података које воде и друга питања од
значаја за функционисање и развој информационог система Републике Србије.3 Информациони систем, према одредбама Закона, састоји се из информационих подсистема одређених области изграђених и повезаних на
заједничким основама. Повезивање информационих подсистема у информациони систем Републике, у складу са Законом, врши се преко заједничке базе података, рачунарско-телекомуникационе мреже и применом јединствених стандарда у прикупљању, обради, размени и коришћењу података и информација.4
Законом је прописана обавеза органа да евиденције прописане законом воде користећи средства за електронску обраду података, на начин којим се обезбеђује повезаност, усклађеност, размена и коришћење података
и информација. Заједничку базу података чине одређени подаци о грађанима, правним и другим лицима која обављају делатност, подаци о просторним јединицама, као и шифарници и класификације, неопходни за њихово
коришћење. Утврђена је обавеза органа да базе података из своје области
воде уз коришћење или преузимање података из заједничке базе података.5
1

https://sr.wikipedia.org/sr/електронско пословање, страница посећена 13.7.2018.
Службени гласник РСброј 12/96.
3
Службени гласник РСброј 12/96, члан 1.
4
Службени гласник РСброј 12/96, чланови, 2, 4 и 5.
5
Службени гласник РСброј 12/96, члан 3.
2
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Према Закону, документ у информационом систему сачињен у електронском или другом облику има исту правну снагу.6
На основу Закона донето је и неколико подзаконских аката, али динамичан процес нормативног регулисања информационог друштва почиње
након потписивања Агенде за развој информационог друштва у југоисточној Европи (e-JIE) 2002. године. Преко постављених циљева e-JIE треба
посматрати доношење првих стратешких докумената у Републици Србији:
Стратегије реформе државне управе7 и Стратегије развоја информационог
друштва у Републици Србији.8 Доношењем Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији утврђени су циљеви и полуге и на свеобухватан начин регулисан развој информационог друштва. Правци и циљеви развоја електронске управе као сегмента информационог друштва
одређени су надаље у два стратешка документа: Стратегији развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године9 и
Стратегији развоја електронске управе у Републици Србији за период
2015–2018. године, као и Акционом плану за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године.10 Стратегијом реформе јавне управе11 реформски
процеси проширени су и на систем јавне управе у складу са принципима
Европског административног простора. Све стратегије имају акционе планове у којима су прецизно дефинисане активности на реализацији циљева,
носиоци активности и рокови за реализацију активности. Велики број активности усмерен је на доношење посебних прописа и стварање законодавног оквира информационог друштва Републике Србије. Сва друга стратешка документа, као нпр. Стратегију развоја телекомуникација, треба посматрати у односу на положај Републике Србије као кандидата за придруживање ЕУ, поступке хармонизације националног законодавства са тековинама ЕУ и документима којим се одређују приоритети јавних политика
у ЕУ.
Предмет овог рада биће хронологија нормативног регулисања е-управе, односно електронског пословања државних органа и организација и
других носиоца јавних овлашћења, као једног сегмента информационог
друштва. Поред стратешких докумената (стратегија) биће приказан и сет
6

Службени гласник РСброј 12/96, члан 6.
http://www.aa.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20drzavne%20uprave%202009%202012.pdf,
страница посећена 13. 7. 2018.
8
Службени гласник РСброј 87/06.
9
Службени гласник РСброј 83/09 и 5/10.
10
Службени гласник РСброј 107/15.
11
Службени гласник РСброј 9/14.
7
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закона који су од значаја за електронско пословање државних органа и
других носиоца јавних овлашћења, а који утичу на и на делатност архива.
РЕФОРМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Реформа државне управе је битан услов за успех реформи свих сегмената друштва и зато је била један од приоритета реформских процеса Републике Србије од 2000. године. Стратегија реформе државне управе12 је
један од првих стратешких документа које је Влада Републике Србије донела у процесу придруживања Европској унији и испуњавања обавеза из
потписаних докумената. Заснива се на општим принципима Европског административног оквира (EuropeanAdministrativeSpace) и тзв. „добре владавине“ (goodgovernance), као и концепту тзв. „отворене управе“ (opengovernment). Поред прегледа затеченог стања, Стратегија садржи и принципе
реформе, кључне области реформе и оквире неопходних реформи других
области од којих зависи реформа државне управе.13
Крајњи циљ реформе је да се обезбеди висок квалитет услуга грађанима и створи таква државна управа у Србији која ће значајно доприносити економској стабилности и квалитету животног стандарда, што је од
пресудног значаја за квалитет и ефикасност економских и социјалних реформи.14 Реформски процеси треба, између осталог, да следе и следеће
трендове: промену у схватању положаја јавног сектора у друштву и тражење оптималног нивоа његове регулације са становишта јавног интереса,
схватање државне управе као сервиса грађана, развој и примену информационих технологија у области државне управе као једног од главних оруђа
за повећање ефикасности и поузданости (почев од формирања различитих база података до увођења електронског пословања), а такође и као
инструмента којим се информације брзо и лако могу учинити доступне
најширој јавности и, коначно, као једној од мера рационализације рада државне управе.
Стратегијом су утврђени и основни принципи на основу којих ће Влада Републике Србије спроводити реформе, а то су: принцип децентрализа-

12

http://www.aa.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20drzavne%20uprave%202009%202012.pdf,
страница посећена 13. 7. 2018.
13
Исто.
14
http://www.aa.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20drzavne%20uprave%202009%202012.pdf,
страна 1, страница посећена 13. 7. 2018.
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ције, принцип деполитизације, принцип професионализације, принцип рационализације и принцип модернизације.15
Принцип модернизације остварује се увођењем информационих технологија у рад државних органа, и на централном и на локалном нивоу,
које треба да обезбеде грађанима могућност да утичу на јавни живот. ИКТ
(информационе и комуникационе технологије) у овом сегменту омогућавају грађанима електронску доступност најразличитијих сервиса, и то на
принципу пуне транспарентности, а такође омогућава грађанима да јавно
искажу свој став везан за функционисање државне управе и обављање јавних послова. За остварење прокламованих циљева и принципа неопходна
је била реформа законодавног оквира који регулише положај државне
управе. Као прво, то подразумева сет закона и пратећих прописа којима се
постављају основи државне управе у Републици Србији, као што су нови
Закон о државној управи и Закон о јавним службеницима. Заједно са овим
законима, део законодавног оквира чине и закони којима се уређује процесно поступање органа државне управе и контрола законитости и правилности њиховог рада – Закон о општем управном поступку, Закон о управним
споровима и Закон о омбудсману.
Како је процес реформе дуготрајан, Влада је донела Акциони план за
спровођење реформе државне управе за период 2004–2008. године, која је
саставни део Стратегије, и Акциони план за спровођење реформе државне
управе за период 2009–2012. године.16
Други стратешки документ који је Влада Републике Србије донела
2006. године је Стратегија развоја информационог друштва у Републици
Србији.17 Стратегија је комплексан документ, а посебан сегмент посвећен
је е-управи.
Концепт е-управе, по овој Стратегији, заснива се на интерактивним
електронским услугама које су прилагођене потребама грађана и привреде
и које су интегрисане на свим нивоима јавног сектора.
Главне карактеристике концепта е-управе су:
- Постојање више различитих комуникационих канала који омогућавају приступ јавним услугама, а који се бирају од стране грађана и привреде сходно њиховој подесности и приступачности;

15
http://www.aa.gov.rs/doc/Strategija%20reforme%20drzavne%20uprave%202009%202012.pdf, страна 4, страница посећена 13. 7. 2018.
16
Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд 2008.
17
Службени гласник РСброј 87/06.
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- Јавне услуге су организоване према потребама њихових корисника,
тј. према животним и пословним ситуацијама грађана и привреде, а не
према интерној организацији државних органа;
- Услуге које државни органи пружају су потпуно међусобно интегрисане, уместо да представљају изоловане целине;
- Захтеви корисника прихваћени на пријемним местима транспарентно се обрађују у позадини, без обзира на број различитих органа који учествују у обради. У пружању својих услуга неки орган се може ослањати на
услуге других органа;
- Грађанима и привреди је потребна минимална документација да би
поднели захтев и задовољили своје потребе. Све друге потребне информације, уколико су у поседу неког државног органа, добијају се комуникацијом унутар државне управе коришћењем интегрисаних услуга.18
Кључне компоненте е-управе које треба развити су:
1. Електронске јавне услуге. Јавне услуге треба да буду рационализоване, организоване према потребама корисника, аутоматизоване и доступне електронским путем. Предвиђене су следеће групе услуга оријентисаних према корисницима које треба развијати:
- Портал владе са свим важним информацијама о државној управи и
везама ка потпорталима;
- Грађани: Услуге управа–грађани (енг. G2C), једноставно за налажење, једноставно за коришћење и доступно у једном кораку како би се грађанима олакшао приступ административним услугама које пружа државна
управа;
- Привреда: Услуге управа–привреда (енг. G2B) смањују административно оптерећење привредних субјеката поједностављењем административних процедура, елиминисањем потребе за прикупљањем сувишних података, бољом комуникацијом и коришћењем одговарајућих технологија
е-пословања;
- Управа: Услуге управа–управа (енг. G2G) омогућавају органима
управе да као пуноправни партнери учествују у пружању јавних услуга
грађанима;
- Унутар управе: Аутоматизацијом интерних административних процедура и омогућавањем приступа заједничким базама података и централним регистрима, унутардржавне услуге представљају основу за све друге
електронске јавне услуге.
18
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2. Телекомуникациона инфраструктура. Модерна и либерализована дигитална телекомуникациона инфраструктура омогућава грађанима,
привреди и државним органима брз и јефтин приступ електронским јавним услугама и представља комуникациону основу за е-управу.
3. Е-плаћање. Електронске јавне услуге које се протежу преко различитих државних органа захтевају електронски метод плаћања административних такси. Овакве методе плаћања морају се дефинисати и ослонити на
одговарајуће стандарде развијене у области е-банкарства. Међутим, еуправа треба да задржи и традиционални метод плаћања да би омогућила
постепену транзицију и спречила дигиталну поделу међу грађанима.
4. Безбедност. Безбедност трансакција и заштита информација играју
значајну улогу у успешној реализацији е-управе. Постоји неколико аспеката безбедности, али је посебно значајно успоставити узајамно поверење да
би се подржало широко коришћење електронских интеракција, како између корисника и управе тако и унутар саме управе, тако што ће се користити заједничка решења за успостављање „идентитета“ учесника у електронским трансакцијама.
5. Стандарди. Стандарди су изузетно важни за успешан развој и интеграцију јавних услуга и информација. Стандарди имају двоструку намену: (1) да обезбеде заједничко функционисање између хетерогених ИКТ
решења примењених у различитим областима е-управе и (2) да омогуће
координацију развоја активности е-управе.
6. Законска инфраструктура. Е-управа захтева нови законски оквир
који би адекватно регулисао широко коришћење електронских јавних
услуга и ИКТ у државној управи и у односима управе са становништвом и
привредом. Први кораци према дефинисању законских оквира су начињени усвајањем Закона о електронском потпису, али законски оквир се мора
развити много дубље да би обухватио све аспекте е-управе.
7. Институционална инфраструктура. Успешан развој е-управе захтева ефикасну управљачку структуру која ће планирати, координирати, извршавати и вредновати прихваћену стратегију е-управе.19
У погледу развијања електронских јавних услуга, главни циљ активности дефинисан у Стратегији је стварање заједничке инфраструктуре
софтвера која је неопходна за увођење електронских услуга. Као приоритет одређују се услуге које омогућавају приступ централним регистрима и
осталим заједничким базама података.

19

Службени гласник РСброј 87/06, страна 29.

35

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

За развој јавних услуга управа–грађани и управа–привреда неопходно
је да сви државни органи и организације постигну иницијални ниво развоја е-управе, а то је доступност информација на интернету; остали нивои
треба да се стварају у складу са развојним плановима.
Планови развоја, поред државне е-управе, треба да обухвате и следећих 20 сервиса (12 за грађане и осам за привреднике) дефинисаних од
стране Европске уније:
Сервиси управа – грађани: Порез (пореска пријава, обавештење о
процени), сервиси тражења запослења при бироима за рад, социјално осигурање, лична документа (пасош и возачка дозвола), регистрација аутомобила (нових, коришћених и увезених), добијање грађевинске дозволе, пријава полицији (нпр. у случају крађе), дозволе у вези са прометом културним добрима, јавне библиотеке (доступност каталога и алата за претрагу
публикација), изводи из матичних књига, пријава на конкурс за високо
образовање – факултет, обавештење о пресељењу (промена адресе), услуге
везане за здравство (интерактивни савети у вези са доступношћу услуга у
различитим болницама; заказивање прегледа у болницама).
Сервиси управа–привреда: Социјални доприноси за запослене, порез на добит предузећа, пореска пријава, обавештење, порез на додату
вредност (ПДВ), регистрација новог предузећа, подношење података канцеларијама које се баве статистиком, царинске декларације, дозволе у вези
са животном средином (укључујући и извештавање), јавна набавка.
Ови сервиси су широко прихваћени као најважнији и користе се у
Европској унији (агенција ИДА) да би се мерио напредак у одређеним земљама у области е-управе.20 Саставни део Стратегије је Акциони план за
спровођење стратешких приоритета за развој информационог друштва.21
Е-УПРАВА
Појам „електронска управа“ по први пут се у званичном документу
Владе користи управо у Стратегији реформе државне управе у Републици
Србији, и означава један од главних инструмената за повећање ефикасности и поузданости рада државне управе, као инструмент којим се информације брзо и лако могу учинити доступним најширој јавности, и такође
једну од мера за рационализацију државне управе.22
20
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Доношењем Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2009–2013. године23 на целовит начин су дефинисани
основни циљеви, начела и приоритети у развоју е-управе и утврђене су активности које треба предузети у периоду за који се доноси. Под изразом
„електронска управа“ у смислу Стратегије подразумева се примена информационо-комуникационих технологија којом се постиже ефикаснији и
ефективнији рад органа управе и ималаца јавних овлашћења (у даљем тексту: органи власти) у функцији вршења власти, економског раста и смањења терета администрације.24
Приоритети за развој е-управе у Стратегији за развој електронске
управе су груписани у стубове развоја е-управе, а то су:
1.
2.
3.
4.

Успостављање кључних полуга;
Аутоматизација процеса;
Успостављање електронских јавних услуга;
Развој кадровских потенцијала.25

1. Успостављање кључних полуга – Први стуб развоја е-управе обухвата приоритетна системска решења без којих није могућ ефикасан развој
е-управе. Овај стуб чине следећи приоритети: ИКТ инфраструктура која
представља основну технолошку претпоставку развоја е-управе; електронски идентитет, електронски потпис и електронски документ (пуна
примена Закона о електронском документу како би се електронски документ у пракси користио као оригинал, уместо папирног документа); електронске службене евиденције (поред вођења евиденција у електронској
форми, потребно је обезбедити ефикасан и безбедан приступ подацима из
евиденција од стране службеника који воде поступак, да би се елиминисала потреба да странка у поступку прибавља доказе о чињеницама из евиденције); катализатори развоја е-управе: стандарди интероператибилности, поновно коришћење ИКТ решења уз употребу отворених стандарда,
истраживање и развој иновативних примена ИКТ, координација ИКТ иницијатива, информациона безбедност.
2. Модернизација процеса – други стуб развоја е-управе треба суштински да реформише процесе којима се реализује пружање услуга, користећи могућности које пружају ИКТ.
Стуб модернизације процеса чине следећи приоритети:
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- Аутоматизација међуресорских процеса базирана на размени структурираних електронских докумената. За пуну аутоматизацију процеса неопходно је да се електронски документ израђује, чува и доставља у форми
која је погодна за даљу аутоматску обраду, односно у форми структурираног електронског документа. Аутоматизација међуресорских процеса базира се на комуникацији ресорних информационих система путем добро
стандардизованих протокола и формата структурираних електронских докумената;
- Реформа поступака подразумева реформу поступака са пуним узимањем у обзир могућности другачијег начина рада који омогућава технологија.
3. Успостављање електронских јавних услуга
Стуб успостављања електронских јавних услуга обухвата следеће
приоритете:
1. Портали е-управе и заједничке електронске услуге. Портал представља јединствену тачку приступа већем броју електронских јавних услуга. Електронске услуге које су од значаја за реализацију многих електронских јавних услуга, као што су централни системи за проверу идентитета,
електронско плаћање, електронски формулари и сл., представљају заједничке електронске услуге;
2. Електронске јавне услуге. То су услуге из надлежности појединих органа власти које се пружају електронским путем.
4. Развој кадровских потенцијала – подразумева информатичку писменост и вештине службеника. Потребно је подићи општу информатичку
писменост запослених у органима државне управе, као и вештине у коришћењу посебних информатичких решења, а такође посветити посебну пажњу запошљавању ИКТ стручњака.
Стратегија указује на потребу да се интензивирају активности на примени Закона о електронском документу и да се прописима који уређују поступке пред органима власти, прописима који уређују архивску грађу, као
и прописима о канцеларијском пословању предвиди употреба електронских докумената. Такође, указује се да се недовољно спроводе одредбе Закона о општем управном поступку,26 по којом су службена лица која воде
поступак дужна да по службеној дужности прибављају податке о чињеницама о којим државни орган надлежан за решавање у управној ствари води
службену евиденцију, као и податке о којима службену евиденцију води
други орган. За реализацију ове обавезе државних органа и организација,
26
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за приступ службеним евиденцијама треба успоставити систем који ће са
једне стране бити повезан са информационим системима у којима се воде
поједине службене евиденције, а са друге стране повезан са органима којима је потребан увид у службене евиденције. Централни систем ће обезбедити јединствен кориснички интерфејс за увид у службене евиденције, као
и апликативни интерфејс за повезивања са информационим системима органа којима је потребан увид. У случају приступа подацима о личности,
Централни систем ће регистровати информације о приступу за потребе
обавештавања физичких лица на које се подаци односе у складу са Законом о заштити података о личности.27
У погледу модернизације поступака као приоритет се предвиђа аутоматизација међуресорских процеса базирана на размени структуираних
електронских докумената. За пуну аутоматизацију процеса неопходно је
да се електронски документ израђује, чува и доставља у форми која је погодна за даљу аутоматску обраду, односно у форми структуираног електронског документа.
У процесу успостављања електронских јавних услуга, као приоритет
предвиђено је успостављање портала е-управе као заједничке тачке приступа већем броју електронских јавних услуга. За корисника портал омогућава лако проналажење одговарајуће јавне услуге и сличан начин коришћења разних услуга, а за онога ко имплементира одређену електронску
услугу портал значи платформу која олакшава да нова услуга буде имплементирана.
Потребно је, по Стратегији, успоставити централни портал е-управе
који ће, поред услуга које сам нуди, нудити информације о свим електронским јавним услугама и упутити корисника на место где може остварити
одговарајућу услугу. Поред централног портала е-управе могу постојати
портали специјализовани за поједине области или одређене типове корисника, а могуће је и да поједине електронске јавне услуге буду засебно имплементиране. Поједина техничка решења могу да буду заједничка за многе електронске јавне услуге, без обзира да ли су те услуге имплементиране
на истом порталу или не. Када такво техничко решење и само представља
електронску услугу, која се користи при реализацији електронске јавне
услуге, говоримо о заједничкој електронској услузи. Типична заједничка
електронска услуга је услуга провере идентитета корисника, услуга електронског плаћања или услуга верификације електронског потписа.28 Стратегија је потврдила да планови развоја треба да, поред развоја државне е27
28
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управе, обухвате 20сервиса (12 за грађане и осам за привреднике) дефинисаних од стране Европске уније, и утврђене у Стратегији развоја информационог друштва из 2006. године.29
Након четири године Влада Републике Србије донела је Стратегију
развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године. То
је акт Владе којим се на целовит начин дефинишу основни циљеви, начела
и приоритети развоја информационог друштва и утврђују активности које
треба предузети у периоду који обухвата ова стратегија.30
Стратегијом су одређене активности које се предузимају у циљу развоја информационог друштва и које треба да буду усмерене ка приоритетима у оквиру следећих области:
1. Електронске комуникације, где су одређени следећи приоритети:
1.1. Отворени широкопојасни приступ;
1.2. Дигитално емитовање телевизијског и радио-програма и дигитална дивиденда;
1.3. Комуникациона инфраструктура јавног сектора.
2. Е-управа, е-здравство и е-правосуђе, где су одређени следећи
приоритети:
2.1. Електронски идентитет у услугама јавног сектора;
2.2. Примена ИКТ у органима управе и имаоцима јавних овлашћења;
2.3. Примена ИКТ у систему здравствене заштите;
2.4. Примена ИКТ у правосуђу.
3. ИКТ у образовању, науци и култури, где су одређени следећи
приоритети:
3.1. Академска рачунарска мрежа;
3.2. ИКТ у образовању;
3.3. Истраживања и иновације у области ИКТ;
3.4. Дигитални садржаји.
4. Електронска трговина (е-трговина), где су одређени следећи
приоритети:
4.1. Уклањање нормативних препрека за развој е-трговине;
29
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4.2. Електронски рачуни и електронско плаћање;
4.3. Подстицање развоја е-пословања;
4.4. Заштита потрошача у е-трговини;
4.5. Координација развоја е-трговине.
5. Пословни сектор ИКТ, где су одређени следећи приоритети:
5.1. Развој људских ресурса;
5.2. Развој стартап и иновативних компанија.31
Као друга област за коју се утврђују приоритети за развој информационог друштва предвиђена је е-Управа заједно са областима е-Здравље и еПравосуђе. Стратегијом се предвиђа да ће до 2020. године грађани све
контакте са органима управе, имаоцима јавних овлашћења, судовима и системом здравствене заштите, осим оних контаката који по својој природи
захтевају физичко присуство, моћи да обаве електронским путем, без напуштања свог стана, односно радног места.32
Развој примене ИКТ у систему здравствене заштите уређен је Уредбом о Програму рада, развоја и организацији интегрисаног здравственог
информационог система е-Здравље.33
е-Правда обезбеђује комплетан интегрисан систем који подржава
основне процесе и оперативне активности правосудних органа и обезбеђује основу за мерење резултата рада према стандардима који ће бити успостављени са показатељима које ће само правосуђе дефинисати за мерење
достигнутог степена реформских циљева (независност, транспарентност,
одговорност и ефикасност). ИКТ инфраструктура ће омогућити повезивање свих правосудних органа и других државних органа, што ће омогућити
постизања дневне ажурности података о решавању правосудних предмета
и ефикасну размену информација и електронских докумената учесника система е-Правда и из окружења, у складу са законом. Систем е-Правда ће
као примарне произвођаче и кориснике података и информација које се
односе на правосудну материју обухватити следеће заинтересоване стране:
Министарство правде, органе судства, органе јавног тужилаштва, установе
за извршење кривичних санкција. У ширем смислу обухватиће и друге заинтересоване стране (органе и институције, који су по закону повезани са
судством и тужилаштвом), као и учеснике у правосудним поступцима и
кориснике информација из правосудне материје, као што су Министарство
31
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унутрашњих послова, Министарство одбране, други државни органи, правосудне професије, адвокати и јавни бележници (нотари), правна лица,
правни факултети и грађани.34
Следећи корак на регулисању е-управе је доношење Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и
Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године.35
Стратегија утврђује основне циљеве и приоритете унапређења стања
електронске управе у Републици Србији, полазећи од тога да Стратегија
развоја електронске управе утиче на развој информационог друштва у
областима јавне управе, здравства, образовања, правосуђа, социјалне политике, јавних набавки, партиципација у одлучивању, сигурности података и електронских трансакција, доступности и приступачности, безбедности података о личности, као и на развој и употребу отворених података
које поседују органи јавне власти, а који су настали у раду или у вези са
њиховим радом.
Стратегија утврђује кораке за развој националног Портала е-Управа (функционалност и сервиси који ће на њему бити имплементирани), који је јединствена тачка приступа и магистрала за комуникацију са осталим
порталима и системима државних органа који тренутно пружају електронске сервисе, као што су портал е-Порези, интернет-презентације Агенције
за привредне регистре, Управе царина, који ће омогућити грађанима, привредним и свим друштвеним субјектима коришћење јавне услуге у што већој мери посредством интернета.
Општи циљеви Стратегије су:
1.

повећање задовољства корисника јавним услугама;

2.

смањење терета администрације за привредне субјекте и грађане;

3. повећање ефикасности јавне управе употребом информационокомуникационих технологија;
4. национална и прекогранична интероператибилност (нарочито са
земљама ЕУ).
Спровођењем Стратегије остварују се специфични циљеви, као што је
заокруживање институционалног и правног оквира, успостављање интероператибилног функционисања, успостављање основних регистара електронске управе, развој нових услуга у складу са потребама корисника и
подизање нивоа знања запослених у јавној управи, али и грађана. Ови ци34
35
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љеви треба да обезбеде максималан ниво приватности и безбедности података и садржаја регистара, као и комуникацију између регистара, стабилност и доступност државних сервиса и допринесу подизању капацитета
органа државне управе, кроз успостављање неопходног стратешког и
правног оквира за употребу ИКТ у јавној управи према највишим европским и светским стандардима.
Стратегијом је као посебан циљ одређено успостављање и унапређење основних електронских регистара и повезивање са информационим системима органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица
локалне самоуправе. Кључни регистри које треба успоставити су Регистар
грађана, Регистар просторних података и Адресни регистар. Предвиђено је
успостављање Регистра органа државне управе и Регистра запослених у
органима државне управе који се ослањају на већ постојеће, Регистар корисника јавних средстава и Регистар запослених, именованих, постављених и ангажованих лица у јавном сектору.
У Стратегији је уведен и појам отворене управе која се постиже кроз
отварање скупа података органа јавне управе ради даљег коришћења у комерцијалне и некомерцијалне сврхе. Концепт предвиђа слободан приступ
одређеним подацима и информацијама које се прикупљају у јавном сектору.
Акционим планом прецизно су планиране активности у периоду
2015–2016. године које је потребно предузети како би се постигли дефинисани циљеви. Акценат је на успостављању институционалног и заокруживању правног оквира, успостављању основних електронских регистара и
интероператибилне комуникације између информационих система пре
свега органа државне управе. У планираном периоду активности ће бити
усмерене на повезивање регистара са јединицама локалне самоуправе и на
повезивању јединица локалне самоуправе на јединствену сервисну магистралу. Планирано је да се развију нови сервиси, уз успостављање јединствене тачке контакта за све сервисе јавне управе (Singlepointofcontact), који ће радити са свеобухватним скупом података сегментираним у више регистара.
Како је Стратегија јавне управе донета 2014. године,36 део Стратегије
развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године посвећен је односу ове две Стратегије. У том смислу се истиче да је
е-Управа од значаја за више димензија развоја јавне управе. Најпре, то је
успостављање и квалитетније вођење евиденција, већа поузданост и ажурност података, међусобна повезаност и размена података. У вези са тим
36
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она је од значаја за стратешко планирање, обликовање јавних политика и
праћење њиховог спровођења, лакше утврђивање чињеничног стања, праћење тока предмета и евиденција донетих одлука при вођењу управног поступка и поступка инспекцијског надзора, праћењу управне и управносудске праксе. Поред тога, е-Управа од значаја је и за вођење евиденције о
органима и организацијама јавне управе, запослених (са подацима о конкурсима, поступцима пријема у службу, компетенцијама, знањима и вештинама, стручном усавршавању, напредовању у служби, престанку радног односа).
Главни циљеви у области развоја е-Управе, а гледано из угла јавне
управе, су свакако обезбеђивање техничке подршке за квалитетно управно
одлучивање на свим нивоима система јавне управе. Такође, е-Управа мора
одговорити на потребе јавности за приступачним, поузданим и транспарентним услугама. Пружање услуга мора бити прилагођено потребама грађана и правних лица, а не искључиво јавној управи. Управо из тог разлога
активности из акционог плана реформе јавне управе могу се пронаћи и у
директној су корелацији са активностима из Стратегије развоја е-Управе.37
Национални регистри су један од стубова уређених система јавне
управе. За унапређење коришћења регистара неопходно је извршити класификацију података у складу са појединачним надлежностима и јасно одредити ко, када и у коју сврху врши обраду података, уз посебно одређене
процедуре за поновно коришћење података који су већ у систему јавне
управе. Подаци су углавном већ у електронској форми, али их је потребно
уредити на адекватан начин, у складу са законом и сврхом обраде. До доношења Стратегије Реформе јавне управе успостављени су следећи регистри: Централни систем за електронску обраду и складиштење података и
чување другог примерка матичних књига, који између осталог, обезбеђује
издавање извода из матичних књига без обзира на месну надлежност органа који га издаје; Јединствен бирачки списак; Електронски катастар непокретности, успостављен је систем за похрањивање података о непокретностима и правима над њима; Регистар привредних субјеката успостављен
2005. године, који обухвата привредна друштва и предузетнике и један је
од 17 регистара који води Агенција за привредне регистре; Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО); Регистар пољопривредних газдинстава који обухвата податке о добровољно регистрованим пољопривредним газдинствима са подацима о носиоцима и члановима газдинства, земљишном и сточном фонду; обновљен је систем за регистрацију података о пореским обвезницима; Регистар запослених, изабраних,
37

44

Службени гласник РСброј 107/15, страна 6.

Milena Popovi} Subi}

постављених и ангажованих лица у јавном сектору који обухвата све кориснике јавних средстава, запослене на неодређено и одређено време, изабрана, постављена лица и ангажована лица по основу уговора и преко задруге, као и податке о примањима по свим основама; Централни регистар
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је у функцији од 2010. године; реализован је портал за електронске јавне набавке, портал за пријаву и обједињену наплату пореза е-Порези, портал за праћење тока судских предмета, као и отварање Адресног регистра за све апликације у циљу постављања упита.
У наредном периоду неопходно је развити, пре свих, Јединствени регистар грађана, који представља основ сваке електронске управе и један је
од три кључна регистра, поред Регистра привредних субјеката и Регистра
непокретности. Уз то, потребно је израдити и Јединствени регистар возила, Регистар лекова, Регистар осигурања возила, Централни регистар лица
под истрагом заједно са казненом евиденцијом, Регистар ИКТ ресурса државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе итд. Успостављене регистре потребно је повезати на сервисну магистралу и развијати нове интерфејсе и веб-сервисе.
ЈАВНА УПРАВА
Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији (у даљем тексту
Стратегија РЈУ) обезбеђује наставак започетих реформских активности и
проширује их на систем јавне управе. Кључни разлог проширења предмета
Стратегије са државне на јавну управу односи се првенствено на потребу
обезбеђења функционалног јединства и стандарда квалитета активности
којима се врше одређене врсте управних послова и јавних овлашћења, независно од субјеката (органа, организација, институција) који их обављају
(врше).38
Ко све улази у систем јавне управе? Пре свих, јавну управу чине органи државне управе (министарства, органи управе у саставу министарстава
и посебне организације) и други државни органи који обављају управне
послове и јавна овлашћења. Такође, ту спадају и органи покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, који, независно од тога да ли их
врше у оквиру изворног или повереног делокруга, суштински обављају послове истог карактера као и државни. Исти статус имају јавне агенције, без
обзира на ниво територијалне јединице у оквиру које обављају послове.
Поред тога, у појам јавне управе спадају и разноврсна независна регула38
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торна тела различитих назива, статуса и послова (комисије, агенције) која
у оквиру изворног или повереног делокруга обављају управне послове и
јавна овлашћења. Ту су затим субјекти различитог статуса, облика организовања и/или подручја деловања, који кроз територијалну, функционалну
и персоналну децентрализацију или деконцентрацију (поверавање) управних послова, односно јавних овлашћења, обављају њих у виду изворних
или поверених послова. При томе, у повереним пословима органи државне
управе имају сва општа и посебна овлашћења надзорног органа.
У погледу јавних служби, установе, јавна предузећа и други облици
организовања утврђени Законом о јавним службама обављају делатности,
односно послове којима се пре свега обезбеђује остваривање права грађана
односно задовољавање њихових потреба у области образовања, науке,
културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, јавног информисања, ПТТ саобраћаја, енергетике, путева, комуналних услуга и другим областима. Међутим,
када значај континуираног и квалитетног обављања ових делатности за све
грађане, привреду и друштво у целини захтева поверавање појединих јавних овлашћења (првенствено нормативних и управних), оне улазе у предмет Стратегије првенствено са аспекта законитог, делотворног, ефикасног
и економичног вршења наведених јавних овлашћења, док услови и начин
пружања услуга релевантним субјектима остаје предмет других стратегија
и јавних политика у посебним областима (нпр. здравство, култура, енергетика и сл.). Коначно, у јавну управу спадају и друга правна и физичка лица
којима су одговарајућим законом поверена или ће бити поверена јавна
овлашћења (нпр. привредна комора, берза, јавни бележници, удружења
јавноправног карактера и сл.).39 Циљ оваквог приступа је да се успоставе
основе јединственог правног режима и система стандарда за вршење послова јавне управе, усклађеног система јавних службеника, као и организације, и стандардизованих информационих и комуникационих система, уз
поштовање неопходних и потребних специфичности у погледу организовања и начина вршења појединих послова јавне управе.
РЈУ даје посебан одељак за е-управу и употребу ИКТ у систему јавне
управе. Употреба ИКТ у систему јавне управе поред повећања делотворности, ефикасности и економичности на унутрашњем плану би требало
првенствено да се усредсреди на пружање јавних услуга грађанима и правним лицима. РЈУ наглашава значај е-управе за развој јавне управе. Поред
аспеката које смо већ навели, треба додати значај е-управе за разне аспек39
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те буџета: приходи и расходи, корисници (директни и индиректни), плате
и накнаде запослених.
Главни циљеви активности у области развоја е-управе су обезбеђивање техничке подршке за квалитетно управно одлучивање на свим нивоима
система јавне управе, а пружање управних услуга мора бити приступачно,
поуздано и транспарентно, прилагођено потребама грађана и правних лица, а не искључиво јавној управи.
У РЈУ је поново наглашен значај јавних регистара. Постоје три основне категорије података о којима се воде регистри као основа е-управе. То
су подаци о грађанима, правним лицима и имовини. Сви остали сервиси и
базе података су из њих изведени. Како смо већ навели, регистри правних
лица постоје и функционишу, док је за успостављање Регистра грађана
неопходно ову материју прво законски уредити.
Основни изазови у области развоја е-управе на које треба одговорити
у наредном периоду су: координација и сарадња између органа државне
управе по питању развоја е-управе; правна регулатива у области развоја еуправе; дигитализација и аутоматизација управних поступака и административних и пословних процеса; капацитет људских ресурса (стандарди
информатичке писмености државних службеника); степен информационе
безбедности у систему јавне управе. Да би се на одговарајући начин постигао што ефикаснији развој е-управе, неопходно је обезбедити координисано деловање на нивоу државе и на нивоу појединих институција, као
и доследно спровођење кључних аспеката планирања и имплементације
овог процеса.
Стварање законодавног оквира и нормативног регулисања активности
и дефинисаних циљева истакнути су у свим стратешким документима за
развој е-управе. У првом сету закона донет је Закон о електронском потпису(Службени гласник РС број 135/04), којим се уређује употреба електронског потписа у правним пословима, достављање и израду одлуке органа у електронском облику у управном, судском и другом поступку пред државним органом – ако је законом којим се уређује тај поступак прописана употреба електронског потписа. Према закону, квалификовани електронски потпис у односу
на податке у електронском облику има исто правно дејство и доказну снагу као
и својеручни потпис, односно својеручни потпис и печат, у односу на податке у
папирном облику. Нешто касније донет је Закон о електронском документу
(Службени гласник РС број 51/09) којим се у национално законодавство
уводи електронски документ, као посебан облик акта или исправе у правном промету између правних и физичких лица, њиховој комуникацији са
органима власти и комуникацији између органа власти. Изједначена је
правна снага електронског документа са папирним, а уколико је посебним
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прописом предвиђен писани облик, истоветност, односно правоснажност
обезбеђује се квалификованим електронским потписом. Законом су наведени и случајеви у којима се не примењују одредбе овог Закона (промет
права својине на некретнинама, наследно правним стварима, уговор о поклону, и где је посебним прописом изричито прописана употреба својеручног потписа у документима, или овера својеручног потписа).
Закон о електронском документу, електронској идентификацији
и услугама од поверења у електронском пословању (Службени гласник РС
број 94/17) који је објединио досадашњу регулативу (престали су да важе
Закон о електронском потпису и Закон о електронском документу) представља „кровни“ закон за електронско пословање. Електронско пословање,
по одредбама овог Закона, јесте употреба података у електронском облику, средстава електронске комуникације и електронске обраде података у
обављању послова физичких и правних лица, укључујући органе јавне власти. Закон дефинише и нормира појмове, као што су електронско пословање, електронски облик података, електронска трансакција, електронски
документ, интероператибилност, аутентификација, електронска идентификација, услуга од поверења, поуздана страна, електронски потпис и напредни електронски потпис, електронски печат, потписник, печатилац, валидација, сертификат за аутентификацију веб-сајта, електронски временски жиг, конверзија докумената, дигитализација, дигитализовани документ и сл. Законом је изједначена правна снага електронског, дигитализованог документа и одштампане копије електронског документа са оригиналним документом, ако су сачињени у складу са Законом. Уводе се услуге од поверења, које се пружају у областима електронског потписа и електронског печата, електронског временског жига, електронске доставе,
аутентификације веб-сајтова и електронског чувања докумената.
Од тзв. контролних закона Законом о заштитнику грађана (Службени гласник РС број 79/05 и 54/07) установљен је Заштитник грађана
као независан државни орган који штити права грађана и контролише рад
органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских
права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација,
предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник
РС број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради
остварења и заштите интереса јавности да зна, и установљава се Повереник за информације од јавног значаја као самосталан државни орган, независан у свом раду. Закон о заштити података о личности (Службени
гласник РС број 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12 ) уређује услове за прику-
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пљање и обраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности, поступак пред надлежним органом за заштиту података о личности,
обезбеђење података, евиденције, изношење података из Републике Србије
и надзор над извршавањем овог закона. Послове заштите података о личности обавља Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Повереник води Централни регистар збирки податка и каталога података. Законом о тајности података (Службени гласник РС
број 104/09) на јединствен начин је уређен начин одређивања, заштите и
законски рок престанка тајности података. Подаци могу имати један од
следећих степена тајности: „ДРЖАВНА ТАЈНА“, који се одређује ради
спречавања настанка неотклоњиве тешке штете по интересе Републике
Србије; „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, који се одређује ради спречавања настанка тешке штете по интересе Републике Србије; „ПОВЕРЉИВО“, који
се одређује ради спречавања настанка штете по интересе Републике Србије; и „ИНТЕРНО“ који се одређује ради спречавања настанка штете за рад,
односно обављање задатака и послова органа јавне власти који их је одредио. Прописује се законски рок за престанак тајности и то 30, 15, и 2 године, зависно од степена поверљивости.
Од „процесних“ прописа, Уредбом о електронском канцеларијском
пословању органа државне управе (Службени гласник РС број 40/10 и
42/17) уређено је поступање са електронским документима у канцеларијском пословању органа државне управе, тако што електронско канцеларијско пословање обезбеђује да се у информационом систему обављају послови канцеларијског пословања, односно да се у том систему поступа са
поднесцима, актима и прилозима у електронском облику, а Упутством о
електронском канцеларијском пословању (Службени гласник РС број
102/10); уређују се услови које морају да испуњавају информациони систем и електронска документа са којима се поступа у информационом систему.
Закон о општем управном поступку (Службени гласник РС број
18/2016) омогућио је прелазак са класичног на електронско пословање у
управним и другим поступцима тако што је за све процесне радње предвидео електронски облик. Тако се према Закону о општем управном поступку општење органа и странака врши електронским путем и у папирном облику; поднесци могу да се предају електронским путем; обавештење и достављање могу да се врше електронским путем, у складу са законом; електронска копија јавне исправе изједначена је у поступку доказивања са јавном исправом, ако их је издао орган у границама своје надлежности; решење се доноси у писаном облику – електронски или папирни документ. За-
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тим, предвиђена је обавеза за орган да објављује на својој веб-презентацији обавештења о могућности електронског општења између органа и
странке и слично. Новина је и јединствено управно место, које омогућава
странци да се обрати једном од органа надлежних за поступање ако је у
некој управној ствари потребно поступање више органа. Битна новина јесте обавеза органа да прибави податке по службеној дужности, да врши
увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољен орган да бесплатно уступи податке у року од 15
дана, а ако се подаци могу добити електронским путем, замољени орган их
доставља у најкраћем року. Супротно поступање подлеже прекршајној одговорности. Влада Републике Србије донела је Уредбу о прибављању и
уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција,
аМинистарство државне управе и локалне самоуправе донело је Упутство
о примени одредаба чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку
којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које ће појаснити и унапредити поступање органа
управе у складу са наведеним одредбама.
Законом о електронској управи (Службени гласник РС број 27/18)
уређује се обављање послова управе државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа
преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица
којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: орган) употребом
информационо-комуникационих технологија, односно услова за успостављање, одржавање и коришћење интероператибилних информационо-комуникационих технологија органа (у даљем тексту: електронска управа).
Орган је дужан да послове електронске управе обавља преко Јединствене
информационо-комуникационе мреже електронске управе, а податке и документе из регистара који води у електронском облику размењује преко
Сервисне магистрале органа. Одредбама Закона прописана је обавеза органа да електронски управно поступа, комуницира са другим органима, као
и са странкама у обављању послова који се не односе на управно поступање. Органи успостављају и воде регистре и евиденције у електронском облику и прикупљају, обрађују и чувају податке у регистрима и евиденцијама у електронском облику. Увид у податке и њихово преузимање врши се
на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника услуге електронске управе. Јединствени идентификатори су: јединствени матични број грађана, јединствени образовни број, јединствени
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број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања за
потребе обавезног социјалног осигурања обвезницима доприноса и осигураним лицима, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број. Наглашена је обавеза органа да податке из евиденција у
електронском достави другом органу који води регистар, ако су ти подаци
неопходни за вођење тог регистра, а ради извршавања послова из њихове
надлежности, у року од 3 дана од достављања захтева. Орган је дужан да
изради софтверско решење које омогућава коришћење услуга електронске
управе, а које треба да обезбеди управљање, поуздано чување и заштиту
електронских докумената, односно трајно чување и заштиту електронских
докумената који представљају архивску грађу. Послове електронске управе орган пружа као електронску услугу преко Портала е-Управе. Одредбама Закона детаљно је регулисан поступак електронског управног поступања и услови које орган мора да испуни у успостављању електронске управе.
Ефекти примене и међусобни однос претходна три закона, који су новијег датума, захтевају посебну анализу и расправу.
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ЗАКЉУЧАК
Нормативна активност на реализацији наведених стратешких докумената створила је законодавни оквир за електронско пословање, електронско поступање и електронску управу и прелазак са папирног пословања на
електронско пословање. Кроз реализацију постављених циљева створени
су нови организациони облици, ствараоци документарног материјала и нове врсте документарног материјала, а успостављањем јединствених база
података и централних регистара и централизација података и документације. Све то представља велики изазов за архиве у поступку доношења дуго очекиваног Закона о архивима и архивској делатности.

Milena POPOVIĆ SUBIĆ
LEGISLATIVE FRAMEWORK OF THE REPUBLIC OF SERBIA
FOR ELECTRONIC BUSINESS OF STATE AUTHORITIES
AND ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS
Summary
The normative activity on the implementation of quoted strategic documents has
created a legislative framework for electronic business, electronic treatment and
electronic administration and the transition from paper to electronic business. Through
the realization of the set goals, new organizational forms, creators of documentary
material and sorts of documentary material have been created, and by establishing of
unique databases and central registries and centralization of data and documentation. All
of this presents a great challenge for archives in the process of adopting the longawaited Law about archives and archival activity.
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Светлана ПЕРОВИЋ ИВОВИЋ
конзерватор саветник
Архив Југославије
ПРИСТУП РЕФОРМАТИРАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
У ЦИЉУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ
САЖЕТАК: Како је архивска грађа због свог органског састава, начина чувања и руковања изложена процесу девастирања, усвојена је пракса је да се врши
преношење на друге медије. Не постоји универзална пракса када је реч о овој врсти заштите и архиви су често неспремни да одговоре на прави начин на захтеве
који се постављају пред њих. Реч је о активностима које захтевају озбиљна финансијска средстава, опрему, едуковане стручњаке, доста времена, зато је пре преношења на друге формате неопходно урадити валоризацију архивске грађе, пажљиво направити листу приоритета за репродуковање и треба сагледати све аспекте,
предности и мане и имати јасну стратегију.
Доступност одређеној збирци или фонду, могућност темељнијег и бржег
претраживања архивске грађе је оно што се тражи у свету модерних технологија,
тако да многи архиви дају предност дигитализацији, упркос чињеници да су дигиталне форме нестабилне и ризику да запис у будућности неће бити читљив.
С друге стране, не смемо занемарити стабилније аналогне форме и микрофилм као најбољу методу за израду копија и најбољи формат за очување архивског документа. Микрофилм је „златни стандард“ за дугорочно чување.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: реформатирање, документ, заштита, микрофилм, дигитална форма, аналогни облик, фонд

Увод
Фундуси архива су непроцењиво наслеђе, које се мора чувати за будуће генерације, и сваки губитак архивске грађе је неповратан. Дакле, очување интелектуалног и културног наслеђа није само академска већ и морална одговорност свих запослених у архивима. У настојању да се оствари
тај циљ предузимају се одређене мере од стране архивиста и конзерватора,
који треба да поштују одређене етичке принципе приликом одабира методе заштите.
Приликом предузимања адекватних мера конзервације потребно је
разумевање материјала који чини архивску грађу, поштовање његовог физичког и хемијског стања, како би се успешно обавили третмани заштите.
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Папир је био и остао један од најзначајнијих носилаца писане културне баштине. Чињеница је да је папир направљен од нестабилних сировина, подложан је старењу и ограничен му је век трајања. Квалитет папира зависи
од самог процеса производње, односно од сировина које се користе за производњу папира и њиховим својствима.
Да би се архивски документ сачувао од пропадања или у крајњем случају нестајања, предузимају се физичке интервенције конзервација и рестаурација. Како је реч о веома скупим поступцима и како велики број архива није у могућности да обезбеди средства, неопходно је предузети све
постојеће мере како би се спречило или бар успорило пропадање архивске
грађе.
Приоритет институција заштите писане архивске грађе је да се израде
копије на другим форматима како би се очувала интелектуална својства
писаног споменика културе. На тај начин умањује се потреба за коришћењем оригинала, смањује се ризик од оштећења, крађе, смањује се административна процедура у случају размене и позајмице Реч је о комплексном
начину заштите и постоји много публикација које обрађују ову тему.
ИФЛА у својој публикацији „Принципи за чување и руковање библиотечком грађом“ између осталих питања заштите третира и ово питање, у
поглављу „Реформатирање“.
У публикацији су наведена три главна процеса реформатирања:
 Фотокопирање;
 Микрофилмовање;
 Дигитализација.
Свака од ове три технике има своје предности, зависно од ситуације.
„Библиотечки и архивски материјал се реформатира из бројних разлога:
 Да се сачува интелектуални садржај;
 Да би се смањило хабање и оштећивање оригинала;
 Да би на безбедан начин ускладиштили крхку и тешко оштећену
грађу ради њене заштите;
 Да би се побољшао приступ – копије микрофилма и дигиталне копије лако умножавамо и дистрибуирамо на разне локације и обезбеђујемо истовремен приступ многим корисницима на локације и
ван локације, омогућавајући приступ више од једног корисника
истовремено;
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 Дуплирати одређене податке из безбедносних разлога, у случају да
су оригинали оштећени, украдени или уништени.“
Антонио Ђардуло истиче предности овог вида заштите, који у великој мери решава дихотомију „употреба-чување“ и наводи да било који облик репродукције:
 Заузима много мање места од оригинала;
 У многим случајевима може истовремено да задовољи више захтева;
 Често је израђен на подлози која је стабилнија од хартије;
 Може да понуди бољи начин употребе и бољу читљивост од оригинала;
 Поједностављује административне процедуре за нпр. размене и позајмице;
 Спречава могућност крађе и губитка оригинала;
 Омогућава комплетирање делимично оштећених издања;
 Њиме су неважни документи осуђени на пропаст и отуђење;
 Омогућава израду нових копија без претераних трошкова;
 Уз помоћ рачунара, побољшава брзину и флексибилност претраживања; и тако даље.
Фотокопирање
Када је реч о фотокопирању, то је најмање комплетан вид реформатирања архивске грађе, јер не постоји мастер копија на основу којег би се
могли направити нови примерци, и документ се излаже светлости, која
штетно делује на њега. Због тога треба избегавати копирање оштећених
докумената, старе и ретке књиге, фотографија и уметничких дела на папиру.
У сваком случају, битно је да копије буду рађене на квалитетном и
трајном папиру. Према међународним стандардима, за употребу препоручују се папир ISO9706ANSI39–48–1992 (AmericanNationalStandardsInstitute).
Микрофилмовање
Чување ретких и оштећених докумената се сматра једним од најважнијих циљева заштите архивске и библиотечке грађе, и зато се вредни
документи микрофилмују, како бисмо их сачували од губитка и униште-
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ња. Иако су принципи микрофилмовања познати више од 150 година, тек
након Другог светског рата употреба микрофилмских метода постала је
веома популарна.
Временом примена микрофилма је из дана у дан постојала масовнија,
посебно у развијеним земљама.
Микрографију описују на следећи начин: „Микрографија је мешавина
науке, уметности и технологије којом се нека информација може регистровати на подлогу фотографског типа, звану микрокопија, информација се
најпре аналогним методом преузме са оригинала од хартије, након чега се
њене димензије физички смање или се она помоћу уређаја за обраду података нумеричким методом директно производи у микрокопију.“
На основу члана 9. Термина и дефиниција:17) Микрофилмовање је репродуковање архивске грађе на микрофилмску траку ради заштите, замене, допуне и комплетирања архивских фондова и збирки.
Према важећим законима микрофилм је једина копија која има вредност оригинала у судским процесима.
Основни микрооблици су:
 Микрофилмска ролна (производи се у две ширине:16 мм и 35 мм,
дужине 30 и 42 м.).
 Микрофиш је у облику дописне карте, и најчешће је у употреби микрофиш димензије 105 са 149 милиметара.
Микрофилм је производ проверене технологије са стандардима и
смерницама. Предност ове методе репродуковања је то што обезбеђује
главну копију са које се лако могу направити релативно јефтини дупликати.
За разлику од дигиталних медија, који се не могу читати без приступа
рачунару, микрофилм се може читати голим оком, само уз извор светлости
и апаратуру за увећање.
Микрофилм се ретко чува само у негативу; због безбедности и коришћења израђује се више позитив-копија истог филма. За ову сврху се користе апарати за дублирање.
Микрофилмска копија може се направити и чувати одвојено. Како би
била заштићена од губитка, посебно када су у питању вредна докумената,
записи или ретке књиге, за додатну сигурност негатив и позитив могу се
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складиштити на различитим местима, а могу се применити и посебне мере
заштите.
Научна процена указује на то да негатив уз пажљиво руковање и
складиштење може бити очуван око 500 година.
Услови чувања микрофилмова
Микрофилмови се морају чувати у специјалним просторијама. Потребно је разлучити просторије за чување сигурносних (заштитних) микрофилмова од просторија за чување активних микрофилмова и просторија за чување радних микрофилмова. Просторија за чување сигурносних
микрофилмова у сврху заштите архивске документације у форми микрооблицика од ратних разарања и елементарних непогода мора бити изван
зграде архива, мора бити посебно грађена и са сталном одређеном температуром, односно релативном влажношћу. Пожељно је да у тим просторијама функционише кондиционирано вентилирање. Температура мора да
износи 15°C, а влажност ваздуха од 40% до 60%. Просторија за чување активног и радног микрофилма треба да се налази близу микрочитаонице
или читаонице. Пожељно је да влажност ваздуха износи од 40% do50%, а
температура 20°C (±3°C).
Честице нечистоћа, нпр. прашине, узрокују огреботине и абразије на
микрофилму. Сребрно-желатински филмови су посебно осетљиви на таква
оштећења. Штету такође узрокују и загађивачи ваздуха.
Неопходно је предузети мере предострожности да би се смањио
ризик
Чишћење опреме и редовно усисавање је важно у областима складиштења и коришћења микрофилмских форми.
Микроформе не треба складиштити у близини апарата за фотокопирање, који може бити извор озона. Поред тога, микроформе не треба да буду
смештене ни на каквој врсти обојене површине, и потребно је омогућити
добру циркулацију ваздуха.
Дрвене полице или ормариће не треба користити у депоима где се чувају микрофилмске ролне или микрофиши јер може доћи до оштећења
услед деловања штетних киселина и других штетних материја које емитује
дрво, композитни материјали за дрво и неке заптивне масе и лепкови.
Кутије треба складиштити у фиоке, ормариће или на отвореним полицама. Ролне микрофилмова треба чувати појединачно у кутијама од инерт-
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ног материјала како би се спречиле хемијске интеракције једних са другима и околином.
Папирна амбалажа треба да буде пуферирана, без киселине и без лигнина. Остале опције укључују затворене металне лименке и хемијски
инертне пластичне контејнере (полиестер, полиетилен и полипропилен).
Навоји и контејнери треба да буду направљени од материјала који не
кородирају, треба да су хемијски стабилни и физички јаки. Ако се користи
пластика, она не би требало да емитује реактивна испарења. Ако се користи картонска амбалажа, у њој не смеју бити присутне киселине, лигнин и
сумпор, треба да штити од прашине, физичких оштећења, да је отпорна на
светлост и да је потпуно затворена. Потребно је да ваздух циркулише око
колута унутра.
Стандард ISO1116 даје препоруке да се филмови чувају на незапаљивим калемовима од пластике и другог инертног материјала, који се на високим температурама не разграђују и не развијају гасове и реактивна испарења. Препоручљиво је да дужина филма буде 30 метара (900 фотограма).
Филм треба учврстити картонским регулатором који може да се фиксира
без ластиша или лепљиве траке.
Филмови се углавном чувају у кутијама на које се ставе налепнице са
подацима о архивирању. Коверте у којима се чувају појединачни фотограми у форми негатива и дијапозитива такође морају да буду од хартије.
Едукација особља и корисника у вези са правилним руковањем микрофилмом је од суштинског значаја за повећање дуговечности филма. Будући да киселине, масти и отисци прстију могу да оштете филм, мастер
негативе треба користити што је мање могуће, а истраживачима треба ставити на располагање копије. Приликом коришћења пожељно је користити
памучне рукавице.
Уколико се у просторијама за складиштење одржавају ниске температуре, а опрема за гледање микрофилмова се налази изван подручја складиштења, неопходно је да постоји потребан период прилагођавања. Тиме би
се омогућило постепено загревање хладних филмова пре него што се пренесу у читаоницу. Брзи пренос из хладног у топли простор може узроковати штетну кондензацију воде на површини филмова.
Историјат микрофилма
Микрофилм и микрографија не сврставају се у нове технологије, пошто се њихова употреба везује за другу половину 19. века и за Францускопруски рат.
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За време Француско-пруског рата у опседнутом Паризу 1870. године
били су употребљени голубови писмоноше за пренос микрофилмова.
Француз Рене Даргон, хемичар и професионални фотограф портрета, успео је да микрофилмује око хиљаду телеграма у малом формату (мали
филм са размером 30 са 55 мм). До краја рата Даргон је репродуковао око
2.500.000 службених и приватних порука. Напори после рата да се овај
процес продужи остали су безуспешни, ако се изузме израда фотографија
на малом формату за потребе француског генералштаба и микрофилмовање рачунских књига и полиса за осигурање барона Ротшилда. Чак се тврди
да је Даргон успео да конструише и апарат за читање – микрочитач. Први
који је после тога поставио питање примене фотографије у служби науке
био је познати византолог Карл Крумбахер (1856– 1909), а први практични
следбеници ове идеје биле су библиотеке.
Између два светска рата било је популарно микрофилмовање библиотечке и архивске грађе, нарочито у САД. Првобитно развијен 1920-их година за употребу у банкарству, микрофилм су прихваћене од стране библиотека и других институција: Конгресна библиотека започела је велики
филмски пројекат 1927. године. Снимање новина почело је 1935. године,
када је Њујорк Тајмс с почео са снимањем. Видевши успех ова два значајна пројекта, организације за културну баштину схватиле су да могу снимати своје колекције не само за очување, него и за приступ и дистрибуцију,
баш као што се дигитализација данас користи.
После Другог светског рата почиње „златно доба“ микрофилма, када
почиње његова широка примена. Архиви у Европи масовно примењују микрофилмску технику. Методологија рада широм света је различита, али
циљ је исти, и односи се пре свега на заштиту архивске грађе, допуну сопствених фондова, збирки, размену и коришћењу у научне и друге сврхе.
Микрофилмови се у циљу заштите израђују у два примерка, од којих негатив служи за пасивно чување.
Тако је Мађарски државни архив у Будимпешти 1944. године израдио
200.000 снимака средњовековне и новије грађе. У Шведској је 1949. године формирана комисија која је имала задатак да истражи и одобри примену микрофилма.
У НР Мађарској је формиран само један центар за прикупљање и снимање архивске грађе, при Мађарском земаљском архиву. У овоме центру
се осим снимања врши и обрада снимљеног архивског материјала, као и
размена са иностранством. Сваки микрофилм који се пошаље у било који
архив НР Мађарске најпре доспе у овај центар, ту се евидентира и прави
дупликат, који се задржава. Исто се тако задржава и позитив свакога фил-

59

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

ма који је снимљен у Мађарској, те се услед тога у депоима мађарског националног архива налази неколико милиона микрографских снимака.
При централној националној библиотеци у Риму „Виторио Емануеле“
постоји национални центар за рукописе, који скупља копије свих микрофилмова рукописа репродукованих у државним библиотекама или онима
које су приступиле програму за националну збирку микрофилмова рукописа.
На Првом међународном конгресу архива у Паризу, 1950. године обрађивана су питања која се односе на микрофилмску технику и њену примену у архивима.
Развој микрофилмовања у Србији
На основу издатих упутстава о микрофилмовању архивске грађе можемо видети да се у архивима на територији Социјалистичке Републике
Србије микрофилмује архивска грађа у циљу заштите од ратних разарања,
елементарних непогода, допуне, коришћења и замене.
Када говоримо о почетку примене микрофилмске технике у Србији,
морамо је везивати за архивску службу Југославије, која је већ на првом
заседању Главног архивског савета Југославије 1950. године поставила питање примене микрофилма. Тако је 1952. године савезна влада ставила на
располагање финансијска средства и набавила два уређаја и нешто филмске траке како би се микрофилмовала најзначајнија архивска документа у
Дубровачком архиву.
На четвртом заседању Главног архивског савета у Загребу 1953. одлучено је да се организација микрофилмске службе повери Државном архиву
ФНРЈ (Архиву Југославије).
Архиви у појединим републикама, увиђајући вишеструку корист од
микрофилма у архивској струци и прихватајући сугестије Главног архивског савета Југославије, приступили су приступању својих служби за микрофилмовање. Током 1954. године Војноисторијски институт и Архив
Македоније 1954. набавили су апарате за микрофилмовање, развијање и
дублирање филмова; Архив Босне Херцеговине и Музеј народне револуције Словеније 1955. године; Архив Југославије 1958, ЦК Словеније 1961,
Архив Србије 1963. године, Архив Хрватске 1967 и Архив Задра 1969. Архив Црне Горе није успио да набави опрему.
Временом микрофилмовање добија шире размере, и тако су многи
архиви вршили микрофилмовање вреднијих фондова, првенствено ради
безбедности, комплетирања фондова и као услугу корисницима. Како је један од главних циљева архива употпуњавање фондова и збирки, посебну
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пажњу заслужује и организација рада на истраживању и микрофилмовању
архивске грађе у иностраним архивима која се односи на историју наших
народа. Прво се организовало слање стручњака у четири земље – Грчку
(Атос), Турску, Аустрију и Италију.
Дигитализација
Развој и ширење информационих технологија довело је до трансформације споменика културе, односно у њихову конверзију у дигиталну слике. Последњих деценија институције, удружења и иницијативе доносиле
су смернице, препоруке и стандарде за дигитализацију културне баштине.
Тако је IFLA у сарадњи са ICA донела „Смернице за пројекте дигитализације збирки и фондова у јавном власништву, посебно оних који се чувају у архивима и збиркама“.
Дигитализација је преношење архивске грађе из других облика у
електронски облик ради лакшег претраживања, коришћења и објављивања. Дигитализација не може да замени микрофилмовање.
Чињеница је да је појавом дигитализације, односно уношењем и чувањем слике уз помоћ рачунарске технологије пребацивање архивске грађе
на други медиј отишло корак напред. Дигитална камера и скенер подржавају електронску обраду слике, која се пребацује у формат који рачунар
може да користи. Записи се могу читати на рачунарском екрану или се могу штампати.
Дигитално снимање се одвија помоћу неонских лампи и изузетно сложених камера, тако да је њиме избегнута могућност оштећења докумената.
Израда слика и текстова није условљена полагањем и притиском докумената, као што је случај код фотокопирања. Код појединих врста скенера
снимање се одвија лако уз помоћ сензора постављених изнад документа
(планетарни тип), тако да оператер окреће само странице документа. Ова
технологија омогућава само складиштење текстова и слика у базе података
којима истовремено може приступити више корисника, што повећава доступност грађе. Дигитална форма омогућава запис који је могуће репродуковати више пута а да се при томе не смањи квалитет.
Последњих деценија стратегија чувања архивске грађе састоји се у
комбинацији микрофилмовања и дигитализације. Главне мастер копије
микрофилма израђују се за трајно чување, а дигитализација главних мастер копија служи за коришћење грађе.
Истовремено снимање у дигиталном и аналогном облику обавља се
помоћу корачних или проточних камера, које су конструисане тако да до-
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куменат бива снимљен и на микрофилмску траку и на сензор, тзв. дигитални филм. Овим принципом се најбоље обухватају предности аналогног и
дигиталног снимања. Ово је, међутим, најскупљи облик хибридног снимања, па га не препоручујемо због високе цене.
2. Дигитализовани (скениран) документ COM (computeroutputmicrofilm) пројектован на монитор компјутера се микрофилмује. Овај начин се
не препоручује за снимање архивске грађе, будући да снимак микрофилма
начињен овим путем настаје тако што је скенирани документ пројектован
на екран монитора, па је „слика“ документа са монитора снимљена на микрофилм.
Дигитализовање (скенирање) снимака са микрофилма је трећи облик
хибридног снимања, и препоручује се као најрационалнији начин. Процес
оваквог снимања обавља се тако што се архивска грађа микрофилмује на
микрофилм, чије смо предности већ описали.
Ова хибридна техника омогућава да документ постоји верно репродукован на микрофилму за случај да се доказује аутентичност документа,
или накнадно дигитализовање, за случај промене софтвера или било којих
других разлога који прате дигитални запис.
Дигитализација и културне баштина у Србији
Последње две деценије веома актуелна тема у заштити и презентацији
културне баштине је дигитализација Мада смо сведоци примера добре
праксе и сталних настојања појединих институција да реализују пројекте у
области заштите и дигитализације, дуго није постојала јасна национална
стратегија, све док Министарство културе и информисања Републике Србије није 2017. објавило године Смерница за дигитализацију културног наслеђа Србије, које је установила Комисија за дигитализацију у циљу превентивне заштите, квалитетније презентације и промоције.
Тако се у Смерницама наводи: „Дигитализовано културно наслеђе је
јавно добро које треба да буде доступно најширем кругу заинтересованих,
у мери која не нарушава правила заштите интелектуалне својине и приватности. Дигитализованo културно наслеђе треба да буде доступно свима заинтересованима. Метаподаци о културном наслеђу су јавно доступни у
складу са јавним политикама доступности.
Циљеви дигитализације су:
 Заштита објеката културног наслеђа;
 Дуготрајно чување културног наслеђа;
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 Стварање нове и допуна постојеће грађе;
 Промоција, представљање и доступност културног наслеђа;
 Ширење корисничке популације“.
Како је реч о веома великом опсегу културних добара, њихова дигитализација захтева знатне финансије, много времена и велики број професионалаца и сарадника. У Смерницама је јасно наглашено одређивање
приоритета и опсега дигитализације
„Установе заштите имају обавезу да континуирано раде на дигитализацији културног наслеђа. Установе на основу критеријума из тачке 4. 3.
овог документа саме одређују приоритете и опсег дигитализације, у складу
са расположивим ресурсима и врстом грађе. 4. 3. Селекција и припрема
грађе за дигитализацију. Критеријуми за избор културног наслеђа за дигитилизацију и нивоа дигитализације су: – вредност културног наслеђа; –
стање оригинала: ниво очуваности, осетљивост на манипулацију, постојаност медија; – учесталост и ниво коришћења оригинала; – целовитост и
обрађеност оригиналне збирке/фонда; – могућност приступа; – физичке
карактеристике оригинала (формат, величина, облик, врста материјала), а
везано за расположиве техничке и људске ресурсе за дигитализацију; –
обезбеђивање сагласности носилаца ауторских права; – и други критеријуми по процени стручњака.
Припреме архивске грађе за реформатирање
Када се ради о било каквом репродуковању архивске грађе, неопходно је обавити архивистичку припрему грађе, дефинисање критеријума за
селекцију. Неопходна је пажљива процена и избор грађе која ће се репродуковати, а уз то треба водити рачуна о објективним ограничењима, финансијама, кадру, опреми, времену. Свакако да су у доношењу одлуке за
реформатирање битни моменти, познавање архивске грађе, старост документа, значај за националну историју, физичко стање и учесталост коришћења. Предност има грађа велике вредности, како би се очувала и како
би се руковање оригиналом свело на најмању могућу меру
Дакле, неопходно је направити план микрофилмовања и дигитализације на основу валоризације архивске грађе. Код реформатирања архивске
грађе у циљу заштите узимају се искључиво сређени односно обрађени
фондови. Праве се листе приоритета и утврђује се да ли ће се фонд репродуковати у целини или делимично.
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Искуство Архива Југославије у
реформатирању архивске грађе
У Архиву Југолавије микрофилмовање архивске грађе почело је 1958.
године, када је набављена корачна камера „Лумопринт“. Фотолабораторија има две просторије за микрофилмско снимање и једну за развијање филмова, као и микротеку у којој се чувају постојећи микрооблици.
У периоду 1958–1980. грађа је микрофилмована и у другим архивима
како би се допунили фондови Архива Југославије. Ова се активност базира
на Пројекту о евидентирању и снимању архивске грађе у иностраним архивима, а који је верификован од научних, стручних и друштвено-политичких радника. Урађено је дублирање микрофилмова Националног архива САД и Министарства иностраних послова Немачке 1941–1944. који се
односе на Југославију.
У циљу превентивне заштите микрофилмовање архивске грађе започело је 1980. године, када су снимљене збирке Саве Косановића и Јована
Јовановића Пижона.
Приорите имају сређени и обрађени фондови, односно они фондови
који се чешће користе, као и они под посебном заштитом.
Микротека Архива Југославије увећана је и поклонима страних земаља: микрофилмови о пријатељским односима Југославије и СССР, микрофилмови о фашистичким злочинима као поклон Државног архива бивше
ДР Немачке, а ту су и поклони појединаца.
Једна од најзначајнијих збирки архивских докумената наше провенијенције која се налазила ван наше земље је заоставштина личне архиве
кнеза Павла Карађорђевића. Кнез Павле је комплетну своју архиву завештао Универзитету Колумбија из Њујорка.
Како Архив Универзитета Колумбија није био у могућности да преда
оригинална документа Архиву Србије и Црне Горе (Архив Југославије),
нађено је компромисно решење – да се грађа микрофилмује. Тако је 12.000
копија на микрофилму комплетне архиве кнеза Павла предато Архиву
СЦГ 9. новембра 2006. године.
Иако није постојала јасна стратегија дигитализације архивске грађе, у
Архиву Југославије је 2005. године отпочела дигитализација првог фонда.
Дигитализован је фонд АЈ 110 – Државна комисија за утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача. Од 1999. године постојао је уговор о сарадњи Архива Југославије и Меморијалног музеја холокауста у Вашингтону о микрофилмовању фонда за потребе овог музеја, као и фонда АЈ 103 –
Емигрантска влада Краљевине Југославије. Представници Меморијалног
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музеја били су мишљења да се грађа прво скенира и тек онда преведе у
микрофилм, што су у периоду 2005–2007. године урадили стручњаци Микрофилм центра из Београда.
Од 2009. године у Архиву Југославије ради се на пројекту „Заштита
оригиналне микрофилмоване архивске грађе“, који је покренут помоћу
УНЕСКО-а и има за циљ дигитализацију микрофилмованих фондова. Реч
је о скенирању снимака са микрофилма. То је облик хибридног снимања и
препоручује се као најрационалнији начин.
У току је реализација пројекта: „Дигитализација архитектонских
планова и Дигитална фото-архива Танјуга“.
Пројекат „Дигиталана фото-архива Танјуга“ започео је 2017 године. Прва фаза пројекта ће трајати две године и обухватиће архивистичку
обраду 842 регистратора који садрже контакт-филмове (око 100 дужних
метара архивске грађе).
Архив је после јавних конкурса склопио уговор са Математичким институтом САНУ за израду базе података и програмског решења који ће
омогућити унос, ажурирање, претраживање и приказ података о фото-грађи, укључујући и преглед одговарајућих дигиталних копија. Реализација
уговореног посла је започела.
У току су припреме за пројекат „Дигитализација заједничког културног наслеђа СФРЈ“, које спроводи Радна група (архивисти из Архива Републике Словеније, Државног Архива Македоније, Хрватског државног архива и Архива Југославије).
Закључак
Да би се очувала интелектуална својства архивског документа као писаног споменика културе, неопходно је начинити копије на другим форматима. Приликом планирања ове делатности треба водити рачуна о објективним ограничењима, финансијама, кадру, опреми и старости грађе.
Када се ради о било ком репродуковању архивске грађе, неопходно је
обавити архивистичку припрему грађе и дефинисати критеријуме за селекцију, како би се урадила пажљива процена и избор грађе која ће се реформатирати.
Код реформатирања архивске грађе у циљу заштите узимају се искључиво сређени односно обрађени фондови. Праве се листе приоритета и
утврђује се да ли ће се фонд репродуковати у целини или делимично.
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THE APPROACH TO REFORMATION OF ARCHIVAL MATERIAL
IN THE AIM OF PREVENTIVE CONSERVATION
Summary
In order to preserve the intellectual properties of the archival document as a
written cultural heritage, it is necessary to create copies in other formats. During the
planning of this activity, one should take into account all constraints, finances, staff,
equipment, as well as the age of the material.
In regards to reproduction of archival material, it is essential to do material
preparation and define selection criteria, in order to make careful assessment and the
choice of the material to be reformatted.
When reforming archival material for the purpose of protection, only exclusively
arranged -respectively processed funds should be taken into account. It sets the priority
lists and determines whether the fund will be reproduced in continent or partially.
Creating a selection criterion is crucial in order to make a careful assessment and the
choice of the material to be reformatted.
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Марија ТОДОРОВИЋ, архивски саветник
Историјски архив Шумадије
Крагујевац
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АРХИВА
ПОТРЕБАМА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
САЖЕТАК: Савремени начин комуникације и пословања путем коришћења
друштвених мрежа и употребе интернета допринео је већој конкурентности привредних субјеката у земљи, побољшао рад јавне управе и омогућио квалитетнију
промоцију архивских установа и њихове архивске грађе.
Постојећи електронски информациони системи у јавном и привредном сектору нису идеални, већ се константно усавршавају, нарочито на пољу безбедности
и очувања оригиналности електронских записа. Пракса свакодневно показује
предности оваквог начина пословања.
Могућност брзе претраге електронских база података, квалитетна презентација дигиталних садржаја, мобилност комерцијалних и других трансакција, као и
онлајн приступ ширег круга заинтересованих корисника захтевима за издавање
разних уверења само су неке од погодности које пружа стратегија развоја електронске управе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: стратегија развоја електронске управе, електронски јавни
сервис, електронско канцеларијско пословање, електронски архиви

УВОД
Употреба електронских докумената у јавном и привредном сектору
пословања у складу важећим прописима1требало би да поспеши и појеф1
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (Службени
гласник РС број 40/10,42/2017);
- Упутство о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС број 102/2010);
- Закон о електронској управи (Службени гласник РС број 27/2018);
- Закон о електронским комуникацијама (Службени гласник РС број 44/2010, 60/2013,
62/2014);
- Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама (Службени
гласник РС број 94/2017);
- Закон о електронском потпису (Службени гласник РС број 135/2004) и други прописи.
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тини рад државне администрације у наредном периоду, да донесе значајне
уштеде националној економији и омогући грађанима лакши приступ информацијама од јавног значаја.
Процес дигитализације пословних докумената као пример добре
праксе у управљању документима преузет је од европских земаља, првенствено Француске и Велике Британије, које су још пре дванаест година
препознале користи од примене модерних технологија у управљању документима и донеле одговарајуће смернице.2 Формирањем националног портала за културу ове земље су врло брзо интернационализовале своје културне садржаје, који су им између осталог донели и значајну финансијску
добит.
Онлајн приступ националним културним добрима у Србији је процес
који касни у односу на европске земље. Због значаја који има за националну економију постао је стратешки циљ надлежног министарства,3 које се
руководило идејом да је дигитализовано културно наслеђе јавно добро и
да као такво треба да буде доступно најширем кругу корисника.
Све културне установе у земљи, укључујући и архиве, имају обавезу,
у складу са издатим Смерницама надлежног министарства, да континуирано раде на дигитализацији заштићених културних добара. У том процесу
имају дискреционо право да одређују приоритете и оквире дигитализације,
на основу вредности културног добра и његовог стања, осетљивости на
манипулацију, физичких карактеристика оригинала, учесталости његовог
коришћења, могућности приступа, дате сагласности носилаца ауторских
права и других критеријума за дигитализацију.
Процес израде националног информационог система у култури и другим областима друштвеног живота дуготрајан је процес, који захтева одговарајућу финансијску потпору, плански приступ објектима дигитализације, набавку модерне опреме, која испуњава услове информационе безбедности и информатичку едукацију запосленог особља. Како се поменути
услови не могу у догледно време кумулативно испунити, конверзија аналогних докумената у дигиталне тренутно се одвија у оквирима самосталних апликација, које се разликују од ствараоца до ствараоца.
2

Препорука Европске комисије о дигитализацији и онлајн приступу и чувању културног
материјала, донета у августу 2006. године.
3
Министарство културе и информисања у вези са тим је 2017. године донело Смернице за
дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, које садрже начелна упутства за
израду дигиталних каталога културног наслеђа, за превођење културног наслеђа и одговарајуће документације о културном наслеђу из аналогне у дигиталну форму.
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Посебан проблем процеса дигитализације јавне архивске грађе код
бројних стваралаца је стање културног добра, одн. класична регистратурска сређеност пословне документације различите провенијенције, јер се
она скенира редоследно, по хронологији настанка и месту унутар техничких јединица.
У вези са тим ажурност класичног канцеларијског пословања стваралаца утиче на квалитет дигитализоване архивске грађе, а специфичност
дигиталних база података и употреба савремених апликација захтевају додатну информатичку едукацију архивских радника, који раде на пословима стручног надзора архивске грађе ван архива.
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАЛАЦА
На подручју месне надлежности крагујевачког архива у раду категорисаних стваралаца јавне архивске грађе претежно је у употреби класични
модел канцеларијског и архивског пословања, а у последње време најчешћe се сусрећемо са примерима паралелног вођења канцеларијског пословања – и класичног и електронског.
Класично вођење канцеларијских књига и евиденција паралелно са
аутоматском обрадом пословних података обезбеђује двоструку заштиту
службених докумената код стваралаца, у случају кварова информатичке
опреме, нестанка струје и других техничких проблема.
У свакодневном животу врло често смо сведоци да приликом плаћања
одређених дажбина не можемо реализовати обавезе због квара на систему,
или да због нестанка струје не можемо обавити неку другу комерцијалну
трансакцију.
Електронско канцеларијско пословање присутно је у свим сегментима
друштвеног живота: јавној управи, правосуђу, здравству, просвети, привреди, културним и социјалним установама...
У правосуђу је уведен Правосудни информациони систем, тзв. ПИС,
у здравству ЗИС, у просвети је у употреби јединствен информациони систем, тзв. ДОСИТЕЈ. Коришћењем софтверске апликације ДОСИТЕЈ успостављен је јединствени регистар установа и запослених, а свака образовна
установа има увид у своје податке кроз Портал отворених ставки.
Поменути информациони системи, по казивању запослених администратора, у пракси још нису довољно функционални, а приступ систему
имају само овлашћена лица. Ниво заштите података у систему код наведених стваралаца је висок, што је решено приступним шифрама (уносом ко-
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рисничког имена и лозинке) и прецизно дефинисаним овлашћењима сваког корисника система.
Начелно гледано, и поред постојања почетних тешкоћа у раду са
електронским базама података код стваралаца, коришћење специфичних
електронских апликација поједностављује радни процес, јер се интерна достава предмета и обрада аката врши преко информационог система.
При недавном вршењу стручног надзора у писарници Апелационог
суда у Крагујевцу извршен је увид у кретање докумената и предмета, контролом електронског уписника суда.
Од оснивања Апелационог суда у Крагујевцу у писарници се воде
електронски уписници. За завођење предмета и аката првобитно је био у
употреби тзв. ЈУСТИС програм, а од 2012. године уведен је нови програм,
тзв. САПС. Приликом пријема, предмети се уносе у рачунар и добијају
пријемни број, који се бележи у отисак пријемног штамбиља приликом завођења. Предмети се прегледају у пријемном одељењу суда, утврђује се
датум пријема, датум подношења жалбе (да ли је жалба благовремена, да
ли је изјављена од овлашћеног лица, да ли је била уредна достава, да ли је
предмет већ укидан), затим се утврђује иницијални акт, а то је датум подношења тужбе за парничне предмете или датум оптужнице за кривичне
предмете. Надаље с предмети класификују по материји, уписницима и
пријемном броју.
Приликом завођења предмета у електронски уписник аутоматски се
преноси пријемни број предмета, као и остали подаци који су унети приликом пријема предмета, а истовремено уписничар додаје остале податке
који се тичу предмета. Након тога врши се аутоматска додела предмета у
рад судијама, с тим што се по налогу судске управе судије које су на годишњем одмору или боловању искључују из аутоматске доделе хитних предмета. По завршетку наведених радњи формира се физички омот предмета
и на корице омота се ставља штамбиљ, који упозорава судију да ли се ради
о „старом“, „хитно старом“ или „нарочито хитном старом“ предмету за решавање. Даље кретање предмета прати се коришћењем електронског
уписникa, а сви експедовани предмети из суда првенствено се разводе у
уписнику, као решени предмети.
САПС програм обезбеђује исправност и поузданост унетих података,
а врло често се користи за израду стручних статистичких извештаја, које
Апелациони суд у Крагујевцу доставља Врховном касационом суду, Високом савету судства и Министарству правде. Од 2018. године судови и тужилаштва користе јединствени правосудни информациони систем, који
омогућава бржу размену података између правосудних установа, као и из-
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међу правосудних установа и других државних органаван правосудног система.
На ПИС-у се налазе подаци из Централног система за електронску обраду и складиштење података који се односе на: прекршајну одговорност
физичких и правних лица (Управа за извршење кривичних санкција); матичне књиге (МДУЛС); пребивалиште, боравиште лица (МУП); податке о
правним лицима (АПР); податке о обавезном социјалном осигурању лица
(КРОСО).
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Извештај о раду Апелационог суда Крагујевац, добијен из САПС програма
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– Извештај који се попуњава у јединственим табелама за све судове, а
које су добијене као стандардни образац од Врховног касационог суда.
Коришћењем ових података убрзава се судски поступак и постиже већа ефикасност судијског рада. Приступ систему је строго контролисан од
стране овлашћеног лица, на основу писаног захтева судије.
Апелациони суд у Крагујевцу води електронску Архивску књигу, као
целокупни попис регистратурског материјала који настаје у његовом раду,
преписе исте благовремено доставља надлежној установи заштите и редовно врши излучивање безвредног регистратурског материјала.
На основу овогодишњег прегледа електронског канцеларијског пословања Клиничког центра Крагујевац при посети његовог Одсека за информатику констатовано је да се за праћење предмета и аката у установи
користи Здравствени информациони систем, тзв. ЗИС, произвођача Comtrade, који аутоматски бележи све посете и захтеве упућене установи, а чување предмета се врши на сваких петнаест минута.
Осим ЗИС-а у установи је у примени тзв. ЛИС – Лабораторијски информациони систем, повезан са ЗИС-ом, у коме се чувају и обрађују снимци са рендгена, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.
Од 2016. године установа је повезана са ИЗИС-ом, Интегрисаним
здравственим информационим системом Републике Србије, преко којег се
врши комуникација са другим здравственим установама.
Медицински софтвер, тзв. Phisys, инсталиран у Дому здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ у Рачи Крагујевачкој, као један од примера заштите
архивске грађе у настајању на неконвенционалним носачима записа, уз бројне предности и незнатне поправкеуспешно се користи у канцеларијском
и оперативном раду ствараоца.
Пројекат је успешно спроведен на тај начин што је у здравственим
установама у РС формирана електронска база података у коју се свакодневно похрањују сви релевантни подаци: електронски картон пацијента,
амбулантни, контролни и ултразвучни прегледи, отпусне листе, лабораторијске анализе, терапијски протоколи, а аутоматизована је и процедура заказивања прегледа и креирања листе чекања на дијагностичке процедуре.
Сигурност информатичког система је на високом нивоу, што је решено
приступним шифрама и прецизно дефинисаним овлашћењима сваког корисника.
Сложеност и специфичност електронских информационих система за
управљање документима надилази информатичка знања професионалних
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архивиста у службама заштите архивске грађе ван архива, па захтева додатну информатичку обуку и прилагођавање архивског кадра новим технологијама.
У пракси се често дешава да и администратори имају недоумице и
праве грешке јер не познају довољно поступке и процедуре у раду са електронским документима. У вези са тим је донето појашњење Управе за јавне набавке, којим наручиоце јавних набавки информише да планове јавних
набавки сами објављују на Порталу јавних набавки4 у року од десет дана
од доношења, а не да их, као до сада, путем електронске поште шаљу
Управи. Наручиоци јавних набавки по закону имају обавезу да тромесечне
извештаје о раду достављају Управи електронским путем.
Електронско банкарство омогућава вршење трансакција без физичког
присуства клијента, давање информација о стању и промету по рачунима,
креирањем корисничког налога клијента на онлајн страници портала овлашћене банке.
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ АРХИВА
У контексту наступајуће дигитализације културних садржаја у Србији
и увођења јединственог информацоног система у установама заштите очекује се интензивнији рад стручних служби на пословима израде савремених електронских евиденција о категорисаним ствараоцима и формирање
електронских научно-обавештајних средстава о њиховој архивској грађи.
Посматрано са аспекта корисника архивских услуга, архивска делатност у условима промењених друштвено-економских прилика монополише информацијама без којих се не могу задовољити потребе грађана у јавном и привредном сектору.5 Како се ради о уникатној делатности, за чије
резултате је заинтересована цела друштвена заједница, архиви се у наредном периоду морају потрудити да повећају доступност и информативност
преузете јавне архивске грађе.
Стратегија развоја културе омогућиће већу информатизацију стручног рада архива на јединственим принципима и дигитализацију националног културног наслеђа. Израдом дигиталних каталога културног наслеђа
архиви ће створити потребне услове за интернационалну презентацију
вредне и оригиналне архивске грађе, а на националном плану заинтересо4

Чл. 51 Закона о јавним набавкама, Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015,
68/2015.
5
Нпр. захтеви за легализацију, рехабилитацију, реституцију, регулисање радног стажа,
утврђивање школске квалификације и др.
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вати и информисати кориснике о квалитету и квантитету преузетих архивалија.
Информатизација стручних служби архива у контексту јачања доступности архивске грађе обухватиће израду онлајн евиденција о архивској грађи у настајању и о преузетој архивској грађи. Такође ће се поспешити службени контакти између архива и стваралаца у смислу интензивнијег и бржег достављања преписа регистратурског материјала стваралаца.
Електронске евиденције и преписка засигурно ће допринети бољем
квалитету превентивне заштите архивске грађе, али оне не могу укинути
потребу за физичким присуством професионалног архивисте на пословима
прегледа, излучивања и примопредаје.
Поводом наступајућег процеса дигитализације у Београду је организована обука за запослене у архивима на нивоу NALED-а,6 где је промовисана идеја о уништењу папирнатих докумената и чување њиховог електронског облика у електронским архивима. Представници Архива Србије
изричито су се супротставили уништењу архивске грађе настале изворно
на папиру, без обзира да ли је дигитализована, и уништењу регистратурског материјала без сагласности надлежног архива. Правилност својих
тврдњи аргументовали су чланом 7. Закона,7 а овакву одредницу у чл. 21.
ст. 4. садржи и нови Нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби,
према којем се изворна архивска грађа не сме уништити8ни у случају када
је микрофилмована или репродукована на неки други начин.
Процес дигитализације измениће и осавременити рад стручних служби архива јер ће се паралелно са класичним евиденцијама водити онлајн
евиденције о ствараоцима и о њиховој архивској грађи.
Служба сређивања и обраде архивске грађе формираће дигитална научноинформативна средства о садржају сређених архивских фондова, а
Служба депоа лакше и брже претраживати електронске базе података у
циљу издавања различитих уверења о подацима садржаним у архивској
грађи. Дигитализација културно-просветна делатности обухватиће израду
дигиталних изложбених каталога и онлајн издаваштво архива.

6

NALED – National Alliance for local Ekonomic Development, Национална алијанса за локални економски развој, нестраначко удружење привредних друштава, јединица локалне
самоуправе и других институција и организација чији је циљ унапређења и стварања бољих
услова за локални и економски развој.
7
Закон о културним добрима, Службени гласник РС број71/94
8
Чл. 21. ст. 4. Нацрта Закона о архивској грађи и архивској служби
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Издавање онлајн докумената корисницима као крајњи циљ дигитализације захтеваће нужно осавремењивање и редовно ажурирање сајтова
установа заштите, јер ће се највише преко њих вршити институционална
промоција, као и промоција сачуване културне баштине.
Веб странице архивских установа, као личне карте установа, требало
би да буду прегледније, да садрже шематски приказ целокупне делатности
архива: историјат установе, корисне линкове, адресу и телефон установе,
основне податке о похрањеним архивским фондовима, запосленима, информације о научноистраживачком раду, изложбама...
Наведени подаци морају бити у служби стручног рада установе, а информације које носе требало би да буду актуелне и привлачне што броју
корисника услуга архива.
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ЗАКЉУЧАК
Доношењем Стратегије развоја електронске управе у РС за период
2015–2018. год. и одговарајућег Акционог плана, Влада Републике Србије
интензивирала је процес информатизације јавне управе, да би смањила трошкове и подигла квалитет рада државне администрације. Оцењујући стање у државној управи као својеврстан национални и привредни хендикеп,
Влада је у оквиру донете Стратегије предвидела оснивање и развој портала
Е-управа, преко којег ће се повезивати други јавни електронски сервиси у
циљу задовољења различитих потреба грађана.
Оснивање и развој јединствених централизованих електронских база
података у различитим областима друштвеног живота (управа, правосуђе,
просвета, култура, социјала, здравство и др.) требало би да омогући бољу
комуникацију између државних органа међусобно, као и државних органа
и грађана, како би квалитет рада администрације био у функцији реализације различитих права грађана.
Стратегијом развоја електронске управе обухваћени су и архиви, као
установе које врше јавна овлашћења. Од чувара старог папира установе заштите морају се трансформисати у кориснички оријентисан сервис у служби грађана.
Будући да класичне методе стручног рада у архивима не подржавају
у довољној мери заштиту електронског документа, употреба интернета у
раду са корисницима захтеваће стандардизацију стручног рада и опреме
(хардвера и софтвера) и додатну информатичку обуку професионалних
архивиста.
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Marija TODOROVIĆ
ADAPTATION OF THE ARCHIVES TO
THE NEEDS OF A MODERN SOCIETY
Summary
By adopting the Strategy on Development of E-Government in the Republic of
Serbia for period 2015–2018 and a corresponding action plan, the Government of the
Republic of Serbia intensified the process of informatization in the public
administration so as to reduce costs and improve work quality of the state
administration.
As the situation in the public administration had been rated as a sort of a national
economic handicap, the Serbian Government, under the adopted Strategy on
Development of E-Government, provided for creating and developing e-government
portals which will connect other public e-services in order to meet different needs of its
citizens.
Creation and development of unique, centralized, electronic databases in different
areas of social life (government, judiciary, education, culture, social and health care,
etc.) should improve communication among state bodies themselves as well as between
state bodies and citizens, so that the work quality of administration will be in the
function of the exercise of different citizens’ rights.
The Strategy on Development of E-Government includes both archives and
institutions exercising public authority. Protection institutions must be transformed from
custodians of old papers into a user-friendly service designed for citizens. As the
classical methods of archival professional work do not currently correspond to the
protection of an electronic file, the use of the Internet in dealing with users will require
the standardization of professional work and equipment (hardware and software) and
additional IT training for professional archivists.
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Мр Мирјана БОГОСАВЉЕВИЋ
виши архивиста
Архив Србије
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У АРХИВИМА СРБИЈЕ – ARCHIVEMATICA,
ПРИКАЗ ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
АРХИВАМА НА ПРИМЕРУ ГРАЂЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
И ВЕРА СРБИЈЕ 1941–1944 - ГЛАВНИ ПРОСВЕТНИ САВЕТ,
(СТАТИСТИКА НАРОДНИХ ШКОЛА У КРАЉЕВУ И ЧАЧКУ)

САЖЕТАК: Окосницу рада чини практична примена opensource пакета Archivematica у процесу дигитализације, управљања и коришћења дигитализованих
садржаја у архивима. Archivematica је бесплатан софтверски пакет, базиран на међународним стандардима, прилагођен за употребу од стране професионалних архивиста, тако да има велики потенцијал да значајно убрза рад стручњака у архивима.
Oвај рад представља конкретан пример употребе пакета Archivematica над
дигитализованим документима из фонда Архива Србије. У питању је фонд Министарства просвете и вера Србије 1941–1944 (Г3) - Главни просветни савет (ГПС),
статистика Народних школа у Краљеву и Чачку.
Рад показује један пример тока дигитализације на основу коришћења пакета
Archivematica и AtoM-а у правцу уноса (складиштења) и управљања дигиталним
документима.
Циљ рада је да на практичном примеру покажем колико је могуће постићи у
процесу дигитализације уз прилично мало улагања у ИТ ресурсе, a да се при томе
уопште не губи на квалитету и значају архивске грађе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Archivematica, дигитализација, стандарди, архивистика,
метаподаци

Увод
У овом раду даћу приказ примене софтвера Archivematica и AtoM у
процесу дигитализације, управљања и коришћења дигитализованих садржаја на примеру грађе фонда Министарства просвете и вера Србије 1941–
1944 (Г3) -Главни просветни савет (ГПС), статистика Народних школа у
Краљеву и Чачку.
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Archivematica1 је бесплатан opensource софтверски пакет за чување
дигиталних података, који омогућава складиштење, обраду, трансфер дигиталног материјала и сагласан је са OAIS2 Open Archival Information, o чему ће бити речи у даљем тексту.
Када су дигитализовани документи смештени у дигиталној архиви,
корисницима који су фокусирани на садржај докумената потребно је обезбедити приступ дигиталним документима који је прилагођен управо њима.
За ту намену у раду користила сам AtoM, који омогућава да се опише садржај дигиталних архива и да се олакша претраживање.
AtoM је такође opensource софтверски пакет који омогућава стварање
детаљних описа (архива, фондова, колекција), олакшава проналажење и
размену информација о архивском материјалу, омогућава дељење ауторских података, али и интеграцију описа са различитих локација у јединствени информациони систем.
Рад је настао као резултат искуства стеченог на основу коришћења
пакета Archivematica и AtoM-a у сврху уноса, складиштења и управљања
дигиталним документима.
За успешно спроведен процес дигитализације најважније је да се сви
подаци о колекцијама и њеним деловима унапред припреме и држе у сређеној форми, која омогућава тачан и потпун унос свих података битних за
чување и приступ дигиталној колекцији. То сам постигла коришћењем Excel табеле у коју сам унела све податке, који су на тај начин у потпуности
прилагођени процесу уноса у пакет Archivematica и AtoM.

Фонд Министарство просвете и вера Србије 1941–1944 (Г3)
- Главни просветни савет (ГПС)
Текст је заснован на дигитализованим документима из архивског
фонда Архива Србије – Министарство просвете и вера 1941–1944 (Г3) –
Главни просветни савет (ГПС).
Министарство просвете у окупираној Србији наследило је организацију и политику Министарства просвете Краљевине Југославије. Прве две
1

Peter Van Garderen, Paul Jordan, Evelyn McLellan and Courtney C. Mumma, The Archivematica project: Meeting digital continuity's technical challenges, UNESCO Memory of the World in
the Digital Age, September 26-09-2012
2
ISO14721:2012 – ISO 14721:2012 -Space data and information transfer systems --Open archival information system (OAIS) --Reference model–Edition 2 International Standards Organization/ Technical Committee : ISO/TC 20/SC 13 (2012-09)
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године окупације Министарство просвете је деловало на основу Уредбе о
уређењу Министарства просвете из 1937 године. Тадашњи рад Министарства обухватао је врховни надзор над просветним управним властима и органима, универзитете, стручне школе и др. Служба Генералног секретаријата Главног просветног савета формирана је 1942. године, а озваничена је
Уредбом о уређењу Министарства просвете и вера,3 која је донета 4. фебруара 1943. године. Том уредбом најпре је промењено име Министарства,
које је постало Министарство просвете и вера. То указује на чињеницу да
је црква добила своју улогу у образовању и култури, а најзначајнији послови овог министарства су били везани за послове народне просвете и вођење државне просветне политике. Такође, у надлежности овог министарства је била и израда и спровођење просветног државног плана – надзор и
управа над школама, утврђивање плана и програма у школама.
Фонд чине 173 књиге, 586 фасцикли, 32 кутије, 453 свежња, разврстаних у следеће организационе јединице: Опште одељење, Одељење за народно просвећивање, Одељење за немачку наставу, Рачуноводство, Одељење за народне школе, Одељење за основно образовање, Одељење за
средње школе, Одељење за наставу, Одељење за високо образовање и народну културу, Одељење за физичко образовање, Одељење за верске послове. Саветодавни органи Министарства били су Главни просветни савет,
Верски савет, Уметнички савет и Државни спортски савет.
Archivematica
Archivematica је софтвер који узима ОАIS (Open Archival Information
System) као модел који је увек отворен за унос нових података. ОАIS омогућава разумевање концепта који је важан за архивирање дигиталних докумената, а који подразумева: описивање и упоређивање дигиталних података и архивске грађе, шира знања о процесима који су кључни за дигиталну информацију и њено очување, као и могућност стварања оквира за правилни и дугорочни развој стандарда.
ОАIS окружење представља однос четири целине:
1. Произвођач (онај ко доставља информације) – producer;
2. Корисник – consumer;
3. Управљање информацијама у смислу које информације су за архивирање – management;
4. Архив – the archive it self.
3

Милан Борковић, Квислиншка управа у Србији 1941–1944, Просвета, Београд, стр. 86, 87.
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OAIS се састоји од пет функционалних целина управљања информацијама од произвођача до архива и од архива до корисника, а то су:
1. Ingest – унос;
2. Archival Storage – архивско складиште;
3. Data Management – управљање подацима;
4. The Administration function – функција администрације;
5. Access – приступ.
Кључна ставка ОAIS-a је информација. Под информацијом подразумевамо било који облик знања који може да се размењује. У овом контексту говоримо о информационом пакету који се састоји од четири врсте информација о предмету:
1. Информације о садржају – content information;
2. Очување информације – preservation description information;
3. Паковање информација – management packaging information;
4. Опис информација – descriptive information:
У оквиру OAIS модела постоје три врсте информационих пакета, а то
су:
1. Предаја информационог пакета – Submission Information Package
(SIP);
2. Информације које се чувају у архиву, везане за архив – Archive Information Package (AIP);
3. Ширење информационог пакета – Dissémination Information Package (DIP).
AtoM
Атом је настао као open source web апликација ICA/AtoM. Овај програм садржи општа правила за архивски опис без обзира на облик или врсту архивског материјала и омогућава детаљан опис фондова као целина и
делова кроз седам главних ставки које су у међусобној интеракцији:
1. Приступање евиденцији, пружање описних информација о садржају, пореклу и распореду података у тренутку када су примљени од
стране архивске институције;
2. Архивски опис пружа информацију о контексту архивске грађе и
распоређен је по хијерархијским нивоима (фонд, датотека, серија,
предмет итд);
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3. Нормативни записи су повезани са архивским описима у AtoM-у по
догађајима омеђеним датумима почетка и краја. Ради се о повезивању ISSAR нормативне датотеке (описи актера, правна лица, особе,
породице) и ISAD евиденције (описи архивске грађе);
4. Архивске институције дају описе и обезбеђују приступ архивској
грађи;
5. AtoM функције се заснивају на међународном стандарду ICA;
6. Приступ архивским описима је такав да се подаци додати на вишем
нивоу наслеђују на нижим нивоима;
7. Архивски описи се могу мењати, тј. увек се могу додавати нови подаци.

Пример употребе програма Archivematica и AtoM
Archivematica и AtoM су програмски пакети који се имплементирају
на Linux серверима, па захтевају одређено познавање ИТ администрације
на Linux-у. Пошто су упутства за инсталацију јасна, тај процес није превише компликован, те траје релативно кратко. Цео процес инсталације и конфигурације администратор може да заврши за један дан.
Као што сам раније навела, добра организованост дигиталне архиве
зависи пре свега од претходне припреме свих података који су доступни у
вези са оригиналним садржајима (сигнатура, локација, формат, описи).
Најједноставнији начин за припрему и одржавање тих података је у форми
Еxcel табела које су форматиране тако да се из њих могу једнозначно попуњавати одређена поља у Archivematica и AtoM софтверу и генерисати
фајлови са метаподацима.
Пошто рад представља дигитализацију фондова, моја табела са подацима садржи све потребне елементе за креирање новог фонда и унос његових садржаја.
Тако сам креирала 5 табела:
- Collection, са пољима за унос основних података о фонду: идентификатор, назив, стваралац, датум, предмет, опис, тип, формат, извор, језик и др.;
- Content, са следећим пољима за унос свих података о садржају
фонда који се уноси у дигиталној форми у софтвер Archivematica и
AtoM: име фајла, наслов, датум издања, издавач, сарадник, предмет, датум креирања, опис, напомене, формат;
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- Metadataје аутоматски генерисана табела на основу података из
прве две табеле, са пољима која су директно преузета из Dublin Core. Служи за аутоматску припрему фајлова са метаподацима;
- Transfer&Ingestслужи за обраду дигитализованих садржаја софтвера Archivematica путем формирања информационог средства везаног за дигитализована документа или колекцију докумената: назив, тип, изворни директоријум, приступни број и др.;
- АtoМ је табела са кључним пољима у метаподацима која описују
дигиталну архиву и њене делове.
Практичан рад – део спроведен у Archivematica програму
Трансфер:
Процес обраде дигитализованих садржаја софтвера Archivematica започиње трансфером. Основне претпоставке су да је инсталиран Archivematica сервер и да је посредством његовог интерног StorageService-a правилно дефинисан дељени директоријум који ће послужити као извор за трансфер дигитализованих докумената.
За то је неопходно да се изврше одговарајуће припремне радње:
- Формирање информационог средства везаног за дигитализована
документа или колекцију докумената (назив, тип документа, година настанка, универзални изворни број, детаљи о изворном архиву,
институција);
- Дигитализација (скенирање) изворног документа, фотографије,
карте и др.;
- Креирање директоријума који ће садржати само податке под 1 и 2
на дељеном директоријуму и пребацивање наведених података у
тај директоријум;
- Избор једног од могућих пет типова трансфера (standard, unzipped,
bag, zippedbag, Dspace, diskimage;
- Дефинисање јединственог назива трансфера и опционе приступне
шифре;
- Избор директоријума и покретање трансфера.
У конкретном примеру рада на опису Народних школа у Краљеву и
Чачку, Министарство просвете и вера, Главни просветни савет, извршила
сам поделу доступних дигитализованих докумената у директоријуме пре-
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ма њиховим припадајућим сигнатурама. Иначе, сигнатуру сам користила
као јединствену референцу у свим деловима процеса како би се очувала
веза са оригиналним документима, тако да су документи и припадајући
метаподаци распоређени по директоријумима на следећи начин:
/СИГНАТУРА/objects – директоријум у који се смештају дигитализовани документи
/metadata– директоријум у који се смешта фајл са метаподацима
/logs – директоријум за логове из процеса
На следећој слици је приказан конкретан пример почетка трансфера
сигнатуре AS,G3,GPS,F11,r10,42-43

Слика 1: Почетак процеса Transfer за сигнатуру АS,G3,GPS,F11,r10,42-43

Са покретањем трансфера омогућена је контрола над уносом дигитализованих докумената, а корисник мора да донесе одлуку о томе да ли се
процес трансфера зауставља, подлеже ревизији или се наставља.
Ако је донета одлука да се процес трансфера наставља, даље се врши
припрема дигитализованих докумената за конкретан унос у Stоrage, као и
избор начина идентификације формата унетих докумената, а затим и одлука да ли се за предметни трансфер креира јединствени SIP (информациони
пакет). Под условом да корисник одобри креирање SIP –а, трансфер се
успешно завршава.
Завршетак процеса трансфера приказан је на следећој слици. Ако су
сви микросервиси успешно обавили своје функције, након тога следи Ingest процес.
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Слика 2: Завршетак процеса Transfer за сигнатуру АS,G3,GPS,F11,r10,42-43

Ingest –унос
Унос је суштински први корак у уносу дигитализованих докумената у
пакет Archivematica зато што тек у овом кораку располажемо формираним
SIP (информационим пакетом), што је у основи захтев OAIS стандарда.
Први корак је да корисник донесе избор одговарајућег облика нормализације SIP-а, или пак да га одбаци. Тај део процеса Ingest приказан је на следећој слици.

Слика 3: Процес Ingest за сигнатуру АS,G3,GPS,F11,r10,42-43
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Након тога следи низ микросервиса који траже од корисника да одобри завршну нормализацију. Следећи корак подразумева да корисник одабере начин идентификације формата докумената, што је јако важно за финалну припрему AIP пакета (информације које се чувају у архиву). Након
тога врши се припрема AIP и DIP пакета. Корисник тада сам одлучује да
ли ће припремљени AIP (информациони пакет који се односи на архиву)
пребацити у Storage (архивско складиштење) или ће га одбацити. Такође
корисник треба да одлучи шта ће да ради са DIP пакетом (ширењем информационог пакета), а једна од могућности је да пребаци у web AtoM
(AccessToMemory).
Следећа слика приказује фазу одлучивања у вези са преносом DIP-а.

Слика 4: Пренос DIP-a ѕа сигнатуру АS,G3,GPS,F11,r10,42-43 из програма

Archivematica у AtoM
Да би се цео процес уноса дигитализованих фондова у програм Archivematica и даљи пренос у AtoM у потпуности систематизовао, пожељно је
да се за све сигнатуре које се уносе дефинишу унапред креирају одговарајући описи у AtoM-у, као поделементи главног описа дигиталне архиве, и
то тако да су једнозначно везани преко истих сигнатура како би се у потпуности избегле грешке у приступу информацијама. Описи би требало да
садрже детаљне информације о садржају сигнатура, јер се на тај начин постиже олакшано претраживање у каснијем коришћењу архиве.
У горе наведеном примеру сигнатуре AS, G3,GPS, F11,r10,42–43 њен
конкретни опис је „Статистика народних школа, 1942/43; Државна Народна школа ’Цар Душан’“. Након уноса у одговарајуће поље у AtoM-у доби-
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јамо повратну везу која се користи за пренос DIP пакета, насталу директно
из тог описа. Та веза се у терминологији Archivematica и AtoM пакета зове
slug. Садржај slug-а у конкретном примеру је: „Статистика Народних школа, 1942/43; Државна Народна школа ’Цар Душан’“.
Након завршетка процеса Ingest архивисти могу касније да прегледају садржај дигиталне архиве, додатно уреде метаподатке, скидају дигитализоване документе итд. У том смислу се највише користе функционалности које су представљене у менију Archival storage. Ту је на пример веома
лако доћи до ускладиштених података претраживањем по кључним речима. Треба узети у обзир да је претраживање по кључним рецима у програму Archivematica доста лимитирано и односи се у највећој мери на делове
идентификатора, односно, у пракси, сигнатуре. Следећа слика приказује
пример садржаја који се могу преузети из архивског складишта мог Archivematica сервера када се као критеријум за претрагу наведе претраживање
по сигнатури AS, G3,GPS, F11,r10,42–43.

Слика 5: Резултат претраживања у Archival Storage када се као
критеријум зада ознака сигнатуре AS, G3,GPS, F11,r10,42–43

Реално, за професионалног архивисту то је већ обиље информација,
посебно зато што сваки од дигитализованих докумената појединачно може да се прегледа и преузме. Такав приказ није довољно прегледан за
спољњег корисника, и у том смислу пуна имплементација AtoM сервера
доноси велике предности. На првом месту се уочава да Archivematica „не
зна“ да је та сигнатура део фонда Министарства просвете и вера 1941–
1944 (Г3)-Главни просветни савет (ГПС), Народне школе у Краљеву и
Чачку. То је због тога што је приликом уноса у програм Archivematica фо-
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кус на правилном микроструктуирању сваког трансфера, док се истовремено имало у виду да ће се тој дигиталној архиви приступати преко
AtoM-а и да ће цео посао око структуирања бити обављен у њему. О томе више детаља у следећем поглављу.
Практичан рад – AtoM
Након успешно обављеног процеса DIP аплоуда из програма Archivematica у AtoM, сигнатура AS, G3,GPS, F11,r10,42–43 је приказана на корисничком порталу AtoM-а – видети следећу слику.

Слика 6: Приказ садржаја везаног за сигнатуру
AS, G3,GPS, F11,r10,42–43 унутар програма AtoM

Следећа слика приказује почетну страну дигитализованог фонда Министарство просвете и вера 1941–1944 (Г3) -Главни просветни савет
(ГПС), Народне школе у Краљеву и Чачку, са до тада унетим сигнатурама,
односно припадајућим дигитализованим документима.
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Слика 7: Приказ садржаја фонда Министарство просвете и вера
1941–1944- Главни просветни савет, Народне школе
у Краљеву и Чачку у програму AtoM

Напред наведена процедура једнозначна је и једноставна, тако да се
сваки нови документ-сигнатура који припада овом фонду лако може додати и повезати са већ постојећим садржајима у дигиталној архиви. Додатна
предност оваквог начина рада је да се сваки нови податак везан за сигнатуре може лако унети у већ постојећу форму и на тај начин допунити информације од значаја за потенцијалне истраживаче.
Закључак
Процес дигитализације у архивима у нашем окружењу почео је са релативним закашњењем у односу на архиве у развијеним земљама. Објективно, главни разлог за то је недостатак средстава, а други разлог је кашњење у изради јасних стратешких планова. Упоредо са тим тече дебата
око тога да ли је дигитализација грађе боље решење од микрофилмовања.
То питање је у свету одавно решено, јер су превагнуле предности новијих
технологија, као и нови захтеви корисника, које класично микрофилмовање задовољава само с тешкоћама и уз велике додатне трошкове. Ту на првом месту треба навести истовремени даљински приступ садржајима од
интереса за истраживаче. Када је грађа дигитализована и похрањена у ди-
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гиталном архиву, онда је истовремени онлајн приступ омогућен свим истраживачима ауторизованим за коришћење предметних фондова. Остале
непогодности микрофилмовања везане су за врло строге услове чувања,
који се најчешће не поштују, па је реални рок трајања доста краћи од теоријског максимума. У свету микрофилмовања то је прихваћена реалност,
тако да се тај проблем решава дигитализацијом микрофилма.
Још један разлог за престанак ове дебате треба тражити у чињеници
да време у коме фондови садрже само папирна документа, карте и сл. полако пролази, а долази време кад ће фондове које ће проучавати неке будуће генерације истраживача чинити углавном изворно креирани дигитални
садржаји, попут електронских докумената, дигиталних фотографија, аудио
и видео записа и др. Практични део рада показао је да је могуће одржати
ту веома важну везу између папирних и дигитализованих докумената, што
је и главни циљ самог процеса дигитализације.
Од посебне важности је и чињеница да Arhcivematica и AtoM не захтевају да фондови који се уносе буду у целини сређени, дакле, могуће је
етапно уношење података, а осим тога, корисник ових програма не мора да
води рачуна о редоследу докумената, како су они архивистички сређени,
већ се дигитализована грађа може уносити по другим критеријумима, као
што је рецимо критеријум важности, тј. приоритета.
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DIGITIZATION IN ARCHIVES OF SERBIA, ARCHIVEMATICA,
PRESENTATION OF THE PRACTICAL APPLICATION OF ARCHIVE
MANAGEMENT SOFTWARE ON THE EXAMPLE OF THE MINISTRY OF
EDUCATION AND RELIGION OF SERBIA 1941-1944
Summary
The digitalization process in the archives of our region has started relatively late in
comparison to the archives of developed countries. Objectively, the main reason for this
is the lack of funds, but the other reason is the delay in creating clear, strategic plans. At
the same time, the question whether the digitalization of materials is better solution than
microfilming is under discussion. That question was resolved worldwide long ago since
the advantages of newer technologies had prevailed and because of the new
requirements of the users who were only encountering difficulties and that with huge
additional costs while using classic microfilming. Firstly, there is a simultaneous on –
line access to contents, which is significant to researchers. When the materials are
digitalized and stored in a digitized archive, then the simultaneous online access is
enabled to all the researchers authorized to use fonds. Other disadvantages of
microfilming relate to very strict preservation rules which are rarely adhered to, so the
real life span is significantly shorter than its theoretical maximum. In the world of
microfilming that is an excepted reality, so that problem is resolved by the digitalization
of microfilms.
Another reason to cease this debate should be sought in the fact that the era of
fonds containing only paper documents, cards, and the like, is coming to an end, and the
times are coming when fonds, which will be studied by some future generations of
researchers, will be mainly comprised of originally created digitized materials, such as
e-documents, digital photographs and audio – video records. The practical part of the
paper has shown that it is possible to maintain such a significant relation between paper
and digitized documents, which is the main objective of the digitalization process itself.
The fact that Archivematica and AtoM do not require fonds to be completely
consolidated afore input is of the utmost importance, so it is possible to input data in
stages, and the user of those software packages does not have to take into account the
sequence of documents in the way they have previously been consolidated by archivists,
but the digitized materials can be input under other criterion, such as, for instance, the
criterion on importance i.e. priority.
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Аднан ТИЊИЋ
Архив Тузланског кантона
Саша ЂУКИЋ
Архив Републике Српске

ИНФОРМАТИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
САЖЕТАК: Рад презентира тренутно стање информатизације архивске службе у Босни и Херцеговини на основу анализе података из босанскохерцеговачких архива те дефинира одређене приоритете. Јасно је да информатизацијски процеси касне у односу на искуства и ниво европских архивских служби, а разлози за
то су бројни, од финансијских, техничких, кадровских и сл. Додатно, недостатак
координације у самој служби, неопходне због малобројности и ограничених средстава, дијелом утићу на релативно нижи ниво имплементације информатизације.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: информатизација, дигитализација, архивска служба, Босна и Херцеговина, софтвер, информатичка опрема, вебстранице, друштвене мреже.

Увод
Информатизацијом називамо процес који за циљ има олакшати проток, спремање и приступ информацијама, а у циљу побољшања управљања
активностима, те даје добар преглед података нужних за доношење ваљаних одлука. Информатизација се проводи на неколико начина, а њен главни аспект јесте укључивање у радни процес информатичке опреме (рачунара и сл.) која успјешно замјењује радну снагу при баратању информацијама. Паралелно са овим, врше се и промјене у организацији, те едукацији
запосленика. Едукација је посебно значајна, јер пружа могућност да се у
потпуности користи доступна опрема и информације, те на тај начин убрза
и унаприједи радни процес.1
Савремене информацијске технологије су међу најважнијим чиниоцима развоја архивске службе, а и сама архивска дјелатност је један од кључних информацијских сервиса у друштву, па је разумљиво да је њена дјело1

Омер Зулић, Улога и одговорност архива у процесима информатизације послова у писарницама регистратура – искуства Архива Тузланског кантона, Архивска пракса бр. 21,
Тузла 2018, рукопис рада.
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творност повезана са испуњавањем захтјева које информацијско окружење
поставља.2
Резултат информатизације је и унапређење комуникације и размјена
информација међу заинтересованим странама које су физички на различитим локацијама, те је основни разлог брзих промјена у начину пословања
бројних грана привреде и тржишта у 21. вијеку. Информатизација омогућава да се у коначници радна снага са једноставнијих, репетитивних послова пребаци на корисније или креативније послове, а послове попут разврставања, претраге и обраде података обављају машине, односно системи
дизајнирани за то.
Циљ је, дакле, стварање ефикасног информационог система који је подлога за брже и лакше обављање посла и доношење квалитетнијих одлука.3
Информатизација у архивима Босне и Херцеговине
У архивској служби Босне и Херцеговине информатизација је тема
већ готово цијелу деценију, те је препознат њен значај и приоритетност.4
Ипак, резултати нису посебно задовољавајући у смислу да не постоји систематски приступ проблематици, посебно не на нивоу цијеле службе, нити адекватан дугорочни план који би резултирао увођењем информационог система и јасним унапријеђењем и модернизацијом рада. Напретка, наравно, има у односу на протеклу деценију, али је имплементација информатизације у босанскохерцеговачкој децентрализираној служби такођер
сегментирана и на различитом је стадију од архива до архива. Информатизација, међутим, нема алтернативе. Архиви морају радити на информатизацији да би испунили своју основну намјену, те на стварању кадровских и
информатичких предуслова за преузимање електронских записа и евиденција из регистратура у надлежне архиве.5
Архивска служба Босне и Херцеговине броји 11 архива који дјелују
као установе независне једна од друге. Архив Босне и Херцеговине, који је
најстарија архивска установа у земљи, нема матичност над осталим уста2
Селма Исић, Информатизација архивске дјелатности у Босни и Херцеговини – стање и
перспективе, Архивска пракса бр. 13, Тузла 2010, 252.
3
Информатизација, www.poslovni.hr/leksikon/informatizacija-1286/, 10.7.2018. године.
4
Селма Исић, Информатизација архивске дјелатности у Босни и Херцеговини – стање и
перспективе, Архивска пракса бр. 13, Тузла 2010, 254.
5
Омер Зулић, Улога и одговорност архива у процесима информатизације послова у писарницама регистратура – искуства Архива Тузланског кантона, Архивска пракса бр. 21,
Тузла 2018, рукопис рада.
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новама. Уз Архив Босне и Херцеговине, постоје два ентитетска архива
(Архив Федерације БиХ и Архив Републике Српске) и Архив Брчко дистрикта БиХ (Служба за архив Брчко дистрикта БиХ).
Архив Републике Српске има сједиште у Бања Луци (бивши Архив
Босанске Крајине), те канцеларије које су лоциране у Добоју, Фочи, Требињу и Зворнику. Седам кантона у Федерацији Босне и Херцеговине има
властите архиве који дјелују као независне установе културе или управе,
овисно од кантона до кантона. То су: Историјски архив Сарајево, Кантонални архив Травник, Архив Унско-санског кантона Бихаћ, Архив Тузланског кантона Тузла, Архив Херцеговачко-неретванског кантона Мостар,
Архив Восанско-подрињског кантона Горажде и Архив Западнохерцеговачког кантона Широки Бријег. Кантони који немају властите архиве су
Зеничко-добојски кантон, Посавски кантон (Орашје) и Кантон 10 (Ливно).
Ни Архив Федерације БиХ нема надлежност над овим установама и кантони су овлаштени да сами регулишу рад архива и дефинирају легислативу
за рад истих.
Како је и за очекивати, оваква организација архивске службе умногоме утиче на њену ефикасност по питању имплементације већих пројеката,
какав је информатизација. Постоји сарадња међу архивима, и служба је повезана, махом путем архивистичких удружења, која постоје на кантоналним, ентитетским и државном нивоу. Посебно је од значаја рад Архивистичког удружења Босне и Херцеговине, које уз подршку ентитетских
удружења ради на јачању архивске службе и промоцији архива и архивистике, као и на едукацији архивиста. Дјеловање Удружења примарно се
очитује кроз издавање часописа „Гласник архива и Архивистичког удружења Босне и Херцеговине“, који излази годишње, али и кроз организацију семинара, конференција и других стручних садржаја који за циљ имају
размјену практичних искустава и теоријских знања.
Заједнички рад архивске службе Босне и Херцеговине на плану информатизације био би користан из искључиво практичних и финансијских
разлога. Архиви Босне и Херцеговине суочавају се са мањком кадрова, финансијских средстава, простора за чување архивске грађе и низом других
проблема да је стварање информационих система за сваки архив понаособ
тешко изводиво и нереално. Други разлог за сарадњу јесте због интереса
корисника. На примјер, из перспективе некога ко жели користити архивску грађу, односно претраживати фондове и збирке које чувају архиви у
Босни и Херцеговини, пуно је једноставније претраживати једну базу података него њих пет, једанаест, итд. Такво што би успорило рад истраживача и других корисника, те практички умањује значај и резултате проведене информатизације и стварања оваквих система.
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Потребу за што једноставнијом претрагом што веће количине архивске грађе препознали су и словенски регионални архиви са формирањем
СИРАНЕТ мреже, а сличне идеје стоје и иза неколико иницијатива у Европи, као што су Европски архивски портал и друге.6
Како би стекли представу о нивоу информатизације архивске службе
у Босни и Херцеговини кратко ћемо анализирати неколико аспеката који
се могу везати за исту, те презентирати стање са кадровима, информатичком опремом, кориштеним софтвером, презентацију архива и архивске
службе на интернету, дигитализацију архивске грађе и дугорочне планове
информатизације архива.7
Кадрови
Кадрови, уз материјалне и просторне претпоставке, представљају
кључни фактор за успјешан рад архивских установа. Архивска служба Босне и Херцеговине запошљава 154 особе, од тога 124 стручна запосленика.8 Број запослених варира од архива до архива. Архив Босне и Херцеговине упошљава 17 стручних запосленика, Архив Федерације БиХ 13, Архив Републике Српске 25, Историјски архив Сарајево 23, Архив Тузланског кантона и Унско-санског кантона по 9, Кантонални архив Травник и
Архив Херцеговачко-неретванског кантона по 8, Служба за архив Брчко
дистрикта 6, док архиви у Горажду и Широком Бријегу упошљавају по
двије особе. Јасно је да архив од пар упослених не може обављати своју
функцију на одговарајући начин, и да о информатизацији тешко може бити и говора. У оваквим случајевима међуархивска сарадња је неопходност.
Попуњено мјесто информатичара има Архив Босне и Херцеговине,
док Архив Тузланског кантона и Служба за архив Брчко дистрикта имају
запосленике са рефератом „архивисте информатичара“ (Тузла) и „архивског техничара – информатичара“ (Брчко). Још 4 архива имају архивисте
6
Наталија Глажар, Архиви у дигиталном добу – стање држава чланица Европске уније и
Архива Европске комисије, Архивски вијесник бр. 58, Загреб 2015, 99-120.
7
Подаци наведени у раду резултат су анкете/упитника коју су аутори рада спровели у архивима Босне и Херцеговине у периоду мај-јули 2018. године. У случају када од појединих
архива нису добијени тражени подаци, аутори су властитим истраживањем покушали надомјестити исте, уколико је то било могуће за конкретне сегменте анализе. Циљ рада није истицање пројеката или опремљености појединих архива у Босни и Херцеговини у односу на
друге, већ анализа и извлачење одређених закључака и оцјене стања на нивоу цијеле службе.
8
Омер Зулић, Кадрови архивске службе Босне и Херцеговине (стање и потребе), Гласник
архива и Архивистичког удружења Босне и Херцеговине, Сарајево 2017, 91.
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едуциране, односно оспособљене, да се баве информатичким пословима,
овисно од потребе архива, док 4 архива немају ни такву опцију на располагању (Травник, Мостар, Широки Бријег и Горажде).
Немају
едуциран
кадар за
информат
ичке…

Едуциран
и
архивисти
и
архивск…

Упошљав
ају
информат
ички
образов…

Слика 1: Стање у архивима Босне и Херцеговине са аспекта
упошљавања информатичког кадра

Јасно је да архиви Босне и Херцеговине немају довољан број стручњака да се баве питањем информатизације.9 Од једанаест архива њих пет
позицију информатичара има планирану Правилником о систематизацији,
док остали уопће немају такво мјеста планирано, односно одобрено систематизацијом.10
Да би се спровела информатизација службе бити ће неопходно ангажирање нових, информатички образованих стручњака који ће бити носиоци и активни учесници информатизацијских процеса у архивској служби и
архивима Босне и Херцеговине. Дакле, не само да је служби неопходно кадровско јачање, већ исто мора бити усмјерено у циљу испуњавања приоритета струке.
Опрема
Што се тиче опремљености архива у Босни и Херцеговини различитом информатичком и сродном опремом, јасне су двије тенденције. Прво,
количина опреме константно се повећава. Било донацијама, планираним
9
Омер Зулић, Улога и одговорност архива у процесима информатизације послова у писарницама регистратура – искуства Архива Тузланског кантона, Архивска пракса бр. 21,
Тузла 2018, рукопис рада.
10
Омер Зулић, Кадрови архивске службе Босне и Херцеговине (стање и потребе), Гласник архива и Архивистичког удружења Босне и Херцеговине, Сарајево 2017, 103.
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набавкама или властитим средствима, архиви успијевају набављати опрему нужну за рад и функционисање установе у складу са захтјевима времена. Друго, опремљеност није, као што је то случај и са осталим критеријима,
једнака међу свим архивима. Док неки архиви располажу са већим бројем
рачунара и опреме, други тек успијевају дјелимично осигурати исту за
стручне запосленике архива. Ипак, на основу прикупљених података, можемо устврдити да је основна опрема, попут рачунара или лаптопа, те штампача и фотокопир уређаја, доступна свим стручним запосленицима у архивима
Босне и Херцеговине.11 Ово није разлог за позитивну оцјену, већ се може
сматрати нормалним и неопходним за испуњавање радних задатака. Наведено је добра основа, посебно за дигитализацију грађе, али набавка опреме мора бити планирана и организирана ако се за циљ има успјешна информатизација. Посебно у виду треба имати брзо застаријевање технологије, те у
складу са тиме планирати набавку нове опреме и замјену старе.12

Слика 2: Основна информатичка опрема у архивима Босне и Херцеговине
11

У архивима Босне и Херцеговине уз већи број десктоп рачунара и лаптопа могу се, према резултатима истраживања аутора, наћи и скенери формата од А4 до А3, фотоапарати,
камере, пројектори, штампачи и друга опрема.
12
Јасмин Јајчевић, Аднан Тињић, Информатичка опрема и системи – пут ка информатизацији архива (примјер Архива Тузланског кантона), Гласник архива и Архивистичког
удружења бр. 48, Сарајево 2018. (рукопис рада).
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Кориштење софтвера
Рад архива данас немогуће је замислити без софтверских рјешења. У
архивима Босне и Херцеговине недостаје одговарајући информациони систем, а софтверска рјешења која се користе су готови производи који се
масовно користе, типа текст процесора, апликација за обраду фотографија
и слично. За потребе рада са дигиталном грађом у архивима се користи
низ апликација, овисно од потребе и намјене. Тако се, на примјер, за OCR
(оптичко препознавање текста) користе два софтверска рјешења: једно
компаније ABBY, под називом FineReader (у неколико верзија, од верзије
9 до 11) и друго, Read Iris Pro. Кориштење ових софтверских пакета итекако има смисла будући да је често потребно скенирану, односно дигитализирану грађу учинити доступном за обраду (циритање, копирање текста)
или претрагу.
За потребе израде изложби, графичке обраде и обраде фотографија
највише је у употреби пакет алата компаније Adobe (различите верзије програма Photoshop, InDesign, Illustrator). Наведена рјешења користе се у четири босанскохерцеговачка архива.
Додатно, посебну пажњу треба посветити софтверу отвореног кода
(open source)13 који је често понајбоље и бесплатно рјешење. Примјери кориштења овог типа софтвера су Inkscape (у Архиву Републике Српске користи се за потребе изложби) и ICA AtoM (софтверско рјешење за опис
архивске грађе), и друго. Софтвер отвореног кода требао би послужити
као основа информатизације архивске службе којој недостаје финансијска,
као и генерална, подршка и разумијевање оснивача, што је често случај у
босанскохерцеговачким архивима.
Остали софтвер такођер је у употреби у појединим архивима. Тако на
примјер, Служба за архив Брчко дистрикта за рад са дигиталном архивом
користи апликацију под називом ASW Libris.
Архиви на интернету
Повећање интереса за архиве и све веће отварање архива према јавности поставио је на нове основе однос архива и корисника. Број корисника
се константно повећава, као и потреба за што бржим и лакшим приступом

13

Више о овом типу софтвера и предностима кориштења истог: Аднан Тињић, Опен соурс
софтвер за архиве – искуства Архива Тузланског кантона, Архивска пракса бр. 15, Тузла
2012, 311-322.
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архивској грађи. То је утјецало да се позиција и дјеловање архивских установа мијења, те да су архиви све присутнији са интернету.14
Архиви су схватили да им у комуникацији са корисницима итекако
користе могућности које нуди модерна технологија, те имају своје интернетске странице, профиле на Фејсбуку, удружују се са порталима, блоговима (Архивски европски портал, Европски архивски блог, Еуропеана и
друго).15

Слика3: Почетна веб страница једног од босанскохерцеговачких архива
(Архив Херцеговачко-неретванског кантона Мостар)
14
Селма Исић, Информатизација архивске дјелатности у Босни и Херцеговини – стање
и перспективе, Архивска пракса бр. 13, Тузла 2010, 251.
15
Маја Ковачевић Кузманић, Утицај сређености градива у архивима на доступност и
корисничку функцију у сувременом информатичком окружењу, Архивска пракса бр. 19, Тузла 2016, 80.
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Важно је истаћи да сви архиви својим стручним запосленицима омогућавају приступ интернету, те је исти стога доступан као ресурс, који
омогућава планирање заједничке информационе инфраструктуре, односно
информационог система. Додатно, олакшава се рад са корисницима и омогућава комуникација са истима. Интеракцији са корисницима на већи ниво
посебан допринос дали су нови веб (2.0) алати.16
Шест архива Босне и Херцеговине посједује властите интернет странице. Кантонални архив Травник презентиран је путем интернет страна
Владе овог кантона, чији је дио, као орган управе. Архиви који (за сада)
немају властите веб странице су Служба за архив Брчко дистрикта, Архив
Унско-санског кантона, Архив Восанско-подрињског кантона Горажде и
Архив Западнохерцеговачког кантона Широки Бријег. Што се присуства
на друштвеним мрежама тиче, чак шест архива има Фејсбук профиле (Архив Федерације БиХ, Архив Републике Српске, Историјски архив Сарајево, Архив Тузланског кантона, Кантонални архив Травник, Архив Унскосанског кантона), што је свакако похвално јер омогућава још један вид директне комуникације са корисницима, те пружа прилику промоције архива
и његових активности.17 Нужно је да и остатак архива узме учешћа на друштвеним мрежама, и то не само Фејсбуку, већ и другим.

Слика 8: Присуство архива Босне и Херцеговине на интернету.
Од 11 архивских установа, тек 6 има активно присуство на друштвеним
мрежама или има властите интернет странице.

16

Више о томе: Слободанка Цветковић, Веб 2.0 алати – нове могућности за архиве, Архивска пракса бр. 16, Тузла 2013, 198-196.
17
Мирјана Лепић Маринковић, Веб сајт као средство представљања архива јавности,
Архивска пракса бр. 12, Тузла 2009, 259.
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Дигитализација
Архиви у Босни и Херцеговини су увелико ушли у процес дигитализације архивске грађе, али не постоји јединствен информацијски систем
који би валидно презентирао резултате урађеног.18
Четири архива врше редовну дигитализацију архивске грађе, док то
остали чине повремено или тек треба да започну са дигитализацијом грађе. Количина скениране грађе варира од архива до архива – негдје се ради
о око 2000 докумената годишње, док неки архиви скенирају и више од
60000 докумената годишње. Дигитализација се врши сопственим снагама
и опремом, али и у сарадњи са трећим лицима (информатичке фирме плаћене да врше дигитализацију и микрофилмовање архивске грађе). Већи
број архива има парцијално или дјелимично дигитализиране фондове и
збирке, али количина комплетно дигитализираних фондова и збирки је релативно мала, ако се узме у обзир обим грађе коју архиви чувају. На примјер, Архив Унско-санског кантона има потпуно дигитализирано 32 фонда
и збирке, Архив Тузланског кантона 38, Кантонални архив Травник 4, Архив Републике Српске 1 (док је више фондова дјелимично дигитализирано), итд.
Јасно је да озбиљнији кораци ка дигитализацији архивске грађе тек
предстоје. За ово ће бити потребна значајна финансијска улагања, или барем кадровска јачања. Пројекат дигитализације и микрофилмовања требао
би бити само прва фаза у информатизацији службе, док би друга представљала изградњу робусног информационог система који би корисницима
презентирао резултате дигитализације, односно учинио доступном архивску грађу за претрагу и увид путем интернета. На жалост, тешко је оцијенити колико ће изградња оваквог система потрајати, с обзиром да му се
још не назире ни почетак, барем не мимо појединачних активности неких
архива.
Похвално је то што, тамо гдје архиви посједују дигитализовану грађу,
корисници могу користити исту. Нити један архив не нуди опцију доступности исте путем интернета, али је могуће користити дигиталне копије докумената у самим објектима архива гдје се грађа чува, што свакако може
имати своје предности.

18

Селма Исић, Информатизација архивске дјелатности у Босни и Херцеговини – стање
и перспективе, Архивска пракса бр. 13, Тузла 2010, 255.
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Дугорочни планови информатизације
На основу упита аутора упућених архивима у Босни и Херцеговини,
гдје се тражио одговор на то имају ли и шта су дугорочни планови информатизације архива, одговори упућују на закључак да прецизних планова
нема, и да недостаје систематски приступ проблематици. Неколико архива
планира наставити, или започети, дигитализацију грађе (Тузла, Бихаћ и
др.), док други планирају имплементацију различитог софтвера за потребе
описа архивске грађе, уз друге пројекте (Бања Лука). Међутим, свеобухватних планова недостаје. Истина, с обзиром на ограничења с којима се
архиви сусрећу, јако је тешко планирати крупан пројекат какав је информатизација архивске службе. Ипак, управо то је додатан разлог за заједнички улазак у овај пројекат и заједнички наступ на свим нивоима власти,
којим би ова кадровски малобројна струка можда успјела изборити мјесто
које у друштву заслужује, с обзиром да чува његово писано наслијеђе и
памћење.
Дакле, информатизацији треба приступити заједнички, организирано,
уз помоћ стручних удружења, са утврђеним етапама рада. Без тога, тешко
да ће поједине активности, иако се могу сматрати кораком у правом смјеру, бити оправдане. Чему радити дигитализацију фондова и збирки ако дугорочно нема планова за презентацију истих на интернету, кроз одговарајуће платформе? Дакако, дигитализирамо и због заштите грађе. Али та заштита се једнако, или још боље, може постићи микрофилмовањем или копирањем. Додатно, да ли ћемо бити спремни преузимати дигиталну грађу
када у скорије вријеме исто буде неопходно, и да ли имамо кадрове, опрему и инфраструктуру да функционирамо као дигитални архив?
Ово су питања којима архивска служба Босне и Херцеговине мора да
се посвети, и уложи додатне напоре да модернизује и функционира у корак са временом. Помака напријед има, али је неопходно проблематици
приступити са већом динамиком. Игнорисање дугорочног плана информатизације у перспективи води ка немогућности архива да испуне своју главну обавезу и намјену – заштиту свједочанстава о прошлости за будуће генерације.
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Закључак
Постоји активни и пасивни отпор према промјенама до којих доводи
информатизација, те је потребно валидно презентирати њене вриједности.
Нужно је да се постигне консензус о битним питањима и да се охрабре архивисти да размјењују идеје и уче једни од других, јер будући да је у архивима информатизација потребна за побољшање радних процеса и услуга,
неки архивисти ће се изненада наћи у ситуацији да се морају додатно едуковати у овој области како би знали искористити све могућности нових
технологија, будући да је већина стручних запосленика у архивима Босне
и Херцеговине у архивистику ушла са образовањем историчара или других друштвених наука, а не из информатичког сектора и образовања.
Узевши у обзир да нити један архив у Босни и Херцеговини нема довољан број квалификованих радника нити ресурсе за израду властитих
софтверских рјешења потребних струци, већина установа прибјегавају или
дјелимичним рјешењима или се одлуче на куповину готових информатичких рјешења од других, како би имали један цјеловит и повезан систем.
Ово је једно од рјешења које уједно доноси и своје проблеме, и мимо финансијског дијела, јер архивисти тада морају да другој уговорној страни
изложе своје захтјеве, како би ови могли развити производе који раде у
складу са стварним потребама архивске струке и науке.
Проблеми до којих долази код ангажовања лица ван установа не јављају се у толико мјери уколико унутар архива постоје запосленици са довољним информатичким предзнањем. Стога је свакако потребно ангажовати више радника са информатичим знањима, како би се унаприједио рад
архивских установа у Босни и Херцеговини и како би се извршила потпуна информатизација архива која подразумјева одабир компактног хардверског и софтверског рјешења.
И поред недостатка систематског, заједничког приступа у овој проблематици, у посљедњих деценију и више видљив је напредак на пољу информатизације архивске службе у Босни и Херцеговини. Иако постепено и
различито овисно о могућностима појединих архива, константно се повећава број информатичке опреме у архивима, а појављује се и све више архивиста способних да рукују истом. Користе се различита софтверска рјешења у архивима за различите аспекте рада установа, иако се, нажалост,
још увијек ради о готовим ИТ производима (не и софтверу циљано развијеном за потребе архивске службе). Архивска презентација путем интернета постала је норма – архиви су присутни на друштвеним мрежама и већина их има барем основне интернет странице на којима су видљиве основне
информације о архиву и архивској грађи. Неки од архива врше редовну
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дигитализацију грађе. Дугорочни планови ипак су мањкави и недовољни,
те би требали бити знатно проширени и по могућности постављени на
стандардне основе засноване на неопходним активностима којима се сви
архиви нужно морају бавити.

Adnan TINJIĆ
Saša ĐUKIĆ
INFORMATIZATION OF THE ARCHIVES SERVICE IN BOSNIA
AND HERZEGOVINA, SITUATION AND PERSPECTIVES
Summary
There is both active and passive resistance to the changes introduced by the digital
era, which compels us to clearly state its benefits. It is necessary for us to reach a
consensus on all the key issues and to encourage archivists to exchange ideas and to
learn from each other. As informatization is a necessary component for the progress
within archival institutions, some archivists will be forced to seek additional training in
information technologies in order to be able to utilize all the benefits of the new era.
This is especially true given the fact that most of the archival professionals in Bosnia
and Herzegovina had their background education in history, law and other social
sciences and humanities, with minimal connections to information technology
education.
Due to the fact that not one single archival institution in Bosnia and Herzegovina
has qualified IT personnel or the capacities to build their own software necessary for
archival practices, most of these institutions either compensate with partial solutions or
they purchase ready made software merchandise, in an attempt to maintain a unified and
interconnected system. Of course, this solution brings forth a set of its own problems.
Besides having to allocate sizable funds for this purpose, archival professionals have to
clearly state their demands to the IT experts entrusted with designing the software, in
order for them do develop a well functioning system, adaptable to actual archival
practices. These problems are less likely to appear if there are people who work within
the institutions but who understand the key elements of the software assembly process.
Thus, it is always useful to have more archival professionals who are well trained to
handle IT issues, who, in turn, should be engaged in the process of the creation and
purchase of the desired software and hardware solutions.
Although there is no unified approach to the issues of the new information era
within the Bosnian-Herzegovian archival profession, there is, however, some visible

107

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

progress being made. This progress is, indeed, differentiated, depending on the given
institution, but in general, there is a visible increase in the use of IT equipment
throughout the country as well as in the number of technologically literate employees.
Various software solutions are in use for different fields of operations, but
unfortunately, most of these are commercial products which were not originally
developed for concrete archival use. Archival institutions now also hold websites, at
least with rudimentary information about the institution and its holdings, and some of
them are present on social media. Some of the archives perform standard digitization of
their records. Long-term plans, are, however, limited or redundant, and should be
updated and expanded, preferably standards-based and practice oriented.
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ZAŠTITA I UPRAVLJANJE METAPODATCIMA
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SAŽETAK: U radu se proučava PDF format, koji se koristi kao standard za digitalno poslovanje te se sistematiziraju sve inačice toga formata i metapodatci koje pohranjuje. Spominju se i mogućnosti novog PDF 2.0 formata, koji je izišao godine 2017.
Autor je također s pomoću programskoga jezika Python izradio program koji omogućuje šifriranje, dodavanje digitalnog žiga te pregled i izmjenu PDF dokumenata kako bi
provjerio složenost procesa izrade takvih programa te načina na koje se može zaštiti dokumente. Poglavlje o izradi programa može služiti kao model za daljnju izradu sličnih
ili naprednijih programa ili sustava koji obuhvaćaju iste opcije. Autor daje pregled drugih programa koji se mogu koristiti za upravljanje i izmjenu PDF dokumenata
KLJUČNE RIJEČI: metapodatci, mrežni programi, PDF format, Python, šifriranje
dokumenata

Uvod
Digitalni dokumenti sve se više koriste u poslovanju zbog porasta informatičko-komunikacijske tehnologije. Svi radovi, potvrde, odluke, molbe te pravilnici računalno se izrađuju zbog urednosti i efikasnosti te se šalju i pohranjuju
uglavnom korištenjem interneta. Razvoj računalne tehnologije također je omogućilo elektroničko potpisivanje2 i pečaćenje dokumenata, što omogućuje da se
1
Ovaj je rad izrađen na istraživačkome projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (IP -2016-06-2141, http://ihjj.hr/mreznik/), koji u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost. Mrežnik
se izrađuje s pomoću programa TLex, ali se sva projektna dokumentacija izrađuje, pohranjuje i
šalje Zakladi u PDF-u.
2
Elektronički potpisi određuju se kao elektronički skup podataka logički povezanih na datoteku.
Taj skup podatak dokazuje pristanak ili neki drugi oblik aktivnosti određene osobe nad tom datotekom. Služi kao zamjena za vlastoručni potpis na fizičkom dokumentu. Elektronički potpis može
se dodati na PDF dokument s pomoću različitih metoda koje omogućuju različiti programi poput
Adobe Acrobata Pro i Foxit Readera. Digitalizirani ručni potpis ili njegova imitacija može se unijeti na dokument dodavanjem slike skeniranoga rukopisa, unošenjem pina ili čak potpisivanje s
pomoću tipkovnice. Elektronički potpis štiti podatke povezane s elektronički potpisanim dokumentom te pomaže u utvrđivanju autentičnosti potpisanog dokumenta. Dhérent, C. (2003). Elektronički zapisi. Zagreb: Hrvatski državni arhiv. str. 39-41.
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većina formalnih dogovora sklopi elektroničkim putem, a da se potpisnici ne
moraju fizički naći. Kod poslovanja na internetu najčešće se koristi PDF format.
Portable Document Format (PDF) računalni je format datoteke koji je u devedesetima prošloga stoljeća stvorila tvrtka Adobe Systems. Format PDF izrađen
je s pomoću jezika PostScript u cilju da se neovisno može učitati na različitim
računalima i u različitim programima. Svaki PDF dokument ima u svojemu opisu jasno određenu strukturu različitih elemenata poput slika, teksta, fonta i vektorske grafike te drugih tipova informacija koje treba prikazati. Upravo su to
razlozi zašto je PDF jedan od najkorištenijih formata za razmjenu dokumenta na
mreži kao i činjenica da se može izravno čitati i ispisati s pomoću mrežnoga
preglednika (engl. web browser). U PDF dokumentima ne može se izravno uređivati tekst, ali se, za razliku od slikovne datoteke formata. JP(E)G, može tekst
označiti i kopirati. Kod PDF-a također je moguće stvoriti sadržaj u obliku hiperveze sličan tablici sadržaja koji može, ako se odabere, odvesti korisnika do određenih dijelova dokumenta. Mogu se staviti hiperveze na tekstove i slike. Moguće je i pretraživati tekst PDF dokumenta s pomoću mrežnog preglednika.
PDF format ne mijenja se često, pa se tako stariji PDF dokumenti mogu bez
problema otvoriti na novim računalima s novijim inačicama PDF preglednika3.
Godine 2000. Američki federalni sud izglasalo je da je PDF glavni format za
elektroničke dokumente. Godine 2008. izglasano je da je PDF otvoreni format4
usklađen s normom ISO 32000. PDF dokument također omogućuje enkripciju,
elektroničke potpise, digitalne vodene žigove te detaljne metapodatke za opis.
Zbog toga se danas njime koriste različiti servisi poput e-Građani, koji omogućuju državljanima Republike Hrvatske preuzimanje dokumenata poput domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu itd. Svaki od tih dokumenata preuzima se kao
PDF s elektroničkim potpisom. Mnogi digitalni repozitoriji poput Digitalnog
akademskog arhiva i repozitorija (DABAR) pohranjuju i nude svoje sadržaje
kao PDF dokumente. Na tim primjerima može se vidjeti zašto se PDF koristi
kao glavni format elektroničkog dokumenta na mreži.

3

PDF Reference, Sixth edition. (2006). Adobe Systems Incorporated. Preuzeto 21. 5. 2018. s: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf
4
Format za pohranu digitalnih podataka kojim se može bilo tko koristiti bez autorskih
ograničenja.
Open Format Definition. (2015). The Open Definition. Pruzeto 21. 5. 2018. s:
https://opendefinition.org/ofd/
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Metapodatci unutar PDF-a
Metapodatci se često definiraju kao podatci o podatcima5. Metapodatci daju dodatne informacije vezane za određene entitete poput dokumenata, datoteka,
knjiga, predmeta, osoba itd. PDF datoteka može sadržavati metapodatke koji
utvrđuju tko je njezin autor, kojeg je dana stvorena, kojeg je dana dokument posljednji put izmijenjen, tko ima autorska prava nad dokumentom te navodi opis
sadržaja za dokument, ključne riječi i koji je program iskorišten za stvaranje datoteke.

Slika 1. Prikaz osnovnih metapodataka unutar uobičajenog PDF dokumenta
koji se mogu pročitati programom Adobe Acrobat Reader

5

Panian, Ž. (2005). Informatički enciklopedijski rječnik: M – Z. Zagreb: Europapers, str. 21
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Pregled metapodataka unutar PDF-a može se napraviti s pomoću programa
Adobe Acrobat Reader, ali besplatna inačica tog programa ne omogućuje pregled dodatnih podataka poput onih vezanih za autorsko prava niti se ne mogu
izmijeniti osnovni metapodatci poput opisa, naziva dokumenta itd. To je moguće s komercijalnom inačicom programa koja se zove Adobe Acrobat Pro. Metapodatci PDF-a kao što su naziv i opis mogu se koristiti u različitim sustavima za
upravljanje sadržajima (CMS – Content Management System) kad treba razvrstati, brisati ili pronaći dokumente koji sadržavaju određene metapodatke. Neki
programi poput Zotera6 kad učitaju PDF uzimaju njegove metapodatke na temelju kojih stvaraju citat za dokument. Metapodatci za PDF dokumente proširili su
se s razvojem novih PDF inačica te određene PDF inačice unutar ISO-ove norme imaju svoje odvojene metapodatke.
Različite inačice PDF
Otkad je 2008. ISO izglasao PDF kao vlastiti standard za pohranu digitalnih podataka, tvrtka Adobe nije smjela napraviti noviju inačicu od PDF 1.7 iz
2006. Adobe je umjesto toga napravio nekoliko vlastitih proširenja za posljednju inačicu programa poput 256 bitne AES enkripcije7 i nove XML arhitekture,
koje jedino njihovi programi mogu pokrenuti. Nova inačica formata PDF 2.0
pojavila se 2017. s donošenjem ISO 32000–2 norme8. PDF 2.0 omogućuje
ugradnju interaktivnih sadržaja poput 3D modela (Slika 2), videozapisa i geografskih lokacija. Te opcije još nisu podržane mrežnim preglednicima, ali se
mogu pregledati s pomoću programa Adobe Reader.

6

Zotero - Your personal research assistant. Zotero. Preuzeto 21. 7. 2018. s:
https://www.zotero.org/
7
Advanced Encryption Standard (AES) standard je za simetričnu enkripciju, koji je uspostavio
američki Nacionalni institut za standarde i tehnologiju godine 2001. Simetrična enkripcija
podrazumijeva korištenje istoga ključa za šifriranje i dešifriranje podataka. AES blokovi za enkripciju imaju 128 bita, a ključevi za šifriranje mogu imati 128, 192 ili 256 bita. Djeluje na više razina OSI (engl. Open System Interconnection) referentnog modela.
Panian, Ž. (2005). Informatički enciklopedijski rječnik: @-L. Zagreb: Europapress holding d.o.o. str. 21.
8
ISO 32000-2 iz 2017. određuje digitalni oblik za prikaz elektroničkih dokumenata koji omogućuje korisnicima razmjenu i pregled elektroničkih dokumenata neovisan o okolini u kojoj su
nastali. Norma je namijenjena proizvođačima softvera koji stvaraju PDF dokumente i programe za čitanje PDF-a te obradu i interpretaciju njihova podatkovnoga sadržaja.
ISO 32000-2:2017. ISO - International Organization for Standardization. Preuzeto 23. 5. 2018.
s: https://www.iso.org/standard/63534.html
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Slika 2. Primjerna 3D rotacije s mišem u PDF 2.0 dokumentu

Nažalost, u besplatnoj inačici programa Adobe Acrobat Reader nisu omogućene opcije za dodavanje interaktivnih sadržaja, digitalno potpisivanje dokumenata, uspoređivanje dvaju dokumenata, optičko prepoznavanje znakova iz
slike (engl. Optical Character Recognition, OCR) i stvaranje bočnog kazala. Neke od tih opcija mogu se iskoristiti u besplatnom programu Foxit Reader za rad
s PDF dokumentima9. Prije pojave PDF-a 2.0 postojalo je sedam glavnih inačica formata PDF od kojih je šest razvijeno unutar ISO-a, a jednu inačicu razvila
je vanjska organizacija. PDF inačice unutar ISO-a su:



PDF –format koji se najčešće koristi. Koristi se za osnovno uredsko
poslovanje te objavljivanje sadržaja na mreži.
PDF/A (PDF/Archival) – format koji je zamišljen za trajnu pohranu.
Sadržaj dokumenta takav je da se svugdje reproducira jednako bez ikakve izmjene neovisno o tehnološkim promjenama. Font dokumenta
zbog toga mora biti univerzalan za računala da ne bi ovisio o tome ima
li korisnik instaliran font dokumenta na svojem računalu. Šifriranje dokumenta nemoguće je jer bi moglo onemogućiti da se dokument u budućnosti otvori te nije dopuštena ugradnja videozapisa i audiozapisa jer

9
Free PDF Reader & PDF Viewer Download. Foxit Software. Preuzeto 14. 5. 2018. s: https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
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se njihov sadržaj može neispravno prikazati na drugim računalima.
Zbog toga se tim formatom najčešće koriste arhivisti jer time dugoročno mogu autentično očuvati sadržaj originalnoga dokumenta.
PDF/E (PDF/Engineering) – arhitekti, inženjeri i graditelji često se koriste ovim formatom za razmjenu informacija unutar projekta. Podržava interaktivne sadržaje poput 3D modela i animacija.
PDF/X (PDF/eXchange) – format koji se koristi za ispis detaljnijih rješenja u području grafičkog dizajna. Omogućuje ispravan ispis za različite fontove, boje i slike.
PDF/UA (PDF/Universal Accessibility) – format koji je namijenjen
proizvođačima softvera radi stvaranja, čitanja, uređivanja i vrednovanja PDF-a čije informacije mogu svi pregledati. UA format određuje
skup potreba za pristup PDF dokumentima i programima. On omogućuje korištenje dodatne programske podrške poput čitača teksta, povećala za dijelove dokumenta na ekranu i kontrolera. Ta podrška namijenjena je ljudima koji imaju određena fizička ograničenja kako bi lakše
mogli pristupiti informacijama iz dokumenata.
PDF/VT (PDF/Variable and Transactional printing) – ovaj format
PDF-a razvijen je iz PDF/X-a te se njime može koristi kad je potreban
kvalitetan ispis dokumenata u boji. Omogućuje generiranje kvalitetnijih digitalnih slika od PDF/X10.

PDF inačica izvan ISO-a:


PDF/H (PDF/Healthcare) – format je dokumenta proizveden za uporabu u zdravstvu. Sadržava standard za stvaranje, prikaz, očuvanje i razmjenu medicinskih podataka. Taj format može pohraniti osobne podatke, XML podatke, medicinske slike poput rendgenskih i ultrazvučnih
slika, kliničke podatke te zapise s pregleda11.

Spremanje u nekome od tih formata poput PDF/A, PDF/X i PDF/E moguće je s pomoću komercijalnoga programa Adobe Acrobat Pro. Format PDF/UA
trenutačno podržava malo programa, ali je neke njegove funkcionalnosti moguće iskoristiti u programima poput axesPDF te Acrobat XI Pro12. Napredne elek10

Willis, T. (2013). 8 Types of PDF Standards – Each Serves a Unique Purpose. Marco's Blog.
Preuzeto 14. 5. 2018. s: https://blog.marconet.com/blog/bid/326753/8-types-of-pdf-standardseach-serves-a-unique-purpose
11
Liang, L. (2016). The PDF/H standard for healthcare. Foxit Blog - Foxit Software. Preuzeto
16. 5. 2018. s: https://www.foxitsoftware.com/blog/the-pdfh-standard-for-healthcare/
12
PDF/UA: Creation tools. PDF Association. Preuzeto 16. 5. 2018. s: https://www.pdfa.org/pdfua-creation-tools/
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troničke potpise poput potpisa PadES13 za dokumente također je moguće stvoriti
s pomoću Adobe Acrobat Pro te različitih knjižnica14 za programski jezik Java.
Identifikaciju različitih inačica PDF-a može se provjeriti s pomoću programa
DROID, koji može učitati različite dokumente te za njih prepoznati format i kad
su posljednji put izmijenjeni.15 Većina opcija iz različitih PDF formata mogu se
ugraditi u dokumente s pomoću programskih knjižnica za jezike poput Pythona
i Jave.
U ovome će se radu nadalje analizirati opcije za izmjenu i stvaranje PDF-a
koje nudi programski jezik Python16.
Prikaz mogućnosti zaštite PDF dokumenata
te upravljanja njegovim metapodatcima na temelju
izrađenog programa u Pythonu
Python17 omogućuje zaštitu PDF dokumenata s pomoću različitih postupaka šifriranja koje mu omogućuje PyPDF2 modul. Osim šifriranja, modul omo13
PDF s PadES (PDF Advanced Electronic Signatures) potpisom – godine 2009. Europski telekomunikacijski institut za standarde (engl. European Telecommunications Standard Institute)
izdao je novi standard na temelju kojega je izrađen e-potpis koji podržava sigurnu i autentičnu
transakciju dokumenata unutar Europe. Podržava napredne elektroničke potpise (eIDAS) određene EU regulativom za elektroničku identifikaciju te transakciju na internetskom tržištu.
Basics of PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). SecureBlackbox. Preuzeto 16. 5. 2018.
s: https://www.secureblackbox.com/kb/articles/10-BasicsOfPAdES.rst
Više o tome vidi u Brzica, H.; Herceg, B.; Stančić, H.. Long-term Preservation of Validity of
Electronically Signed Records // Information Governance / Gilliland, A. ; McKemmish, S. ;
Stančić, H.; Seljan, S. ; Lasić-Lazić, J. (ur.). Zagreb : Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2013.
147-158. Preuzeto 15. 7. 2018. s: http://infoz.ffzg.hr/INFuture/2013/papers/403%20Brzica,%20Herceg,%20Stancic,%20LTP%20of%20Validity%20of%20Electronically%20
Signed%20Records.pdf
14
U programiranju knjižnica je skup kompiliranih rutina ili naredbi koje koristi neki program.
Ponekad se te rutine nazivaju i modulima.
Panian, Ž. (2005). Informatički enciklopedijski rječnik: @-L. Zagreb: Europapress holding
d.o.o. str. 323-324.
15
DROID: file format identification tool. The National Archives. Preuzeto 1. 11. 2018. S: http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preservingdigital-records/droid/
16
Odabran je programski jezik Python jer je jednostavniji za upotrebu od Jave.
17
Python je proceduralni programski jezik treće generacije koji je nastao 1990. Njegov
stvaratelj Guido van Rossum osmislio ga je s namjerom da bude sintaksno jednostavan jezik
namijenjen složenomu programiranju. Sintaksa Pythona mnogo je jednostavnija od većine
programskih jezika treće generacije poput C-a i Jave te zahtijeva manje linija koda za izvršavanje
naredbi. Primjena Pythona također je vrlo raznolika jer podržava mnoge programske module
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gućuje spajanje i razdvajanje PDF stranica, vađenje sadržaja dokumenata s određenih stranica, postavljanje vodenih žigova te pregled i izmjenu metapodataka. Šifriranje može biti 40 bitna ili 128 bitna te se omogućuje zadavanje više lozinka za pristup dokumentu. Onaj koji poznaje lozinku koja štiti dokument može i trajno maknuti šifriranje iz dokumenta. Za napredniji rad sa šifriranjem može se koristiti PyCrypto modul, koji podržava različite algoritme za šifriranje
poput algoritama AES, DES, RSA i ElGamal18. Moguće je podesiti ograničenja
poput pisanja i čitanja dokumenata za obične korisnike koji nisu njihovi vlasnici
koristeći se naredbom chmod. Ona se koristi za podešavanje ograničenja rada sa
zapisima vezanima za njihovo čitanje, pisanje te izvršavanje. Ako se podesi da
je zapis dostupan jedino za čitanje, onda nijedan drugi korisnik neće moći izmijeniti sadržaj zapisa, ali može napraviti izmjene te ih spremiti kao kopije originala. S PyPDF2 modulom moguće je postaviti vodeni žig koji mora biti u PDF
formatu te prelaziti preko glavnoga teksta. Zbog toga se preporučuje da slika
koja se koristi za žig bude dijelom prozirna. Modul može izvući i osnovne metapodatke koji daju informacije s pomoću kojega je programa zapis nastao. Na
primjer ako je program skeniran s programom AbbyFineReader, onda se taj program navodi kao alat za izradu, a ako je dokument spremljen kao PDF iz Worda, onda se navodi Office program. Ako napravimo kompresiju PDF dokumenta
s nekim ponuđenim alatom ili servisom, katkad se taj program navodi umjesto
originalnog programa koji je služio za proizvod PDF datoteke. Moguće je dodati vlastite metapodatke za izrađene kopije originala kojima se može zamijeniti
izvorne metapodatke19.
Kako bi se prikazale spomenute opcije u Pythonu, napravljen je program s
grafičkim sučeljem za Windowse koji omogućuje učitavanje PDF dokumenta za
koji se može dodati šifra za zaštitu te se mogu izmijeniti metapodatci (Slika 3).
Taj program može poslužiti kao razvojni model za buduće programe ili sustav
koji žele obuhvatiti osnovne opcije zaštite te upravljanja metapodatcima PDF
dokumenta. Program s pomoću grafičkog sučelja omogućuje korisniku da učita
PDF dokumente te nakon učitavanja dokumenta korisnik može postaviti šifru za
dokument, postaviti sliku kao vodeni žig i pročitati te izmijeniti osnovne metapodatke dokumenta. Ako su dokumenti zaštićeni šifrom, za njih se ne mogu
pročitati metapodatci. Korisnik se na to upozorava kratkom porukom u skočpoput Djanga za izradu mrežnih stranica, Beautiful Soupa za parsiranje HTML-a i XML-a, SQLAlchemy za dizajniranje baza podataka, Pygame za izradu 2D videoigara itd.
Downwy, Allen B. (2014). Naučite Python. Zagreb: Dobar plan, str. 1-3.
18
Taj modul još nije podržan za novu Python 3 inačicu, stoga je zamijenjen modulom
PyCryptodome koji nudi slične opcije.
19
PyPDF2 Documentation. PythonHosted.org . Preuzeto 11. 4. 2018. s:
https://pythonhosted.org/PyPDF2/
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nom prozorčiću. Korisnik se pita gdje želi spremiti kopiju dokumenta zaštićenoga šifrom. Kod izmjene metapodataka mogu se izmijeniti prethodno spomenuta
polja poput autora, naziva dokumenta itd. Na primjeru izrade ovoga programa s
pomoću jedne Python skripte može se vidjeti da jedna osoba uz osnovno programersko znanje može napraviti jednostavan program za zaštitu digitalnih dokumenata i upravljanje njima. Izrađeni program s razvijenim kodom (PDFmanager. py) moguće je preuzeti kao. zip datoteku te isprobati s pomoću javnog repozitorija otvorenog na GitHub stranici (). U direktoriju program napravljena je
i 32-bitna izvršna datoteka za operacijske sustave Windows, pa nije potrebno
imati instaliran Python kako bi se testirao program.

Slika 3. Primjer funkcionalnosti izrađenog programa u Pythonu
za upravljanje s PDF dokumentima
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Besplatni programi za izmjenu PDF dokumenata
Postoje mnogi besplatni programi koji mogu izvršiti izmjene u PDF dokumentima te poslužiti kao zamjena za komercijalne programe poput Adobe Acrobat Pro. Mnogo tih programa dostupno je na mreži te nude mnogo opcija za rad
bez potrebe da se korisnik registrira (Slika 5). Od besplatnih programa koje je
potrebno instalirati na računalo (engl. desktop program) često se spominju Foxit
Readera i Nitro PDF Reader, koji omogućuju zaštitu dokumenata šifrom, dodavanje vodenog žiga te dodavanje elektroničkog potpisa. Nitro PDF Reader20
omogućuje izmjenu i brisanje metapodataka, a Fox Reader to ne omogućuje.
Nažalost, besplatna inačica Nitro PDF Reader nakon 14 dana onemogućuje rad
s nekim spomenutim opcijama poput opcija za zaštitu i uređivanje dokumenta te
program jedino ima osnovne opcije za čitanje, slanje i ispisivanje PDF-a. S pomoću programa LibreOffice Draw unutar besplatnoga programskoga paketa LibreOffice moguće je otvoriti i izmijeniti sadržaje nezaštićenih PDF dokumenta
te izmijeniti osnovne metapodatke unutar dokumenta (autor, naziv dokumenta,
ključne riječi). Također može se dodati digitalni potpis te zaštitu pristupa dokumentu s pomoću lozinke. Opcije za izmjenu metapodataka PDF dokumenta, njegovu zaštitu, vađenje određenih sadržaja te konverziju u druge formate poput
Worda ili. JP(E)G slika uglavnom imaju mrežni programi za upravljanje PDF
poput PDF Candy, Smallpdf i iLovePDF. Nedostatak je nekih od tih programa
da ne mogu paralelno obraditi više od jednog PDF dokumenta te Small PDF
ima ograničenje da može obraditi samo tri dokumenta te nakon toga korisnik
treba čekati oko sat vremena kako bi se mogao ponovno služiti programom. Ta
ograničenja ne vrijede ako se plati korištenje naprednih opcija. Stoga su ti besplatni programi dobri za kratkoročnu uporabu ako imamo jedan ili dva dokumenta koje treba obraditi, ali nisu dobri kad treba odjednom obraditi više PDF
dokumenta.
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The Best Free PDF Reader and Viewer. Nitro PDF Reader – Nitro Pro. Preuzeto 22. 7. 2018.
s https://www.gonitro.com/pdf-reader
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Slika 4. Neke od mogućnosti izmjene učitanoga PDF dokumenta
koje nudi mrežna stranica PDF Candy

Zaključak
PDF je i dalje glavni standard za digitalne dokumente na mreži te se redovito unaprjeđuje tako da se dodaju nove mogućnosti zaštite i prikaza sadržaja.
Taj je format čitljiv na većini računala. Ima mnogo mrežnih i instalacijskih programa za zaštitu PDF dokumenta. U radu je na primjeru programa izrađenoga u
Pythonu pokazano da programe za šifriranje i dešifriranje informacija te izmjenu metapodataka unutar dokumenata nije teško napraviti. Arhivisti bi se više
trebali upoznati s opcijama koje PDF formati omogućuju poput elektroničkoga
potpisa za provjeru autentičnosti dokumenta, različitih multimedija koji se mogu ubaciti u PDF poput videozapisa ili 3D modela u novom formatu PDF 2.0,
različitih metapodataka koji se mogu izmijeniti te koristiti za upravljanje dokumentima u različitim sustavima i programima. Sve te opcije mogu pomoći u poslovanju i arhivskoj praksi radi boljeg prijenosa informacija i organizacije i zaštite dokumenata.
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Josip MIHALJEVIĆ
PROTECTING AND MANIPULATING
METADATA IN PDF DOCUMENTS
Summary
The focus of the paper is on the PDF format which is most oftenly used as a digital business standard. All versions of PDF files and metadata they store are analyzed as
well as the new PDF 2.0 format which was released in 2017. Using the programming
language Python, the author created a PDF management program which can encrypt documents, add watermarks and change files metadata. The explamataion on the creation
of this program can serve is a simple model for creating similar or advanced programs
or systems for manipulating PDF files. The author also gives an overview of other available programs which can be used for manipulating PDF files.
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Arhiv Republike Slovenije
USPOSTAVLJANJE SLOVENAČKOG ELEKTRONSKOG ARHIVA
SAŽETAK: Elektronsko arhiviranje provodi se u elektronskom arhivu i sačinjavaju
ga sledeći postupci: predaja elektronske arhivske građe (eAG) u nadležne arhive, stručna obrada, dugoročno skladištenje sukladno važećoj legislativi, efikasno upravljanje i
upotreba eAG. Prilog osvetljava prva praktička iskustva po pitanju preuzimanja eAG od
strane Arhiva Republike Slovenije te same početke razvoja slovenačkog elektronskog
arhiva, vezane na studiju izvodivosti, strategiju i plan implementacije razvoja slovenačkog javnog e-arhiva kao i međunarodne standarde (gde treba ispostaviti ISO 14721, koji
je inače poznatiji kao referentni model OAIS te ISO 20625, koji detaljnije definiše sam
proces predaje arhivske građe). Predstavljena su također i prva važnija dostignuća projekta e-ARH.si, među kojima treba istaći razvoj softverskih alata za neke tipove građe,
uspostavljanje adekvatne informatičke sredine na tri međusobno udaljene lokacije, predlog za nacionalni standard digitalizacije arhivske građe (kontrolna lista), uspostavljanje
zajedničkog web portala javne arhivske službe... Među strateškim zadacima prvenstvenog značaja daljeg razvoja e-ARH.si u godinama od 2016. i 2020. treba istaći sledeće:
brigu za eAG kod stvaralaca i preuzimanje iste u e-ARH.si, brigu za dugoročno očuvanje eAG e-ARH.si, brigu za dalje korištenje i povećanje dostupnosti arhivske građe, aktivnu saradnju sa drugim srodnim institucijama u zemlji i u inostranstvu; podržavanje
stručnog razvoja zaposlenih kod stvaralaca arhivske građe i u arhivima te garantovanje
kvaliteta e-ARH.si sukladno modelu CAF.
KLJUČNE REČI: elektronska arhivska građa (eAG), elektronski arhiv, e-ARH.si,
digitalizacija

Nekoliko polaznih tačaka za razumevanje sistema e-arhiva
U uvodu priloga upozorio bih na nekolicinu polaznih tačaka za lakše razumevanje sistema elektronskog arhiviranja. Pritom već je u osnovu potrebno
striktno razlikovati elektronsko skladištenje od elektronskog arhiviranja.
Elektronsko skladištenje naime provodi se kod stvaralaca građe ili njegovih pravnih sljedbenika te može biti kratkoročno ili dugoročno. Za arhivsku građu važan je ovaj drugi tip, koji u biti znači uskladištenje građe u digitalnoj formi
na duži vremenski period te se odnosi na građu, čiji je rok čuvanja duži od pet
godina. Slovenačko zakonodavstvo uz to propisuje da takva digitalna građa mora biti konvertovana u adekvatnu formu za dugoročno čuvanje, a sigurno konvertovanje mora sačuvati upotrebljivost i autentičnost sadržaja izvorne građe
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(slovenački zakon o zaštiti registraturne i arhivske građe te arhivima »Zakon o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih«, 2014: u daljem tekstu ZVDAGA).
Elektronsko arhiviranje provodi se u elektronskom arhivu, a sačinjavaju ga
sledeći postupci::
- predaja elektronske arhivske građe (eAG) u nadležne arhive (preuzimanje eAG od strane nadležnih arhiva),
- stručna obrada,
- dugoročno uskladištenje sukladno važećoj legislativi,
- efikasno upravljanje i
- korištenje eAG.
Javni arhivi u Sloveniji preuzimamo arhivsku građu najkasnije 30 godina
nakon njenog kreiranja, pri tom javnopravno lice treba predati arhivsku građu u
izvorniku, koja treba biti sređena i popisana (ZVDAGA, 2014). U praksi to znači da eAG, koja je izvorno nastala u elektronskom obliku kao takva predaje se
nadležnom arhivu. Nakon preuzimanja arhiv mora osigurati dostupnost, upotrebljivost, celovitost i autentičnost preuzete eAG. Od važnijeg značaja je autentičnost odnosno očuvanje izvornih karakteristika dokumenta u dužem vremenskom periodu s obzirom na kontekst, strukturu i sadržaj, što jednostavnije rečeno znači da je dokumenat ono što bi trebao biti (ZVDAGA, 2014). U oblast
konteksta (metapodataka) tako se npr. svrstavaju:
- ime stvaraoca i organizacije,

- poslovni proces, koji je kreirao dokumenat,
- datum, naslov dokumenta,

- primerak/verzija dokumenta,

- relacije do drugih dokumenata,
- izvorni i trenutačni format,

- istorija revizionih tragova izvedenih operacija na dokumentu (npr. promene)…
Životni ciklus registraturne građe možemo ilustrovati sledećim stanicama:
kreiranje registraturne građe – čuvanje registraturne građe kod stvaralaca –
vrednovanje registraturne građe. Na tom mestu registraturna građe se bez obzira
na rezultate vrednovanja podeli u tri grupe, i to na:
1. registraturnu građu, kojoj je potekao rok čuvanja, stvaralac odvoji i uništi;
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2. registraturnu građu, koja je okarakterisana kao trajna te ostaje uskladištena kod stvaraoca;
3. registraturnu građu, koja je okarakterisana kao arhivska (od trajnog je
značaja za istoriju, druge nauke i kulturu ili je od trajnog značaja za
pravni interes pravnih i fizičkih lica) i nastavlja svoj put u arhiv – ako je
u digitalnoj formi, znači u elektronski arhiv.
Prva praktička iskustva u preuzimanju elektronske arhivske građe
Prvo preuzimanje arhivske građe u elektronskoj formi Arhiv RS proveo je
u 2007. godini. Predmet preuzimanja bila je arhivska građa slovenačke obaveštajno-bezbednosne agencije „SOVA“. Preuzimanje građe sprovedeno je na
osnovu posebne vladine uredbe, koja je predviđala posebnu radnu grupu (uredba o predaji građe iz arhiva nekadašnje Službe državne bezbednosti „Uredba o
izročanju gradiva iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti“, 2007). Predmet
predaje bila centralna aktivna evidencija „CAE“ („Centralna aktivna evidenca“), zbirka podataka Informix u operacionom sistemu SCO Unix. U to smo
vreme bili i „goli i bosi“, bez iskustva, bez izrađenih postupaka i softverskih
alata kao i bez adekvatne informacione okoline. Zadatku smo pristupili na način
da smo najpre oblikovali poseban formular i priložili upustva za popunjavanje
istog. Kada nam je stvaralac vratio popunjen formular, dobili smo potrebne podatke da smo uopšte mogli pristupiti vršenju postupka. Istovremeno sa preuzimanjem građe sačinili smo zapisnik o preuzimanju, a podatke smo preuzeli na
DVD-u u propisanoj formi za dugoročno čuvanje. Preuzeta građa potpisana je
bila kvalifikovanom digitalnom potvrdom SIGOV-CA, a izračunati si bili i sigurnosni sadržaji (SHA 256). Stvaralac je na njegovu želju predao također i infrastrukturu (računar).
Šta smo iz tog prvog slučaja preuzimanja arhivske građe naučili? Prvo, da
ćemo ubuduće preuzimati samo podatke bez aplikacija i ostale IT okoline te da
teško osiguramo kredibilitet i dalje korištenje građe u arhivu (15 dana nakon
preuzimanja). Svakako nije bilo teško zaključiti da za preuzimanje elektronske
arhivske građe trebamo izrađenu metodologiju preuzimanja, specifičke softverske alate i adekvatnu infrastrukturu.
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Razvoj slovenačkog elektronskog arhiva
U samom razvoju slovenačkog elektronskog arhiva proizlazili smo najpre
iz dve polazne tačke, i to iz:
- Studije izvodljivosti dugoročnog uskladištenja arhivske e-građe, koja
nam je ponudila sažetak mogućih rešenja poslovnih modela,
- Strategije i plana implementacije slovenačkog javnog e-arhiva, koje je
potvrdila i Vlada RS.
Stručne polazne tačke, uz pretpostavku da je elektronski arhiv zajednički
projekat svih slovenačkih javnih arhiva, bile su:
• dugoročnost provođenja e-ARH.si u direktnom upravljanju i pod nadzorom slovenačkih arhiva,
• zakonski zahtevi,
• saradnja sa drugim državnim institucijama javne uprave iz oblasti e-poslovanja,
• saradnja sa stvaraocima arhivske građe,
• uticaj na regionalni razvoj,
• standardi i dobre prakse,
• raspoloživost eAG,
• digitalizacija već preuzete arhivske građe u fizičkoj formi,
• kombinovano čuvanje arhivske građe (celina, princip izvora i primarnog uređenja).
Po pitanju standarda ponajviše smo se oslonili na ISO 14721, koji je poznatiji kao referentni model OAIS i koji temelji na sistemu SIP – AIP – DIP,
odnosno preuzimanje – skladištenje – korištenje. Kod same problematike preuzimanja eAG mnogo nam je pomoglo i upoznavanje standarda ISO 20625:
2006, koji detaljnije definiše proces preuzimanja.

Prva važna dostignuća projekta e-ARH.si
U prvoj fazi razvoja slovenačkog elektronskog arhiva (2010–2013) bili
smo skoro potpuno bez finansijskih sredstava, zato smo vreme korisno iskoristili za delatnosti koje nisu zahtevale visoke finansijske uloge, a njihovo provođenje značilo je dobru pripremu za dalje. U tom periodu smo tako izučavali i analizirali strane dobre prakse (također posetama arhiva u inostranstvu), proučavali
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arhivske standarde, pripremali funkcionalne specifikacije, usavršavali arhiviste
te tražili mogućnosti za finansiranje u okviru EU projekata.
2013. godine uspeli smo steći europska sredstva u okviru OP RR (Europski fond za regionalni razvoj) u iznosu od 700.000 EUR, a sledeće godine smo
zajedno sa još nekoliko europskih partnera oblikovali projekat e-ARK, koji je
također finansiran pomoću europskih sredstava, i to CIP (Competitiveness and
inovation framework programme).
U okviru podprojekta e-ARH.si: OP RR zadali smo si dva osnovna cilja:
pokriti osnovne funkcionalnosti u okviru modela OAIS (ISO 14 721) za odabrane vrste eAG i izgradnja infrastrukture. Kakva je bila realizacija?
U okviru tog podprojekta uspeli smo razviti softverske alate uključujući
upustva za:
- stvaraoce (preuzimanje eAG: priprema SIP-a, predaja građe u e-arhiv),
- arhiviste (uskladištenje/čuvanje: priprema AIP-a, e-repozitorij),
- korisnike (dostup/korištenje: priprema DIP-a).
Do sada nam je uspelo razviti softverske alate samo za neke tipove građe,
kao što su računarski fajlovi, zbirke podataka i dokumentni sistemi.
Uspelo nam je uspostaviti adekvatnu informacionu okolinu na tri međusobno udaljene lokacije. Pripremili smo nacionalni standard za digitalizaciju arhivske građe (kontrolnu listu), koja definiše postupanje arhivskom građom u postupku digitalizacije, formate zapisa metapodataka, parametre za digitalizaciju
(za različite tipove građe), način predaje digitalizovane građe, zaštitu podataka
te privremeno uskladištenje predate građe.
Uspostavili smo zajednički web portal javne arhivske službe, gde zainteresovani korisnici mogu naći osnovne informacije o projektu te mogu dostupati
do softverskih alata i upustava za njihovo korištenje. Također smo pripremili i
programe edukacije korisnika te sve nove usluge adekvatno promovisali.

Dalji razvoj e-ARH.si u razdoblju 2016–2020.
U Strategiji i planu implementacije daljeg razvoja e-ARH.si za razdoblje
2016. – 2020., koje je 10. 3. 2016. potvrdila i vlada Republike Slovenije, jasno
smo zapisali da je naše poslanstvo „vrednovanje, sticanje, stručna obrada, očuvanje i omogućivanje korištenja nacionalne arhivske kulturne baštine Republike
Slovenije u elektronskoj formi.“ A naša vizija: „Svim zainteresovanim korisnicima želimo omogućiti dostup sa bilo kojeg mesta do najboljih e-rešenja u svrhu očuvanja i korištenja eAG. Time želimo postati jedna od vodećih institucija u
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oblasti inovacija e-arhiviranja u Republici Sloveniji, na području EU i jugoistočne Europe.“
U strateške prioritetne zadatke e-ARH.si u godinama između 2016. i 2020.
svrstali smo:
- brigu za arhivsku e-građu kod stvaralaca i njeno preuzimanje u
e-ARH.si,
- brigu za dugoročno očuvanje eAG u e-ARH.si,

- brigu za dalje korištenje i povećanje dostupnosti arhivske građe,

- aktivnu saradnju sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu,
- podržavanje stručnog razvoja zaposlenih kod stvaralaca arhivske građe i
u arhivima,
- garantovanje kvaliteta e-ARH.si sukladno modelu CAF i promocija.
Smelo zacrtanu strategiju počeli smo ostvarivati 2. 8. 2016., nakon što smo
dobili odobrenje nadležnih državnih organa o početku korištenja finansijskih
sredstava u iznosu od 4 mio EUR u svrhu daljeg razvoja slovenačkog elektronskog arhiva.
Rad smo organizovali u obliku osam kompetentnih centara, gde sarađuje
preko 70 zaposlenih stručnjaka različitih profila, zaposlenih u slovenačkoj javnoj arhivskoj službi. Koordinaciju projekta provodi krovni kompetentni centar,
a kontrolu nad izvođenjem projekta projektno veće, kojeg vodi direktor Arhiva
Republike Slovenije te predstojnik projekta – na naše zadovoljstvo tu je funkciju preuzeo ministar kulture.
Rad kompetentnih centara znači nadzire Krovni kompetentni centar
(KKC), čiji je osnovni zadatak uspostavljanje organizacione strukture e-ARH.si,
adekvatno pozicioniranje istog u slovenačku javnu arhivsku službu i aktivnosti
za sticanje potrebnih kadrovskih izvira te stabilnog finansiranja e-ARH.si. Centar će zadatak provoditi primenom više mera: uspostavljanje kompetentnih centara u okviru e-ARH.si, koordinacija rada kompetentnih centara, zaposlenje dodatnih kadrova u oblasti informatike i arhivistike u slovenačkoj javnoj arhivskoj
službi (prema predviđanjima 8), osiguravanje privremenih zaposlenja s obzirom
na sadržaj u provođenju projekta, vođenje i evaluacija izvođenja projekta.
Među zadacima krovnog kompetentnog centra su i uspostavljanje modela
kvaliteta CAF (priprema dokumentacije za sticanje CAF i pristup CAF-u) te sama logistika projekta.
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Delovanje kompetentnih centara međusobno je veoma povezano, naime
određeni produkti jednog kompetentnog centra biće ulaz odnosno osnov za delovanje drugog kompetentnog centra.
Sadržajno smo rad kompetentnih centara podelili na sledeći način:
- KC 1: Upravljanje eAG kod stvaralaca i predaja građe.

- KC 2: Osiguranje dugoročnog uskladištenja elektronske arhivske građe
u e-ARH.si.
- KC 3: Standardizacija arhivskog stručnog rada.

- KC 4: Upravljanje pristupima do elektronske arhivske građe.

- KC 5: Centar za digitalizaciju.
- KC 6: Digitalni filmski arhiv.

- KC 7: Međunarodna saradnja, promocija i usavršavanje.
Zadaci kompetentnih centara su sledeći (iza dvotačke nabrojane su i mere):
KC1:
- Standardizacija i priprema upustava za kreiranje, upravljanje i predaju
eAG kod stvaralaca: izrada metodologije pristupanja pripremi stručnotehničkih upustava; priprema tipskih stručno-tehničkih upustava za pojedine tipove eAG i njihova šira implementacija.
- Preuzimanje eAG od stvaralaca u e-ARH.si: preuzimanje različitih tipova eAG: (baze podataka, nestrukturirani dokumenti, ISUD, prostorni
podaci (e-pošta, web stranice /društvene mreže).
- Savetovanje kod uvođenja unutrašnjih pravila: priprema i izvedba programa usavršavanja zaposlenih u slovenačkoj javnoj arhivskoj službi i
kod stvaralaca (sistem učitelj / učitelja) te priprema plana i saradnja sa
stvaraocima u nadležnsoti slovenačke javne arhivske službe sa zadatkom savetovanja kod pripreme i uvođenja unutrašnjih pravila.
- Provođenje pilotskih ocena rizika u upravljanju i uskladištenju e-građe
kod stvaraoca: razvoj metoda i upustava za stvaraoce, koji će im biti od
pomoći kod samostalnog upravljanja e-građe te redovno proveravanje
upravljanja rizicima kod odabranih stvaraoca.
- Identifikacija, kupovina ili razvoj softverskih alata za savladavanje svih
vrsta eAG za pripremu, kontrolu, popisivanje i preuzimanje eAG od
stvaralaca u e-ARH.si.: pregled mogućih postojećih rešenja i dobrih
praksi za savladavanje identifikovanih vrsta eAG; identifikacija vrsta
eAG, za koje je potrebno razviti ili kupiti softverske alate za njihovo sa-
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vladavanje (npr. audio /video, e-poruke, web stranice, društvene mreže,
prostorni podaci i 3D modeli); tender za razvoj odn. kupovinu softverskih alata ili prilagođavanje i integracija već postojećih alata na tržištu;
implementacija i integracija softverskih alata u postojeću okolinu eARH.si
- Saradnja kod pripreme različitih propisa, kao što su ETZ (jedinstveni
tehnološki zahtevi), Opšti uslovi za provođenje certifikacije…
KC 2:
- Periodično proveravanje čuvanja eAG u e-ARH.si.: razvoj arhivskih
stručnih metoda, procedura i kriterijuma za proveru integriteta i upotrebljivosti te autentičnosti čuvanja eAG; razvoj odn. nabavka adekvatnih
softverskih alata; periodičko provođenje provere na osnovu statističkog
uzorka eAG.
- Unapređenje uslova čuvanja preuzete eAG na trenutačnoj informacionoj infrastrukturi: periodička provera bezbednosti sistema e-ARH.si pomoću nezavisnih stručnjaka iz te oblasti - tender; nadgradnja odn. po
potrebi zamena softverske opreme za e-repozitorij; uspostavljanje savremenih nadzornih sistema; implementacija dodatnih sigurnosnih mera za e-ARH.si u svrhu obezbeđenja principa sigurnog e-skladištenja.
- Prilagođavanje postojećih aplikacionih softverskih alata sistema eARH.si za savladavanje drugih tipova eAG (npr. audio/video, web stranice, e-pošta, društvene mreže, prostorni podaci i 3D modeli), uspostavljanje posvećene (specifične) infrastrukture te za provođenje pilotskih
projekata za testiranje tih alata: prilagođavanje odn. nadgradnja i razvoj
softverske opreme; razvoj softverske opreme za automatizovanu (mašinsku) valorizaciju preuzete građe; razvoj ili nabavka softverske opreme za paketno konvertovanje eAG u formate, koji su adekvatni za dugoročno očuvanje građe.
- Uspostavljanje zbirke podataka za uskladištenje eAG Slovenaca u susednim zemljama i širom sveta: uspostavljanje programa edukacije lica,
koji će zahvatati podatke u bazu; sistematičko zahvatanje građe Slovenaca u susednim zemljama i širom sveta u zbirku podataka.
KC 3:
- Standardizacija upravljanja i popisivanja arhivske građe na svim nivoima u cilju osiguranja osnovnih zahteva zakonodavstva uključujući semantičku i tehničku vezivost podataka o arhivskoj građi: analiza izvodljivosti; garantovanje kvaliteta produkata i usluga iz oblasti arhiviranja
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razvojem složenih metoda i postupaka popisivanja javne arhivske građe, uključujući zahvatanje komplementarnih sadržaja konteksta; uspostavljanje jedne zajedničke baze podataka.
- Osiguranje osnovnih arhivskih stručnih principa na sadržajno kompletnim celinama elektronskih i fizičkih pojavnih formi arhivske građe:
provođenje temeljnih i istraživanja predmetne oblasti s obzirom na pojavne forme sadržajno kompletnih celina arhivske građe; razvoj arhivskih stručnih metoda i pravila te postupaka za osiguranje i proveru usaglašenosti rešenja s obzirom na usvojene arhivske stručne principe.
- Nabavka adekvatnih dokumentnih sistema za upravljanje registraturnom građom regionalnih arhiva, što će omogućiti interoperabilnost rešenja u oblasti e-arhiviranja u SJAS: istraživanje tržišta i specifikacija;
tender; implementacija i integracija u informacione sisteme pojedinih
arhiva u SJAS i e-ARH.si.
KC 4 :
- Povećati pristupačnost i korištenje eAG: istraživanja tržišta, specifikacije za adekvatnu infrastrukturu; uspostavljanje virtualnih čitaonica te time omogućvanje udaljenog pristupa do eAG; nadgradnja postojećih ili
moguća nabavka softverskih alata za podršku invalidnim korisnicima
(alati za preuzimanje i pristup eAG) - specifikacija i tender; nadgradnja
postojećih ili nabavka novih softverskih alata za automatizovano raspoznavanje i anonimizaciju zakonom zaštićenih podataka – istraživanje
odn. obilazak dobrih praksi, specifikacija i tender; priprema odn. prilagođavanje eAG za omogućavanje pristupa invalidnim osobama (npr.
slabovidni) na način, koji njima odgovara - specifikacije i tender.
KC 5:
- Uspostavljanje centra za digitalizaciju kao integralnog dela e-ARH.si:
adekvatna edukacija zaposlenih u SJAS; uspostavljanje metodologije
digitalizacije arhivske građe i integracije digitalizata u sistem e-ARH.si;
nabavka ili najam potrebne infrastrukture (hardverska i softverska oprema) za digitalizaciju građe - tender.
- Digitalizacija preuzete arhivske građe u fizičkoj formi s obzirom na stepen ugroženosti i učestalosti korištenja: izvedba digitalizacije - ili centar za digitalizaciju ili tender za specifičku AG (npr. film na traci, mikrofilm).
- Digitalizacija i korištenje zajedničke arhivske baštine iza nekadašnje
SFRJ na osnovu sporazuma o nasledstvu: priprema kriterijuma za oda-
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bir arhivske građe za digitalizaciju; izvođenje pilotske digitalizacije
odabranog arhivskog fonda vlastitim sredstvima; nastojanje steći EU
sredstva za finansiranje čitavog projekta; izvedba digitalizacije, prenos
digitalizata u e-ARH.si te mogućnost njihovog korištenja.
- Prenos arhivske građe, koja je bila digitalizovana u proteklim godinama, svih javnih arhiva u ARH.si: Priprema listi već digitalizovane AG,
provera adekvatnosti metapodataka; plan prenosa i po potrebi zahvatanje dodatnih podataka, uskladištenje.
KC 6:
- Uspostavljanje digitalnog arhiva za filmsku i drugu audio/video građu
kao integralnog dela e-ARH.si: nabavka specijalne hardver i softver
opreme za uskladištenje i dalje korištenje filmske i audio/video građe –
tender.
KC 7 :
- Učešće u evropskim projektima, koji su finansirani za potrebe digitalizacije arhivske građe i očuvanja izvorne eAG: potraga za adekvatnim
mogućnostima za saradnju sa arhivima, bibliotekama, univerzitetima i
naučno-istraživačkim institucijama; članstvo u stručnim udruženjima u
oblasti e-arhiviranja; predstavljanje rešenja na međunarodnim skupovima; učešće u konzorcijumima za prijavu i izvođenje međunarodnih projekata.
- Razmena znanja i iskustava u široj međunarodnoj zajednici u oblasti earhiviranja: potraga za adekvatnim mogućnostima saradnje sa arhivima,
bibliotekama, univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama.
- Promotivne aktivnosti: priprema promotivnog materijala; diseminacija
rezultata projekta (organizacija konferencija, organizacija seminara u
svrhu prezentovanja dostignuća projekta, uređivanje web stranica...).
- Podizanje stručnog nivoa znanja u oblasti dugoročnog očuvanja elektronske građe: priprema i organizacija izvođenja programa edukacije za
vodeće i stručne saradnike u arhivima te kod stvaralaca arhivske građe;
traženje mogućnosti sticanja specifičnih znanja odn. specijalizacija u
stranim institucijama za stručne saradnike u arhivima.
Inače treba imati u vidu da je razvoj slovenačkog e-arhiva odgovoran i
zahtevan zadatak, gde smo svoje znanje i iskustvo udružili arhivisti i informatičari iz svih slovenačkih javnih arhiva.
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Bojan CVELFAR
FORMING OF THE SLOVENIAN ELECTRONIC ARCHIVE
Summary
Digital archiving is carried out in a digital archive and consists of the following
procedures: ingest of digital records to a digital archive, processing of such records, their long-term preservation based on the existing legislation, and an efficient management
and further use of digital archival records. The paper describes our first practical experience gained during transfer of digital archival records into the Archives of the Republic
of Slovenia, and provides an insight into the bare beginnings of the development of the
Slovenian public digital archive (e-ARH.si). The start of the project was based on the
previously conducted feasibility study, adopted Strategy and Implementation Plan for
the Development of the Slovenian Public Electronic Archives, and on international standards (the most important of which are ISO 14721, otherwise known as OAIS Referen-
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ce Model, and ISO 20625, which defines in more detail the process of submitting archival records). Also presented in the paper are the first achievements of e-ARH.si project,
such as development of software tools for certain types of records, establishing coherent
IT environment in three geographically different locations, proposal for the national
standard for digitization of archival records (check list), setting up a joint public archival service web portal, and many more. Our main strategic priorities in further development of e-ARH.si between 2016 and 2020 are as follows: to ensure the care for digital
archival records at creators and transfer of such records into e-ARH.si, to guarantee
long-term preservation of digital archival records, provide further use and improve access to these records, to actively engage with other national and international digital archiving institutions, to provide professional training for the creators of archival records
as well as for those employed by archival institutions, and to meet quality assurance
standards in accordance with CAF model.
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Državni arhiv u Vukovaru
DIGITALIZIRANO ARHIVSKO GRADIVO VOJNE KRAJINE
IZ 18. I 19. STOLJEĆA U ARHIVIMA U HRVATSKOJ
– Stanje i mogućnosti korištenja u zajednici –
SAŽETAK: Autor u radu donosi pregled stanja postupka digitalizacije i razvoja s
njom povezane problematike procesa zaštite i dostupnosti izvornoga arhivskog gradiva
u Republici Hrvatskoj, a posebno se ukazuje na razvoj institucija bivše Vojne krajine u
18. i 19. stoljeću na području nekadašnjih kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
kao krunskih zemalja u sastavu Habsburške Monarhije (od 1867. Austro-Ugarske). Dakako da je naglasak u radu posebno dan prikazu stanja očuvanosti i značaju gradiva nastaloga njihovim radom kao nositelja vrijednih informacija za potrebe istraživačko-korisničkoga rada u svim segmentima javnih djelatnosti na području kojega su one pokrivale, digitaliziranim serijama zapisa u odnosu na europske trendove u procesima digitalizacije, njihovom dostupnošću te mogućnost njegova korištenja u zajednici u brojnim
edukativno-povijesnim sadržajima.
KLJUČNE RIJEČI: Vojna krajina, Habsburška Monarhija, vojna uprava, generalkomanda, pukovnija, regimenta, digitalizacija, arhivsko gradivo

KRATAK RAZVOJ PROCESA DIGITALIZACIJE
ARHIVSKOGA GRADIVA U HRVATSKOJ
Digitalizacija kao oblik zaštite izvornoga arhivskoga gradiva i „dodana vrijednost“ u globalnom elektroničkom okružju u Hrvatskoj se javlja početkom
ovoga stoljeća, kada, sukladno suvremenim zahtjevima i trendovima usmjerenih
ka sve većoj dostupnosti gradiva, ona postaje dijelom raznih nacionalnih programa i smjernica na području javne uprave i javnih djelatnosti. Na polju informacijskih znanosti ona obuhvaća proces obrade, tehničkog postupka digitalizacije, osmišljavanja on-line dostupnosti putem izrade adekvatnih repozitorija i
aplikacija, upravljanja pravima i, dakako, zaštite gradiva od daljnjeg fizičkoga
uništavanja učestalim manualnim korištenjem izvornih dokumentarnih zapisa.
Tijekom 2005. godine osmišljen je prvi Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe, temeljem kojega je u razdoblju 2007. – 2009.
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godine pokrenut pilot-projekt „Hrvatska kulturna baština“1 s ciljem realizacije
potrebnih tehničkih, infrastrukturnih i kadrovskih uvjeta radi stvaranja poticajne
klime za kreiranje i izvršavanje takvih projekata. Rezultat je zajedničkog angažmana svih krovnih državnih ustanova u kulturi u koordinaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a predstavljen je 2008. godine kao središnje mjesto za
pristup i pretraživanje postojećih kao i onih digitalnih zbirki izrađenih tijekom
izvršavanja programa.
Iako navedeni portal zbog raznih strukturnih okolnosti danas više nije u
funkciji, vrijedno je spomenuti tek aktivnosti koje su rezultirale daljnjim radom
na realizaciji programa digitalizacije, kao što su: izrada i donošenje smjernica za
digitalizaciju kulturne baštine, edukacija stručnih kadrova, poticanje postupaka
digitalizacije u ustanovama, razvoj informacijskih tehnologija i infrastrukture i s
njima povezane suradnje baštinskih ustanova, informacijskih stručnjaka i specijaliziranih tvrtki, priprema podataka za integraciju podataka u europske portale
zaštite kulturne baštine – Europeana, Archives Portal Europe i sl., te daljnji rad
na razvoju nacionalnih strategija digitalizacije pisane baštine i sl.
Iako sveobuhvatna strategija digitalizacije, koja bi – uz navedeno – obuhvaćala i tehnološku i financijsku potporu izvršiteljima, unatoč postojećim strateškim planovima rada resornog ministarstva kulture do danas nije donesena,
određene aktivnosti ipak su dovele do kreiranja konkretnijih rješenja na području digitalizacije baštine i dostupnosti informacija u digitalnom okružju. Tijekom
2006. godine, kao rezultat suradnje na projektu MATRA – „Administrativna i
upravna reforma hrvatske arhivske službe“ pod vodstvom Nizozemskog državnog arhiva tijekom čije provedbe su definirani misija i vizija arhivske službe te
njena važnost u segmentu upravljanja dokumentacijskim procesima. Na državnoj razini u Hrvatskoj je u to vrijeme kreiran „Nacionalni arhivski informacijski
sustav“ (pod tadašnjim nazivom ARHiNET),2 koji predstavlja značajan iskorak
u informatizaciji arhivskoga sustava i omogućavanju dostupnosti opisnih podataka za sve arhivske fondove i zbirke u posjedu arhivskih, ali i drugih ustanova
koje na bilo koji način čuvaju i skrbe o arhivskom gradivu u svome posjedu.
Osim njih, u njemu su javno dostupna obavijesna pomagala za velik broj arhivskih fondova i zbirki pohranjenih u svim baštinskim ustanovama. Iako, doduše,
on ne služi kao alat za digitalizaciju arhivskoga gradiva, zasigurno predstavlja
značajan oblik informiranja javnosti o arhivskome dobru u informatičkom kontekstu.
Određene rezultate trebala je iznjedriti i aktivnost radne grupe za digitalizaciju arhivskoga gradiva, koja je djelovala u okrilju Savjetodavne arhivske slu1
2

Hrvatska kulturna baština, http://www.kultura.hr/, 15. 6. 2018.
Nacionalni arhivski informacijski sustav, http://arhinet.arhiv.hr/default.aspx, 15. 6. 2018.
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žbe, uz stručnu i administrativnu pomoć Matične službe Hrvatskog državnog arhiva (dalje: HDA), no u stvarnosti ova radna grupa dugoročno nije zaživjela.3
Naravno da se navedenim programskim i metodološkim zadatcima u konačnici nije u bitnome povećao broj digitaliziranoga arhivskog gradiva, niti riješilo pitanje njegove dostupnosti te iskoristivosti za povijesna i druga istraživanja, za što je ipak potrebna adekvatnija resurska i tehnološka podrška brojnim
arhivima koji u izazovima suvremenog elektroničkoj okružja još uvijek prolaze
stupanj vrednovanja i adekvatne obrade nepreglednog niza dokumenata, većinom sastavljenih na stranom jeziku i pismu (primjer njemačkog jezika i pisma
kasnog novog vijeka), pri čemu, u nedostatku obučenih latinista i germanista,
nerijetko, uslijed ograničenih financijskih resursa i nedostatka konkretnih nacionalnih planova zaštite pisane baštine, izostaje i nužno potrebna institucionalna
podrška na obradi takvih dokumentarnih cjelina putem suradnje sa znanstvenim
institucijama i zavodima.
Određeni optimizam nedavno je probudio razvoj posebne sofisticirane
platforme korisničke podrške baštinskim ustanovama – Sustava za agregaciju
audiovizualne, arhivske, knjižnične i muzejske građe, koji pruža tehnološku podršku procesima pobiranja, obrade i pripreme metapodataka svih baštinskih institucija i pojedinaca koji posjeduju vrijednu digitaliziranu kulturnu baštinu, radi njihova implementiranja u digitalni portal Europeane.4 Uvidom u sustav, vidljivo je da je trenutno u njemu pohranjeno tek 71 zbirki s ukupno 71.697 zapisa agregiranih u Europeani. O daljnjem razvoju i pristupu nacionalnih strategija umnogome ovisi način na koji će potencijal ovakvoga sustava zaista i biti iskorišten kao platformski model repozitorija cjelokupne digitalizirane arhivske
baštine, no za sada, u trenutku pisanja ovoga rada, jasno je da je hrvatska arhivistika još uvijek na samim početcima, a trenutno postojeći digitalni sadržaji u
posjedu pojedinih arhiva, te HDA, dostupni su dijelom u obliku objavljenih digitalnih snimki u foto-galerijama na mrežnim stranicama pojedinih arhiva, a
uglavnom posredstvom izravnih upita i obraćanja nadležnim ustanovama kroz
baze podataka dostupne u odjelnim čitaonicama. O sustavnom pristupu izradi
on-line baze podataka u hrvatskim arhivima, dakle, još ne može biti govora.5
Određeni pomaci s pravom se očekuju tek u vrijeme koje je pred nama, donošenjem novog arhivskog zakona koji, među ostalim, kao jednu od svojih te3
O problematici razvoja digitalizacije u hrvatskim arhivima i drugim baštinskim ustanovama,
problemima i izazovima, vidi u radu: Vlatka Lemić, Digitalizacija u hrvatskim arhivima: stanje i
perspektive, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (zbornik radova sa znanstvenoga skupa), Pokrajinski arhiv Maribor, Radenci 2017, 97–116.
4
Sustav za agregaciju arhivske, audiovizualne, knjižnične i muzejske građe, http://agregator.arhivx.net/mk/, 19. 6. 2018.
5
V. Lemić, Digitalizacija…, 110–111.
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meljnih zadaća ističe zaštitu digitalnih zapisa, kako onih koji u takvom u takvom obliku nastaju kod njihovih stvaratelja, pa tako i onih koji se čuvaju i s
vremenom će biti obrađeni u digitalnom obliku u arhivima. Posebno poglavlje
zakona pak odnosi se na obvezu resornog Ministarstva da posebnim Planom
razvoja arhivske djelatnosti regulira osnove daljnjeg razvoja arhivske službe, u
okviru koje će naglasak biti i na izradi sveobuhvatnog arhivskog sustava digitalizacije i mrežne dostupnosti arhivskoga gradiva.6
Institucije Vojne krajine u 18. i 19. stoljeću
O povijesti i razvoju institucija Vojne krajine već su objavljivane brojne
knjige i stručno-znanstveni radovi,7 te će za potrebe ovoga rada i razumijevanja
značaja sačuvanog arhivskog gradiva biti dan prikaz tek osnovnih tendencija i
ustroja nadležnosti tadašnjih vojnih organa koji su upravljali čitavim obrambenim područjem nekadašnjih granica Hrvatske u okviru područja Habsburške
Monarhije, čije je arhivsko gradivo pohranjeno u hrvatskim arhivima.
Ustrojena kao obrambeni pojas Habsburške monarhije prema Osmanskom
Carstvu u 16. stoljeću, Vojna krajina djelovala je kao zasebna administrativnovojna cjelina upravno u cijelosti podvrgnuta Nutarnjoaustrijskom dvorskom ratnom vijeću u Grazu, da bi od prve polovice 18. stoljeća u vojnim i sudskim pitanjima nadležnost prešla na Dvorsko ratno vijeće u Beču, a u gospodarskim i
građanskim predmetima i dalje ostala na pokrajinskom gradačkom vijeću. Sveobuhvatne marijaterezijanske reforme sredinom 18. stoljeća označile su i kraj
preostalim ingerencijama gradačkog ratnog vijeća, koje je ukinuto 1743. godine,
kratko vrijeme formiran Vojni direktorij u Grazu, da bi konačno 1749. i sva administrativno-vojna vlast nad krajiškim područjem prešla na Dvorsko ratno vijeće u Beču. Reorganizacijom 1848. godine ukinuto je i Dvorsko ratno vijeće, a

6

Prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Hrvatski sabor, http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-arhivskom-gradivu-i-arhivima-pr, 19. 6. 2018.
7
Ovdje se navode tek neki ogledni primjeri iz odabrane građe: Ivan Beuc, Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije – pravnopovijesne studije, Zagreb
1985; Josip Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18. stoljeću, Glasnik arhiva Slavonije i
Baranje, sv. 6, Slavonski Brod – Osijek 2006.; Fedor Moačanin, Vojna krajina do kantonskog uređenja 1787., Vojna krajina, Povijesni pregled, historiografija – rasprave, Zagreb 1984.; Ive Mažuran, Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702. godine, Osijek 2005; Vrijedno spomena je
također svojevremeno izrađeno kapitalno djelo, koje do danas, uz kritički pristup, služi kao nezaobilazan izvor vrijednih saznanja o povijesti Vojne krajine, posebno jer je napisano na osnovu
proučavanja sveobuhvatnog izvornoga gradiva, nažalost danas dijelom i uništenoga. Vidi: Franz
Vaniček, Specialgeschichte der Militärgrenze – aus Originalquellen und Quellenwerken geschöpft, sv. 1–4, Wien 1875.

138

Stjepan Prutki

nadležnost nad krajiškom upravom prešla je na Vrhovno vojno zapovjedništvo
pri tadašnjem bečkom Ministarstvu rata.
Vojna krajina zamišljena je kao posebna strateška vojno-adiministrativna
jedinica, ustrojena na drugačiji način i na drugačijim osnovama od ostalog, civilnog dijela Monarhije. Služila je kao stalni kontingent produkcije vojno-sposobnog stanovništva, spremno braniti granicu Carstva, a da bi to u praksi bilo
moguće provesti, stanovništvo je uživalo stanovita društveno-ekonomska prava
za razliku od ostalog dijela Monarhije, poput oslobođenja od zemljišne vlasti
vlastele i feudalaca, oslobođenja od glavnog državnog poreza – dice ili kontribucije, te ostalih prava. Slobodno je raspolagalo zemljištem kojega je obrađivalo, a zauzvrat bilo obvezno od 16. do 60. godine života služiti vojsci i o vlastitom trošku odazivati se vojnim novačenjima za potrebe Cara i države. Sredinom
18. stoljeća i nestankom direktne vojne opasnosti od Osmanskog Carstva na vidjelo su isplivale nove potrebe i okolnosti, koje su nametale nužnost organizacije vojske na moderniji i svrsishodniji način, u kojemu takav granični vojno-krajiški sustav doduše neće više služiti za obranu graničnog područja, već kao vojna teritorijalna cjelina stalno sposobna proizvesti spremnog vojnika-krajišnika
za potrebe Carstva u svim ratovima koje je ono vodilo na europskom području.
Marijaterezijanske reforme sredinom 18. stoljeća provele su, stoga, reorganizaciju dijela dotadašnjih, te formiranje novih administrativno-vojnih jedinica
u strogom hijerarhijskom sustavu upravljanja. Uz male izmjene tijekom čitavog
razdoblja postojanja Vojne krajine, organizacija je počivala na hijerarhijskom
ustroju upravljanja, idući od više ka nižim instancama: dvorsko ratno vijeće –
generalati (vojna zapovjedništva) – pukovnije – satnije i zapovjedništva tvrđava
i gradova. Osim potonjih, u pojedinim su pukovnijama bili ustrojeni i tzv. slobodni vojni komuniteti, izravno podvrgnuti vlasti generalkomande, u kojima je
stanovništvo bilo oslobođeno svih vojnih obveza, uživalo slobodu bavljenja
obrtom, trgovinom, i na taj način steklo status slobodnih krajiških građana. To
je bilo potrebno kako bi Vojna krajina, kao samostalna zaokružena vojno-administrativna cjelina razvila tržište proizvoda za samostalnu opskrbu i uzdržavanje
stanovništva.
Organogram ustroja Vojne krajine sredinom 18. stoljeća na području Hrvatske i Slavonije pokazuje slijedeće vojno-upravne jedinice:
 Karlovački generalat
- Lička pukovnija
- Ogulinska pukovnija
- Otočka pukovnija
- Slunjska pukovnija
 Banska krajina
- Prva i Druga banska pukovnija (Glina i Petrinja)

139

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

 Varaždinski generalat
- Križevačka pukovnija
- Đurđevačka pukovnija
 Slavonski generalat
- Gradiška pukovnija
- Brodska pukovnija
- Petrovaradinska pukovnija

Slika 1. Shema ustroja Hrvatsko-slavonske Vojne krajine u 18. st.

Slobodni vojni komuniteti na području slavonske i hrvatske Vojne krajine
bili su: Petrovaradin, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Zemun, Sremski Karlovci, Bukovci i Senj.8
Reorganizacija uprave na području Vojne krajine 1848., i posebno 1850.
godine, kada je donijet Osnovni krajiški zakon, donijela je i nove upravno-teritorijalne promjene. Dotadašnje postojeće generalkomande9 objedinjene su u jed8
Kratko vrijeme takav status uživali su i Vinkovci, Sremska Mitrovica, Nova Gradiška, Bela Crkva, Glina, Ivanić, Otočac, Gospić, Ogulin, Gomirje i Brinje.
9
1783. objedinjene su banska i varaždinska generalkomanda u jednu sa sjedištem u Zagrebu,
kojoj je 1786. pridodano i bivše područje karlovačke generalkomenade, a slavonska i banatska
1783. u drugu – slavonsku generalkomandu sa sjedištem u Petrovaradinu.
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no Zemaljsko zapovjedništvo (generalkomandu) za Hrvatsku i Slavoniju, sa sjedištem u Zagrebu, a kao zborna mjesta nadležna pukovnijama, a podređena zapovjedništvima, ustrojavaju se brigade i divizije kao taktičko-operativne jedinice austrijske vojske nadležne u poslovima regrutiranja, rasporeda jedinica, nadzora nad izvršavanjem propisa i uredbi u nižim jedinicama i sl., no bez teritorijalne nadležnosti i stvarne vlasti, kakva je i dalje u rukama pukovnija i zemaljskog zapovjedništva.
Do nove promjene dolazi 1871. godine kada je uslijed odredbi Austrougarske, te potom i Hrvatsko-ugarsko nagodbe uprava u Vojnoj krajini odvojena od vojne vlasti. Carskom odlukom od 8. lipnja 1871. dodijeljen je Glavnom
zapovjedništvu u Zagrebu isti djelokrug koji je bio utvrđen odredbama Hrvatsko-ugarske nagodbe za zemaljsku vladu. Tako je Odjel krajiške uprave Glavnog zapovjedništva u Zagrebu prerastao u zemaljsku vladu Hrvatsko-slavonske
vojne krajine, a kojoj su istom odlukom pripojena Petrovaradinska graničarska
pukovnija (1849. – 1871. bila je podređena Temišvarskoj/Banatskoj generalkomandi) kao i vojni komuniteti Zemun, Srijemski Karlovci i Petrovaradin.
Razvojačenjem Vojne krajine 1873. godine, te njenim konačnim ukidanjem 1881. godine, prestala je sva vojno-upravna vlast na čitavom tadašnjem
području kojega je pokrivala, a njeni krajevi pripojeni ingerenciji sabora i zemaljske vlade u Zagrebu.
Arhivsko gradivo Vojne krajine u posjedu
hrvatskih arhiva i stanje njegove digitalizacije
U odlomku se donosi konkretan pregled svih arhivskih fondova pohranjenih u hrvatskim arhivima, strukturiran prema vrstama upravno-vojnih jedinica i
arhivima kao imateljima njenoga gradiva. Također se ukratko daje prikaz djelokruga rada stvaratelja, podatci o preuzimanju (ako su bili dostupni) i stupnju digitalizacije. Svi su podatci preuzeti iz Nacionalnog arhivskog informacijskog
sustava (NAIS) na mrežnim stranicama http://arhinet.arhiv.hr/default.aspx.
Zbog preglednosti, svi su fondovi i njima pridruženi podatci grupirani kroz
slijedeće cjeline:
a) Generalkomande (zapovjedništva)
b) Pukovnije
c) Slobodni vojni komuniteti
d) Brigade i divizije
e) Zapovjedništva tvrđava
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a) Generalkomande (zapovjedništva)
Stvaratelj je svoje poslovanje vršio kroz resorne odjele: isprva su bila tri
odjela: Politički odjel (Politisches Departement – oznaka Q) bavio se pitanjima
prosvjete, poljodjelstva, obrta, trgovine i policije. Gospodarski odjel (Oekonomisches Departement – oznaka R) bavio se novčanim i računskim poslovima,
popisivanjem stanovništva, građevinarstvom, šumarstvom te korištenjem rabote,
Pravosudni odjel (Justiz Departement – oznaka T) bavio se pravnim poslovima.
Od 1808. godine svaka generalkomanda dobiva još Vojni odjel (Militar Departement – oznaka P) koji se isključivo bavio vojnim poslovima i Opskrbni odjel
(Verpflegs Departement – oznaka S) koji se brinuo o opskrbi garnizonskih, linijskih postrojbi odnosno opskrbom krajišnika koji su bili u službi. U njihovom
sastavu djelovao je i Delegirani vojni sud (Judicum delegatum militare), a od
1807. godine i Vojni apelacijski sud (Militar Appelations Gericht). Od 1808.
godine svaka generalkomanda dobiva još i Ratnu blagajnu (Kriegs Kasse). Stoga je njihovo gradivo nezaobilazan izvor za istraživanje povijesti upravnih institucija Vojne krajine te ratne, gospodarske, društvene i socijalne povijesti.10
Godine 1852./1853. provodi se reorganizacija unutar Zapovjedništva s ciljem odvajanja upravnih od vojnih poslova, što je već istaknuto u prethodnom
poglavlju. Zapovjedništvo je podijeljeno na 3 sekcije: Prvu sekciju čini Pobočništvo i prezidijal (S I/1) i pravosudni odjel (S I/2), II. sekcija je operacioni
ured. III. sekcija objedinjava vojnu administraciju: vojni odjel (S III/1), gospodarski odjel (S III/2), obskrbni odjel (S III/3), pravosudni odjel (S III/4), zdravstveni odjel (S III/5). Za civilne poslove uspostavljen je Graničarski odjel.11
Cjelokupno arhivsko gradivo generalkomandi Vojne krajine, Hrvatsko-slavonskog zemaljskog zapovjedništva i XIII. zbora u Zagrebu u organizaciji E.
Laszowskog prenešeno je u HDA tijekom 1922. godine iz zgrade bivšeg zapovjedništva XIII. vojnog zbora na Jezuitskom trgu u Zagrebu.12
Uvidom u NAIS razvidno je da za sve fondove postoje izrađeni sumarni
inventari, a za serije projektne dokumentacije i nacrta školskih, crkvenih i gospodarskih objekata i analitički popisi. Gradivo je sačuvano djelomično.

10
Podatci preuzeti iz: Zdenka Baždar, Slavonska generalkomanda (sumarni inventar fonda),
Zagreb 1999.
11
Milan Pojić, Generalkomanda za Hrvatsku i Slavoniju (sumarni inventar fonda), Zagreb 1998.
12
Z. Baždar, Slavonska generalkomanda.
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Hrvatski državni arhiv:
Ujedinjena bansko-varaždinsko karlovačka generalkomanda; HR-HDA426; 1560 – 1848; 35 d/m
Gradivo je u cijelosti mikrofilmirano te digitalizirano. Dostupno je na uvid
izravnim upitom u matičnom arhivu.
Banska generalkomanda; HR-HDA-429; 1750 – 1823; 8 d/m
Gradivo je u cijelosti mikrofilmirano te digitalizirano. Dostupno je na uvid
izravnim upitom u matičnom arhivu.
Slavonska generalkomanda; HR-HDA-430; 1701 – 1848; 23 d/m
Gradivo je u cijelosti mikrofilmirano 2004. godine te digitalizirano. Dostupno je na uvid izravnim upitom u matičnom arhivu.
Generalkomanda za Hrvatsku i Slavoniju; HR-HDA-1180; 1849 –
1869; 32 d/m
Gradivo nije snimljeno te ne postoji digitalna kopija zapisa.
C. kr. glavno zapovjedništvo u Zagrebu kao krajiška zemaljska
upravna oblast; HR-HDA-434; 1852 – 1881; 203 d/m
Gradivo je djelomično mikrofilmirano te za sada ne postoji digitalna kopija zapisa.
C. kr. glavno zapovjedništvo u Zagrebu kao krajiška zemaljska upravna oblast. Spisi o Bosanskom ustanku;13 HR-HDA-435; 1871 – 1881; 2.5 d/m
Gradivo je u cijelosti mikrofilmirano te digitalizirano. Dostupno je na uvid
izravnim upitom u matičnom arhivu.
C. kr. glavno zapovjedništvo u Zagrebu kao krajiška zemaljska
upravna oblast. Spisi o Rakovičkoj buni;14 HR-HDA-437; 1871 – 1884; 1
d/m
Gradivo je u cijelosti mikrofilmirano te digitalizirano. Dostupno je na uvid
izravnim upitom u matičnom arhivu.

13
Izvješća graničarskih postrojbi i austrijskih civilnih činovnika o političkim i vojnim prilikama
u Bosni i Srbiji, te prijepisi izvješća austrougarskog generalnog konzula F. Lippicha u Skadru za
austrougarskog ministra vanjskih poslova grofa Andrassyja o političkim i vojnim događanjima na
području Albanije, Crne Gore i Srbije, a upućenih barunu F. Philippovichu, zapovijedajućem generalu Hrvatske i Slavonije u Zagrebu. Podatak preuzet iz: NAIS.
14
Gradivo sadrži izvješća o postupcima vojnih i sudskih vlasti (saslušanja osumnjičenika i svjеdoka, izlaganja odvjetnika, sudske presude) na području Ogulinske, Slunjske i Otočke graničarske
pukovnije povodom događanja u Rakovici. Podatak preuzet iz: NAIS.
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Slika 2. Mikrofilmiran i digitalizirani najstariji zapis iz fonda
Slavonske generalkomande. Hrvatski državni arhiv. HR-HDA-430. Spis br. 1/1701.
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b) Pukovnije (regimente)
Kao sva vojna i administrativna tijela, tako su i pukovnije svoj organogram
i djelokrug rada imale ustrojen jednoobrazno, a iz primjera sumarnog inventara
fonda Brodske graničarske pukovnije razvidan je njihov sadržaj. One su, dakle,
bile vojne postrojbe, te predstavljale upravno, sudbeno i izvršno tijelo za sve
stanovnike na njihovom području. Osnovna je vojna postrojba i upravno tijelo
pukovnije bila satnija, čije je gradivo odloženo kao podserija matičnoga fonda.
Zapovjedništvo je satnije bilo nadležno za sve općine na teritoriju satnije u vojnom i upravnom pogledu. Gradivo fonda sadrži podatke o vojnoj organizaciji
pukovnija i satnija i svakodnevnom životu graničarskog stanovništva, brojni su
zapisi o razvoju obrta i trgovine, doseljenicima, ažurno je bilježila sve podatke o
krajišničkom statusu. Pukovnija je, osim toga, vodila korespondenciju sa satnijama u svojoj nadležnosti radi rješavanja raznih predmeta vojne i civilne naravi,
ili ih dostavljala na rješavanje nadležnoj generalkomandi kao višoj vojnoj i
upravnoj instanci. Vrijedna cjelina gradiva nastalog radom pukovnije su i sačuvane zemljišne knjige, koje su tada vođene u nadležnosti pukovnijskog suda,
odn. upravnog odjela gruntovnice. Uglavnom su one sastavne cjeline gradiva
pukovnijskih fondova, dok su u nekima (primjer Državnog arhiva u Karlovcu)
sastavni dio gradiva kasnijih stvaratelja (npr. općinski sudovi) kao pravnih
sljednika bivših ustrojbenih jedinica – zemljišnih ureda, koje su zemljišne knjige nastavile voditi u identičnim registraturnim knjigama unatoč promjeni upravne nadležnosti.
Administrativni ustroj i njegove promjene rekonstruirane su iz sačuvanog
gradiva, i također se ovdje prikazuju na temelju sačuvanog gradiva Brodske graničarske pukovnije. Unutar zapovjedništva pukovnije djelovali su sljedeći odjeli: XVIII. st. – 1815.: Pobočništvo, Sudstvo, Gospodarstvo, Računovodstvo, Zemljišni ured, Šumarski ured; 1816. – 1826.: Vojni odjel, Upravni odjel, Gospodarski odjel, Pravosudni odjel, Pukovnijski sud; 1827. – 1872.: Odjel za vojne
poslove, Odjel graničarske uprave (s 5 odsjeka: personalni, upravni, računovodstveni, građevinski i pravosudni), te Pukovnijski sud.15
Arhivsko je preuzimano u arhiv raznim načinima, te će stoga biti pojašnjeno kod navođenja svakog pojedinog fonda. Za pojedine fondove izrađeni su sumarni inventari, a za pojedine, fragmentarno sačuvane, arhivski popisi. Podatci
o stanju fonda preuzeti su sa mrežnih stranica NAIS-a. Gradivo pukovnije je digitalizirano tek djelomično.

15

Danijela Marjanić, Brodska graničarska pukovnija (sumarni inventar fonda), Zagreb 2001.
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Hrvatski državni arhiv:
Ogulinska graničarska pukovnija; HR-HDA-441; 1751 – 1883; 85 d/m
Gradivo je predano HDA 1922. od strane Četvrte armijske oblasti Vojske
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Godine 1946. preuzeta je i serija redovnih
mjesečnih osobnih, statističkih i financijskih iskaza (Standes-Tabellen, MonatsListen i Verpflegs-Listen) pristigla restitucijom iz Bečkog ratnog arhiva 1944. u
Ratni arhiv i muzej Nezavisne Države Hrvatske. Izvornici starijeg dijela gradiva
ove serije (1756 – 1820.) nalaze se u Ratnom arhivu u Beču, a mlađi (1820 –
1869.) u HDA. Mikrofilmovi starijeg dijela gradiva pristigli su u HDA 1983.
godine. Gradivo nije digitalizirano.
Brodska graničarska pukovnija; HR-HDA-445; 1760 – 1887; 85 d/m
Gradivo je preuzimano u više navrata: 1941. Gradsko poglavarstvo u Vinkovcima predalo je dio gradiva po službenoj dužnosti; dar Ante E. Bilića 1942.;
predaja po službenoj dužnosti Ljekarničkog fakulteta 1944.; dar Marijana Markovca 1945.; predaja po službenoj dužnosti Povijesnog muzeja u Zagrebu 1946.
i Prosvjetnog odjela Gradskog narodnog odbora u Vinkovcima; dar Marijana
Markovca 1948. U HDA je, osim toga, preuzeta serija redovnih mjesečnih personalnih, statističkih i financijskih iskaza (Standes-Tabellen, Monats-Listen i
Verpflegs-Listen) pristigla restitucijom iz Bečkog ratnog arhiva 1944. godine u
Ratni arhiv i muzej NDH. Originali starijeg dijela gradiva ove serije ( 1756. 1820.) nalaze se u Ratnom arhivu u Beču, a mlađi (1820. – 1869.) u HDA u Zagrebu. Mikofilmovi starijeg dijela gradiva pristigli su 1983. godine u Hrvatski
državni arhiv. Najveći dio gradiva nastalog radom zemljišno-knjižnog ureda
(zemljišne knjige) pohranjen je u Državnom arhivu u Vukovaru. Gradivo nije
digitalizirano.
Slunjska graničarska pukovnija; HR-HDA-442; 1763 – 1875; 45 d/m
Gradivo je predano po službenoj dužnosti 1944. godine. Popisi pripadnika
i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze
se u Zbirci mikrofilmova HDA. Fragmentarno je sačuvano te nije provedeno digitaliziranje.
Otočka graničarska pukovnija; HR-HDA-440; 1799 – 1877; 32 d/m
Gradivo je predano po službenoj dužnosti 1944. godine. Popisi pripadnika
i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze
se u Zbirci mikrofilmova HDA. Fragmentarno je sačuvano te nije provedeno digitaliziranje. Dio gradiva (zemljišne knjige) pohranjene su u Državnom arhivu u
Karlovcu u sastavu fonda Općinski sud u Ogulinu. Zemljišno-knjižni ured.
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Lička graničarska pukovnija; HR-HDA-439; 1788 – 1883; 20 d/m
Gradivo je predano po službenoj dužnosti (Uprava graničarske investicijske zaklade u Zagrebu 1911., Četvrta armijska oblast u Zagrebu 1920. – 1922.,
Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu 1946.). Dio gradiva je darovan 1944. Popisi
pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u
Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. Fragmentarno je sačuvano te nije
provedeno digitaliziranje.
Varaždinsko-križevačka graničarska pukovnija; HR-HDA-443; 1757 –
1869; 18 d/m
Dio gradiva darovan je 1944. godine, a dio predan po službenoj dužnosti
1985. godine. Popisi pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829.
iz Ratnog arhiva u Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. U Državnom arhivu u Bjelovaru nalazi se 47 knjiga pukovnije (1804/1862). Gradivo je digitalizirano djelomično.
Petrovaradinska graničarska pukovnija; HR-HDA-447; 1804 – 1869;
18 d/m
Gradivo je darovano 1944. godine. Popisi pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije provedeno digitaliziranje.
I. banska graničarska pukovnija; HR-HDA-448; 1820 – 1869; 15 d/m
Gradivo je darovano 1944. godine. Popisi pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije provedeno digitaliziranje.
II. banska graničarska pukovnija; HR-HDA-449; 1808 – 1869; 17 d/m
Gradivo je darovano 1944. godine. Popisi pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije provedeno digitaliziranje.
Gradiška graničarska pukovnija; HR-HDA-446; 1820 – 1869; 16 d/m
Gradivo je darovano 1944. godine. Popisi pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije provedeno digitaliziranje.
Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija; HR-HDA-444; 1820
– 1869; 15 d/m
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Gradivo je darovano 1944. godine. Popisi pripadnika i tablice brojnog stanja pukovnije 1758. – 1829. iz Ratnog arhiva u Beču nalaze se u Zbirci mikrofilmova HDA. U Državnom arhivu u Bjelovaru nalazi se 67 knjiga pukovnije.
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije provedeno digitaliziranje.
Državni arhiv u Bjelovaru:
Varaždinsko-križevačka graničarska pukovnija; HR-DABJ-98; 1773 –
1871; 5 d/m; Gradivo je preuzeto od strane Gradskog muzeja u Bjelovaru 1962.
godine. Mikrofilmirano je u cijelosti u više navrata: 1976., 2004. i 2006. godine.
Arhiv je u planu digitalizacije mikrosnimaka i pohrane u vlastite repozitorije.
Veći dio gradiva fonda pohranjen je u Hrvatskom državnom arhivu.
Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija; HR-DABJ-99; 1773
– 1871; 7 d/m; Gradivo je preuzeto od strane Gradskog muzeja u Bjelovaru
1962. godine. Mikrofilmirano je u cijelosti u više navrata: 1976., 2004. i 2006.
godine. Arhiv je u planu digitalizacije mikrosnimaka i pohrane u vlastite repozitorije. Veći dio gradiva fonda pohranjen je u Hrvatskom državnom arhivu.
Državni arhiv u Vukovaru:
Brodska graničarska pukovnija. Zemljišno-knjižni ured; 1786 – 1892;
15 d/m
Gradivo je preuzeto u objedinjenoj cjelini preuzetoga gradiva Općinskoga
suda u Vinkovcima, gdje se registraturno nalazilo. Arhivsko gradivo sadrži serije zemljišnih knjiga Brodske pukovnije, i digitalizirano je u cijelosti 2014. godine. Snimci se nalaze u bazi podataka arhiva.
Državni arhiv u Karlovcu:
Općinski sud u Ogulinu. Zemljišno-knjižni ured; HR-DAKA-138;
1818-1966; 46,50 d/m (količina gradiva koje se odnosi na Vojnu krajinu nepoznata)
U gradivu stvaratelja nalaze se i zemljišne knjige općina u sastavu Vojne
krajine do njenoga ukidanja. Gradivo nije digitalizirano.
c) Slobodni vojni komuniteti
Sukladno naprijed pojašnjenim organizacijskim čimbenicima, na području
Vojne krajine ustrojeni su slobodni vojni komuniteti (slobodne vojne općine), u
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kojemu je stanovništvo bilo oslobođeno svih vojnih obveza, te posjedovalo prava samostalnog biranja svojih zastupnika u organe gradske vlasti (magistrat),
bavljenja obrtom, trgovinom i drugim slobodnim profesijama, a zauzvrat plaćalo bilo obvezano na podmirenje poreznih davanja poput ostalog civilnog dijela
Monarhije.Bili su izuzeti od upravne vlasti pukovnija, te izravno podložni generalkomandama (zapovjedništvima). Na primjeru najbolje sačuvanog arhivskog
fonda – Vojnog komuniteta Brod, razvidan je organizacijski ustroj takvog
upravnog tijela prema slijedećim jedinicama i nadležnostima: gradsko vijeće,
opća uprava, policijski ured, financije, vojna referada, zdravstvo i socijalna briga, veterinarstvo, gospodarstvo-privreda, statistika, prosvjeta i kultura, te pravosudni odjel.16
Državni arhiv u Slavonskom Brodu:
Vojni komunitet Brod; HR-DASB-87; 1781 – 1881; 65 d/m;
Arhivsko gradivo je u cijelosti mikrofilmirano te je u planu migracija zapisa u digitalni oblik.
Državni arhiv u Bjelovaru:
Vojni komunitet Bjelovar; HR-DABJ-1; 1772 – 1871; 2.3 d/m;
Gradivo je preuzeto 1960-tih godina. Fragmentarno je sačuvano, te mikrosnimano u dva navrata: 1978. i 2005. godine. U planu je migracija zapisa u digitalni oblik.
Državni arhiv u Sisku:
Vojni komunitet Petrinja; HR-DASK-SACPE-1; 1777 – 1871; 7 d/m
Gradivo je slabo sačuvano. 1976. snimljeno je gradivo zapisnika općinskog vijeća 1824. – 1864. (ca 0.5 d/m). Gradivo nije digitalizirano.
Državni arhiv u Zagrebu:
Poglavarstvo Vojnog komuniteta Ivanić; HR-DAZG-2; 1793 – 1870;
0.1 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te ne postoje digitalni snimci.

16
Gradsko poglavarstvo Vojnog komuniteta Brod (sumarni inventar), Slavonski Brod (nema podataka o dataciji)
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d) Brigade i divizije
Graničarske brigade bile su prve nadređene instance pukovnija. No, nisu
vršile nikakvu upravnu vlast niti fungirale kao posrednik između pukovnija i
nadležnih generalkomandi, već su predstavljale tek nadzorno tijelo. Prema sačuvanim registraturnim knjigama (kazala i urudžbeni zapisnici), glavni zadatak im
je bio nadzor nad poznavanjem naredbi generalkomande te uvid u izvješća graničarskih pukovnija. Predsjedale su i nadzirale rad raznih povjerenstava: za godišnje konskripcije, zakupe, dražbe, i druge sektore javnoga života.
Divizije su pak, kao postrojbe austrijske vojske, bile odgovorne za pripravnost podređenih postrojbi (graničarskih pukovnija) u vidu nadzora stanja odora,
opreme i ostalih potreba. Graničarskim su brigadama bile nadređene samo u
taktičkom smislu.
Svi su fondovi preuzeti službenim putem od strane tadašnjih vojnih jedinica Vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1922. godine.17
Hrvatski državni arhiv:
Vojno zapovjedništvo i Brigada u Zemunu; HR-HDA-450; 1801–1873;
2.30 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Graničarska brigada u Petrinji; HR-HDA-474; 1840 – 1873; 0.30 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Graničarska brigada u Karlovcu; HR-HDA-1182; 1852 – 1869; 0.50 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Dvadesetprva graničarska divizija; HR-HDA-470; 1853 – 1873; 0.80 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Dvadesetdruga graničarska divizija; HR-HDA-471; 1859 – 1873; 0.90 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.

17

Danijela Marjanić, 21. graničarska divizija (sumarni inventar fonda), Zagreb 2013.
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e) Zapovjedništva tvrđava
Zapovjedništva tvrđava obavljala su vojnu, upravnu i sudsku vlast nad civilnim i vojnim stanovništvom svoga područja, u mjestima gdje je carska vlast
sustavom utvrda (tvrđava) na određenim punktovima jačala obrambeni položaj
prema Osmanskom Carstvu. Skrbila su o opskrbi i novačenju vojske i drugim
njoj nadležnim poslovima.18
Hrvatski državni arhiv:
Zapovjedništvo tvrđave Rača; HR-HDA-454; 1788 – 1873; 0.10 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Zapovjedništvo tvrđave Slavonski Brod; HR-HDA-455; 1733–1872;
0.20 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Zapovjedništvo tvrđave Stara Gradiška; HR-HDA-456; 1863–1894;
0.50 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Zapovjedništvo tvrđave Osijek; HR-HDA-1186; 1814–1898; 0.60 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Kordonska zapovjedništva; HR-HDA-457; 1843–1879; 0.10 d/m
Gradivo je fragmentarno sačuvano te nije digitalizirano.
Iz navedenoga je jasno kako stanje digitaliziranoga gradiva vojno-krajiške
provenijencije pokazuje znatne neujednačenosti te je iz priložene tablice (tablica
1.), osim već upadljivog stanja sačuvanosti gradiva pojedinih razina upravnovojne vlasti, vidljivo kako je naglasak dan na gradivo generalkomandi kao primarno-nadležnih ureda, nositelja sve izvršne upravne i vojne vlasti na području
Vojne krajine, dok je gradivo nižih tijela, poglavito pukovnija, također značajno
kao nositelj povijesno-relevantnih informacija u 18. i 19. stoljeća, u procesima
suvremenog digitalnog okružja i otvaranja gradiva javnosti još uvijek zapostavljeno. Problematike je utoliko opsežnija i ozbiljnija, obzirom se ovdje prikazane količine digitaliziranoga gradiva odnose isključivo samo na digitalne kopije
18
Danijela Marjanić, Zapovjedništvo tvrđave Stara Gradiška (sumarni inventar fonda), Zagreb
2011.
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pohranjene u bazi podataka nadležnih arhiva, no ne i na sustavno izrađene digitalne repozitorije s metapodatcima koji bi vanjskim korisnicima putem regesta i
on-line dostupnih sadržaja pružili adekvatne informacije o povijesnim datostima
i time u potpunosti obavili svoju „informacijsku dužnost“. Tek o međuovisnosti
novih zakonskih rješenja, valorizacije arhivskoga gradiva i strategija budućeg
razvoja ovog bitnog dijela zaštite kulturne baštine ovisi kako će se i na koji način doskočiti i ovom značajnom procesu, utoliko složenome jer pretpostavlja
brojne složene pretpostavke i preduvjete.
Fondovi

Ukupna
količina u
d/m

Digitalizirano
(d/m)

Mikrofilmirano
(d/m)

Digitalizirano u
postotku

Generalkomande

304

101

101

33 %

Pukovnije

393

33

12

8%

Vojni
komuniteti

74

---

67

---

Brigade i
divizije

2.50

---

---

---

Zapovjedništva
tvrđava

1.50

---

---

---

UKUPNO

775

134

79

17 %

Uzroci stanja i moguća rješenja
Uzroci nedovoljne iskorištenosti podatkovnih sadržaja fondova vojnokrajiške provenijencije u posjedu hrvatskih arhiva mogu se svesti na tri bitna
čimbenika. Prvome, dakako, u osnovi je sadržana sva problematika sveobuhvatnosti tehnološko-stručnih rješenja dostupnosti arhivskog digitalnog sadržaja kao
pružatelja informacija, koncipirana u metodološkim koracima digitalizacija –
izrada metapodataka – implementacija u otvorenom repozitoriju. Upravo u obradi (metapodatci) krije se i drugi uzročnik ovoga problema – strani uredovni jezik i pismo. Sačuvano arhivsko gradivo pisano je njemačkim jezikom i njemačkim pismom, kao službenima u svim organima vojnih vlasti u Habsburškoj Monarhiji, a na području Vojne krajine i u upravnim tijelima sve do njenoga ukida-
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nja 1881. godine, što dakako otežava pristup rješenju ovog bitnog koraka u izradi javno dostupnih informacija obrade arhivskoga gradiva. Treći, ne manje bitan
čimbenik jest i trenutna nedostatnog obučenog i raspoloživog kadra arhivske
struke, vičnoga čitanju i tumačenju zapisa na njemačkom jeziku i pismu, neophodnoga za ovaj opsežan posao.
Analizom i prepoznavanjem uzroka, pred arhivskim zaposlenicima i stratezima razvoja kulturnih djelatnosti leži bitna i neizostavna zadaća, kako bi i
ovaj dio naše povijesti zauzeo mjesto u historiografiji, koje mu s pravom pripada:
- valoriziranje gradiva vojno-krajiške provenijencije kao nositelja povijesnih informacija u dvostoljetnom oblikovanju povijesti područja o kojemu tumači;
- s time povezano jasno utvrđivanje prioriteta, kako na nacionalnoj
(HDA) tako i na lokalnoj razini (područni arhivi koji čuvaju vojno-krajiško gradivo);
- osiguranje stručne, upravne i financijske podrške na institucionalnoj razini putem resornog ministarstva kulture;
- uspostavljanje tehnološko-informatičke podrške procesima digitalizacije arhivskoga gradiva;
- digitaliziranje cjelokupnoga gradiva vojno-graničarske provenijencije
kao neposrednog nositelja informacije o prošlosti Vojne krajine u 18. i
19. st.;
- omogućavanje više razine pristupa i stupnja obrade gradiva putem
osposobljavanja i zapošljavanja adekvatnih stručnjaka, a ukoliko navedeno nije moguće, višerazinske suradnje s “vanjskim” stručnjacima (zavodi i instituti – domaći i/ili inozemni) na obradi sadržaja i izradi metapodataka;
- konačno: stvaranje korisničkih verzija zapisa putem izrada regesta-prijevoda na hrvatskom jeziku
Mogućnosti korištenja gradiva u zajednici
Arhivsko gradivo vojno-upravnih organa (poglavito generalkomandi/glavnih zapovjedništava i pukovnija/regimenti na području bivše Vojne krajine
predstavlja prvorazredni izvor za istraživanje vojne, društvene, političke, upravne, gospodarske i vjersku povijest krajeva koji su se nalazili u njenome sastavu.
Kroz gotovo 180 godina postojanja obilje zapisa svjedoči o doseljavanjima, etničko-vjerskoj raznolikosti stanovništva, stanju obrta i trgovine, kućnim zadrugama, a vrijedne cjeline odnose se i na razvoj zemljišno-vlasničkih odnosa (ze-
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mljišne knjige), školstva i obrazovnog sustava te izgradnji objekata (planovi i
nacrti). Dakako da se značajan dio još uvijek nalazi u stranim arhivima, npr.
Ratnom arhivu (Hofkriegsarchiv) i Arhivu dvorske i financijske komore (Hofund Finanzkammerarchiv) u Beču.
Zbog navedenoga, mogućnosti korištenja navedenoga gradiva u zajednici
su neiscrpne. Nakon provođenja nužnih koraka stvaranja digitalnih verzija zapisa, može se pristupiti slijedećim koracima:
- aktivno surađivati s aktivima nastavnika povijesti te “korisničke” verzije zapisa (regeste s metapodatcima) uključiti u nastavno-obrazovne procese i kurikulume nastave povijesti
- na postojećim platformama popularizirati svijest o ovoj vrijednoj povijesnoj dokumentarnoj cjelini zajedničke baštine
- metapodatke s digitaliziranim sadržajem obraditi sukladno zahtjevima
Europeane (europskog portala digitalne baštine) i objaviti ih kao javno
dostupan sadržaj
- podatke iz pojedinih serija (zemljišne knjige) povezati s postojećim
europskim portalima koji obrađuju kartografski sadržaj, poput projekta
Arcanum: Mapire koji sadrži digitalno dostupne „georeferencirane“ stare planove Habsburške Monarhije u tri poznate izmjere (18. i 19. stoljeće), čime se omogućava stvaranje dodatne vrijednosti u obradi i omogućavanju dostupnosti povijesnih podataka
Zaključak
U ovom radu dat je sažet prikaz problematike sačuvanosti, vrednovanja i
digitalno dostupnih sadržaja arhivskoga gradiva vojno-krajiške provenijencije,
od početka 18. stoljeća, kada je nakon oslobođenja Slavonije od Osmanskog
Carstva i mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine čitav pogranični kraj današnje Hrvatske ustrojen kao zasebna vojno-administrativna oblast, sve do druge polovice 19. stoljeća, kada se oblast ukida a njeni krajevi pripajaju zemaljskoj vlasti krunske vlade. Iako brojni zapisi i podatci o povijesti naših krajeva
postoje pohranjeni i u stranim arhivima, poput bečkog Financijskog i arhiva
Dvorske komore, a posebno Ratnog arhiva, ovdje je obrađeno ono gradivo pohranjeno u hrvatskim arhivima.
Iz svega izloženoga vidljivo je da je proces digitalizacije vojno-krajiškog
gradiva tek na samome početku, čemu su uzroci brojni i složeni, a sežu od nedovoljne obučenosti kadrovske strukture hrvatskih arhiva, nedovoljno vične njemačkom jeziku i pismu 18. i 19. stoljeća, manjka stručno-tehnološke podrške
resornih institucija te možda nedovoljno potencirane vrijednosti sadržaja zapisa
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koji se u navedenim fondovima nalaze, a nositelji su povijesno nezaobilaznih
informacija o raznim sferama javnog, upravnog, društvenog, gospodarskog, vojnog i drugih oblika ljudskog života.
Iako je postotak digitaliziranoga gradiva u cjelokupnoj količini pohranjenoga gradiva relativno zadovoljavajući, ipak izostaju one odrednice zaokruženog procesa metodološki-znanstvene metode digitalizacije arhivskoga gradiva,
da bi gradivo u elektroničkom obliku i postalo javno dostupnim nositeljem informacije: izrada regesta (metapodataka) i baze podataka dostupnoga gradiva
(repozitorij). Evidentna je nužnost strukturne i financijske, podrške resornog
ministarstva da se ova za našu povijest bitna problematika rangira u prioritetne
zadaće zaštite baštine i njenoga otvaranja javnosti.

Stjepan PRUTKI
DIGITALIZED ARCHIVES OF VOJNA KRAJINA FROM
THE 18TH AND 19TH CENTURIES IN ARCHIVES IN CROATIA
- STATUS AND POSSIBILITIES OF USING IN THE COMMUNITY

Summary
This paper deals with the problem of preservation, valuation and accessibility of
digital-format records of archival materials originating from the era of the Military
Frontier of the Habsburg Monarchy, from the early 18th century, when the Treaty of
Karlowitz, signed in 1699, marked the end of Ottoman control over Slavonia and the
entire border area of today’s Croatia was reorganized into a separate military and
administrative unit, until the second half of the 19th century, when the Military Frontier
was abolished and its areas returned to the civilian authorities. Even though many
foreign archives, such as Finance and Aulic Chamber Archives and War Archives in
Vienna, hold numerous documents and data on the history of the Republic of Croatia,
this paper focuses in particular on the portion of archival materials that can be found in
Croatian archives.
Based on everything stated above, it is clear that the digitization process of
materials originating from the Military-Frontier era has only just begun, which is due to
many and complex reasons, including lack of special professional training of the staff
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employed in Croatian archives, where employees are not familiar with the German
language and orthography from the 18th and 19th centuries; poor expert and technical
support of competent state institutions and possibly inadequate promotion of the value
of the content of documents contained in the fonds in question that convey historically
invaluable information regarding various spheres of public, administrative, social,
economic and military life.
Even though the share of digitalized materials in the total quantity of stored
materials is relatively satisfactory, what is lacking is an integral process of digitization
of archival materials based on a clearly determined methodology and scientific approach, all this in order to ensure that materials in electronic format become publicly accessible carriers of information, which in turn entails preparation of regesta (metadata) and
a database of available materials (repository). Of course, structural and financial support
of the competent ministry is essential in order to turn this issue of crucial importance for
Croatian history into a high-priority task within the framework of national heritage
protection and in order to make that heritage more accessible to the general public.
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Слободанка ЦВЕТКОВИЋ
виши архивист-историчар
Историјски архив Пожаревац
Саша ЦВЕТКОВИЋ, проф. информатике
ОШ „Јован Цвијић“ Костолац
ЕЛЕКТРОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ
НА ПРИМЕРУ ОСНОВНИХ ШКОЛА
САЖЕТАК: Рад представља преглед електронске документације која настаје
у систему основног образовања. Циљ чланка је упознавање архивске јавности, пре
свега архивиста који раде на заштити архивске грађе ван архива, а потом и осталих запослених у архивима са овом врстом документације у циљу њене заштите.
Без познавања система рада и документације која се продукује нема ни квалитетне валоризације код ствараоца, нити свеобухватног приступа заштити архивске
грађе која настаје у електронској форми.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: електронска документација у образовању, архивска грађа,
образовање, основне школе, Закон о основама система образовања, електронски
документ, електронско пословање.

Увод
Архивисти морају добро познавати ствараоце архивске грађе и њихов
систем рада да би могли предузети све неопходне мере у праћењу настанка и заштити архивске грађе која настаје њиховим радом. Нажалост, већина прописа који се између осталог тичу и заштите архивске грађе настају
мимо архивистичког деловања и консултовања струке. Архивисти се често
стављају пред свршен чин и принуђени су да заштити архивске грађе приступају на начин који им се диктира, односно да се прилагођавају већ готовим решењима.
Недавно су донети нови прописи који се тичу електронског пословања и електронске документације,1 а и Влада Републике Србије и Министарство државне управе и локалне самоуправе све интензивније говоре и
1

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник РС број 94/2017; Закон о електронској
управи, Службени гласник РС број 27/2018.
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раде на идеји преласка на електронско пословање. Због тога архивисти у
Србији морају бити информисани и припремљени на заштиту ове архивске
грађе код стваралаца и припремљени на пријем исте у архиве у једном тренутку. Такође, морају бити припремљени да се укључе у процес заштите
архивске грађе још у тренутку доношења прописа, што у последњим деценијама није случај, јер се прописи доносе мимо архивске струке. Делимично је ту кривица на надлежнима, а делимично и на архивистима.
На примеру електронске документације која настаје у установама
основног образовања разматрали смо Закон о основама система образовања и васпитања,2 који уређује ову област, посебно се осврћући на одредбе
везене за заштиту архивске грађе. На конкретним примерима, уз кратак
историјат о почецима електронског пословања, односно електронских евиденција, приказаћемо какве се то евиденције воде у основним школама о
ученицима, наставницима и родитељима и наставно-образовном процесу,
као и како се води и чува документација у електронском облику. Као и у
осталим областима људског живота, у образовању се све више уводи електронско пословање ради унапређења истог и смањења материјалних трошкова. Архивисте у овом тренутку највише брине сегмент заштите и очувања, а потом и будућег складиштења у архиве и трајног чувања.
Одредбе Закона о основама система
образовања и васпитања о архивској грађи
Закон о основама система образовања и васпитања донет је 2017. године и обухвата образовни циклус од предшколског до средњошколског
образовања. У вези са евиденцијама које настају у образовању, у члану 15.
прописано је да установа образовања води прописану евиденцију у штампаном и/или електронском облику и издаје јавне исправе у складу са овим
и посебним законом, као и да се сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе у складу са овим, посебним, и законом којим се уређује заштита података о личности.
Глава IX овог закона посвећена је евиденцијама у образовању и васпитању – о деци, ученицима и одраслима – које воде образовне установе.
Под евиденцијом о овим лицима подразумева се скуп личних података којима се одређује идентитет лица, образовни, социјални и функционални
статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка, у
складу са посебним законом. У Евиденцију о запосленима уносе се подаци
личне, природе којима се одређује иденитет особа, степен и врста образо2

Службени гласник РС број 88/2017.
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вања, радно-правни статус, плата и подаци за њен обрачун и исплату,
стручно усавршавање, положени испити за рад у образовању и васпитању,
каријерно напредовање и кретање у служби.
У складу са законом установа образовања води (чл. 174.):
1.

Матичну књигу уписане деце, ученика и одраслих;

2. Евиденцију о васпитно-образовном и образовно-васпитном, односно васпитном раду и о успеху и владању ученика и одраслих;
3.

Записник о положеним испитима;

4.

Евиденцију о издатим јавним исправама.

Закон предвиђа да се евиденција о васпитно-образовном, образовноваспитном и васпитном раду и о успеху и владању ученика и одраслих може водити и електронски. У преводу, ово би био дневник рада. Све евиденције се воде на српском језику ћириличним писмом на прописаном обрасцу, са изузецима података о припадницима националних мањина. За чување и прикупљање, употребу и ажурирање података и евиденција одговорна је установа која их води. Врсте и садржај образаца евиденција и јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања и издавања прописује
министар.
Законом је предвиђено вођење Јединственог информационог система
просвете (ЈИСП), којим управља Министарство, које га и успоставља (чл.
175). Установе у њега уносе и ажурирају податке из евиденција, у електронском облику, у форми одговарајућег регистра. Министарство води регистар установа, деце, ученика и одраслих и запослених у установама.
Свако лице које је унето добија свој јединствени образовни број – ЈОБ (чл.
176).
Установа је према чл. 183. обавезна да ажурира податке о евиденцијама на дан настанка промене, односно најкасније 15 дана од промене. У
истом члану се дефинише како и колико дуго се подаци у евиденцијама
(чл. 174.) чувају. Прописано је да се матичне књиге уписане деце, ученика
и одраслих и евиденције о издатим јавним исправама чувају тајно, док се
евиденције о васпитно-образовном раду, успеху и владању ученика и одраслих – дневник рада и записник о положеним испитима – чувају 10 година. Подаци из регистра о установама чувају се трајно, као и подаци регистара деце, ученика и одраслих (осим података о социјалном, здравственом и функционалном статусу детета, ученика и одраслог, који се чувају
пет година од престанка статуса); подаци из регистра о запосленима чувају
се трајно.
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Оно што архивисте највише брине јесте чување и заштита података, а
члан 184. прописује да се прикупљање, чување и обрада и коришћење података спроводе у складу са овим законом, посебним законом и законом
којим се уређује заштита података о личности и највишим стандардима о
заштити података. Установа је одговорна за обезбеђење мера заштите од
неовлашћеног приступа и коришћења података из евиденција које води, а
министарство одређује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења података у ЈИСП-у. У чл. 193. прописане су казне за невођење или
злоупотребу података у регистрима и евиденцијама.
Јасно је из наведеног да се ради о специфичној врсти података, са којима се мора осетљиво и безбедно руковати.
У Закону нигде није поменута евентуална предаја документације надлежном архиву после законског рока од 30 година, као ни поступање са
архивском грађом која настаје у образовању. То отвара нова питања и задатке за деловање архивиста ради заштите архивске грађе образовних
установа.
Преглед примене електронских евиденција и
документације у установама основног образовања
Развој савремених технологија довео је до развоја нових комуникацијских и софтверских алата који се у школама могу користити за креирање и архивирање докумената (електронски документи). Крајем XX века
интернет почиње масовно да се користи у Србији, тако да веб-окружење
све више постаје регуларни канал за комуникацију, а самим тим се појавила и потреба за њиховим широким коришћењем у школама.
Специјализовани софтверски пакети, попут програма за књиговодство и правне послове, постали су широко распрострањен алат у већини
школа, а различити процесни програми, попут софтвера за прављење распореда, статистичких софтверских пакета, програма за аутоматско архивирање у великој мери штеде време и унапређују организациони аспект
управљања школама. Социјалне мреже, форуми и специјализовани портали такође представљају алате који се и те како могу користити у управљању школама.
Савремени приступ развоју и вођењу школе подразумева пре свега
осигурање квалитета процеса који се одвијају унутар установе, а такође
захтева и примену адекватних софтверских решења у циљу ефикаснијег
праћења и контролисања процеса у школи.
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Први озбиљан софтвер у образовању
У Србији је у периоду од 2003. до 2006. године развијан, а 2005. године од стране Министарства просвете имплементиран увозни софтвер ЕИС
(Едукативни информациони систем), који су развили Немци, а адаптирала
фирма из Босне и Херцеговине.3 Овај софтвер представља први системски
покушај електронског вођења документације у просвети.

Слика 1: Елементи првог екрана

ЕИС систем се састојао из две компоненте: ЕИС базе података и
ЕИС Print. ЕИС база података се састојала из два модула: школског модула и министарског модула.

3
Према подацима који се могу пронаћи на интернету, софтвер је плаћен готово 2 милиона
евра.
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У школском модулу ове базе налазили су се свеобухватни подаци о
ученицима, запосленима, објектима, одељењима, инвентару и финансијама
и осталим помоћним деловима система. Министарски модул омогућавао је
обједињавање свих података из свих школа и на основу тога давао могућност праћења показатеља о стању у школама и давао брз и мерљиви увид у
успешност процеса образовања на нивоу мреже школа.
У оквиру модула за ученике покушано је да се обједине сви подаци о
једном ученику (матични подаци и генералије, оцене, мерења на физичком, језици које слуша, изостанци, владање, похвале, казне, премештања,
поправни и разредни испити, рад са педагогом, завршни испит и др.). Такође, уношени су подаци и о родитељима или старатељима ученика, тако
да су се они у сваком тренутку могли контактирати због решавање искрслог проблема.

Слика 2: Форма за унос новог ученика

У оквиру модула о запосленима уносили су се подаци о сваком раднику са генералијама – образовање које поседује, предмети које предаје,
сва запослења до тада, уџбеници које користи у настави, курсеви које има,
лиценце, евиденције радних сати, распоред часова, па све до тога да ли
има технолошких вишкова у школи и потребе за истим.
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Слика 3: Форма за унос запослених

У оквиру модула о објектима предвиђено је да се на једном месту налазе сви потребни подаци о једној школи –генералије, општа акта школе,
парцеле, објекти, просторије, инвентар и инвентура са свим потребним подацима о њима. Овакве податке било је веома лако користити и контролисати промене.
У овом модулу за сваки систем инфраструктуре (струја, вода, канализација, грејање, громобран, противпожарна заштита и др.) дати су подаци
како би се могла водити евиденција и статистика о њима.
Модул одељења је смишљен да садржи евиденцију о свим одељењима и групама са распоредом часова, а и евиденције свих ваннаставних активности.
Модул о финансијама је део програма ЕИС који се односио на вођење
финансија у школама. У оквиру њега су се налазиле разни шифарници,
контни план, књижења, стања, основна средства и разне анализе финансијског пословања.
ЕИС Print је програм који је омогућавао штампање разних докумената и извештаја.
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ЕИС систем је био веома добро осмишљен, са доста опција и могућности, али његова главна особина да обједињује различите елементе рада у
школи у исто време је и његова најслабија карика. На једном месту су се
нашли различити сегменти, који можда није ни требало да се обједињују и
стављају у једну апликацију. Ова апликација је садржала разне податке из
преко 90% школа у Србији. Временом је систем престао да се користи и
пао у заборав, са свим својим подацима. Разлог томе може бити само један
– у то време никоме није био потребан и податке нико није користио у пословним процесима у државним органима, а кад се неки податак не користи, онда он и нестаје.
ЦЕНУС образац
Ресорно министарство је за потребе оптимизирања система образовања током 2004. године увело апликацију ЦЕНУС како би прикупило опште и финансијске податке у електронској форми из школа у Србији. ЦЕНУС је био у е-форми, коју су школе имале обавезу да попуне и проследе
школским управама, а оне даље министарству. Међутим, ово решење је
било само привремено и недовољно за озбиљније и исцрпније оптимизирање система образовања.
ДОСИТЕЈ
Програм ЦЕНУС је од 01. 09. 2016. године прерастао у озбиљан Информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја
ДОСИТЕЈ, који у себи има разне модуле за унос података.

Слика 4: Почетни прозор ДОСИТЕЈ-а
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У ДОСИТЕЈ се уносе следећи подаци:
 Установа (седиште, истурена одељења, директор, систематизација
радних места и др.);
 Запослени (подаци о сваком раднику са ангажовањима);
 Одељења (број одељења по разредима са бројем ученика);
 Групе (изборни предмети).
Такође, по потреби се кроз ДОСИТЕЈ уносе и подаци о набавци бесплатних књига и других пројеката министарства. Министарство је сада било на добром путу да уреди систем. Оно што није било добро код првог
покушаја ЕИС-а, гломазност система, овде се променило, па је цео систем
подељен на више сегмената. За евиденције школских оцена, предмета, група и др., што се до сада радило кроз писане дневнике рада и матичне књиге, Министарство развија други систем – есДневник.
есДневник
Од септембра 2017. године почео је пилот-програм есДневник у 60
школа у Србији. Систем есДневник је јединствено и централно решење
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
које замењује све досадашње начине вођења евиденција о ученицима и
образовно-васпитном раду у основним и средњим школама.

Слика 5: Почетни прозор есДневника
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Систем есДневник је осмишљен као веб-апликација, којој се може
приступити са било ког рачунара, али уз ограничење у вези адресног опсега ИП адресе (само са територије Републике Србије). Што се тиче заштите
података, овај систем користи услуге Академске мреже Републике Србије4
и сви сервери и друга ИКТ опрема налазе се у заштићеном рачунарском
центру. Систем подржава скоро све комбинације рачунара, таблета, мобилног телефона, оперативног система и веб-претраживача.
Добра страна овог система је и то што је исти за све основне и средње
школе, а свака школа га уређује и прилагођава својим условима рада (одељењима, сменама, предметима и др.). Систем препознаје више врста налога:
 Школски координатор;
 Директор школе;
 Стручне службе;
 Одељењски старешина;
 Наставник.
Школски координатор има највише обавеза и права у есДневнику.
Свака школа добија по два координатора, који подешавају параметре школе, уносе кориснике (одељењске старешине, наставнике, директора и
стручну службу), генеришу им налоге и уносе ученике у систем.
Улога директора се огледа у контроли рада и прегледу разних извештаја који се могу добити из система. Улога стручне службе је праћење
напретка и промена у раду ученика, наставника и одељенских старешина
кроз разне извештаје. Одељењске старешине воде евиденције о ученицима
свог одељења и администрацију везану за одељење.

4

https://www.amres.ac.rs (29. 07. 2018).
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Слика 6: Форма одељења из угла наставника

Наставник има најмања права у систему, он може само да уноси оцене и евиденције о изостанку ученика и наравно да води своју евиденцију о
одржаним часовима.

Слика7: Форма одељења којима предаје један наставник
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Приступ систему је преко интернета на станици https://esdnevnik. rs/,
где корисник уноси своје корисничко име и лозинку за логовање, а за координаторе је обавезна и додатна провера преко једнократног кода (токена).
Сваки од ових налога има своја права и обавезе у систему. Тако на
пример наставник види само своја одељења где предаје и оцене које сам
даје, али не и оцене колега и њихове белешке. Ова особина је веома добра,
јер се губи могућност хало-ефекта, то јест оцењивање из једног предмета
при коме се узимају у обзир и оцене ученика из других предмета. Одељењски старешина види цело своје одељење и може да врши подешавања у
смислу додавања предмета, оправдавање изостанака и других послова који
су у његовом опису задужења. Такође, на крају класификационих периода
добијају се разни извештаји, а постоји могућност и штампања исправа
(сведочанства) ученика.
За наредни период су предвиђени и додаци за родитеље и ученике у
смислу омогућавања њиховог приступа систему, али из угла посматрача.
То значи да ће у сваком тренутку уз приступне шифре које ће ученици и
родитељи добијати од школе они моћи да виде оцене и изостанке, а такође
ће бити могуће стећи увид и у дисциплинске прекршаје и награде ученика.
Ученици и родитељи неће имати увид у податке о другим ученицима у систему.
Представљени системи су веома добра база за креирање електронске
документације, која се може користити и у наредним годинама и из ње добијати исцрпнији извештаји и статистика.
У установама образовања још увек не постоји системски уведен софтвер за финансије и за сада се школе служе програмима разних мањих фирми како би то надоместили, али један систем од стране министарства би то
могао променити.
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Закључак
Свет и његов развој не могу се зауставити само зато што архивска
струка није довољно спремна за њега. Због тога морамо предузети све на
нивоу струке да упознамо нове технологије, да упознамо нови систем рада
наших стваралаца архивске грађе, морамо бити упознати с тим како настаје електронски документ, какав му је животни циклус, како се архивира и
како га је најбезбедније чувати. Ми смо ти који морамо бити довољно
образовани да ствараоцима дајемо сугестије, да будемо неколико корака
испред, а не деценијама иза. У овом раду, са два различита аспекта, са
аспекта архивисте (који још увек гаји афинитет према папиру, али је притом и свестан да електронско пословање представља будућност и неминовност, јер штеди време и новац и омогућава већу доступност) и са
аспекта креатора и корисника електронског документа и евиденција, који
увиђа његове предности и могућности, а коме папир као медиј не значи
много. Ми као архивисти морамо помирити та два аспекта, схватајући потребе стваралаца и одговарајући на потребе наше струке да се заштити и
очува та документација за будућа поколења.
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Slobodanka CVETKOVIĆ
Saša CVETKOVIĆ

ELECTRONIC DOCUMENTATION IN EDUCATION
IN THE EXAMPLE OF PRIMARY SCHOOLS

Summary
The world and its development cannot be stopped just because archival profession
is insufficiently ready for it. That is why we have to do everything in the scope of our
profession to be familiarized with new technologies, to be familiarized with the new
system of work of creators of archival materials, we must be acquainted with facts how
electronic document originates, what is its life cycle, how to file it, and what is the safest way to protect it. We are the ones that have to be educated to give creator suggestions, to be few steps ahead instead of few decades late. In this work, from two different
aspects, from the aspect of the archivist (who still have an affinity towards paper, but
who is also aware that electronic record is the future and inevitability because it saves
both time and money and enables better availability), and from the aspect of both creator and user of electronic document and records, who are aware of the advantages and
possibilities of electronic records and to whom paper as a medium do not mean much.
As archivists, we have to reconcile those two aspects by understanding the needs of the
creators of archival document and by answering to needs of our profession to protect
and preserve documentation for future generations.
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Ivan FRAS, direktor, arhivski svetovalec
Pokrajinski arhiv Maribor
dr. Miroslav NOVAK, arhivski svetnik
Pokrajinski arhiv Maribor
PREUZIMANJE, STRUČNA OBRADA I KORIŠĆENJE ARHIVSKE
GRAĐE „MARIBOR 2012” - EVROPSKA PRESTONICA KULTURE
SAŽETAK: U okviru evropskog projekta „Maribor 2012” - Evropska prestonica
kulture stvorene su relativno velike količine hibridne arhivske građe. Ovu je građu nakon završetka projekta u skladu sa postojećim propisima preuzeo nadležni Regionalni
arhiv Maribor. Pri tome su se arhivski stručni radnici suočili sa profesionalnim izazovima koji su podrazumevali primenu ne samo različitih tehničko-tehnoloških, već i organizacionih i arhivskih stručnih rešenja. Mnoga od njih su arhivski stručni radnici morali
da razviju i adekvatno stručno obrazlože, formalizuju i na kraju predstave javnosti. U
članku su autori identifikovali glavne probleme sa kojima se Regionalni arhiv Maribor
susretao u procesu preuzimanju ove građe. Posebna pažnja posvećena je izazovima
stručne obrade, popisivanja te korišćenja ove građe.
KLJUČNE REČI: „Maribor 2012”, hibridna arhivska građa, multimedijski sadržaji, socijalne mreže, popisivanje arhivske građe

UVOD
Stvaraoci javne arhivske građe obično su organizacije koje same ili u
kombinaciji sa prethodnicima, odnosno naslednicima imaju relativno dugu tradiciju delovanja u određenoj oblasti. U tom kontekstu istaknuli bismo stvaraoce
u oblasti uprave, pravosuđa, privrede i školstva. Uz njih, arhivi se susreću i sa
različitim drugim stvaraocima javne arhivske građe. Tu su posebno interesantni
i aktuelni oni stvaraoci čiji je period delovanja relativno kratak i nemaju ni prethodnike ni naslednike. Takav tip stvaralaca jesu interesna udruženja ili organizacije koji su osnovani, odnosno finansiraju se putem različitih vremenski ograničenih projekata.
Sa aspekta nadležnih arhiva, svaka grupa stvaralaca ima svoje opšte karakteristike i zakonitosti delovanja. Tome treba dodati i specifičnosti svakog od
stvaraoca koje arhivski stručni radnici još posebno morajo da uvažavaju i prema njima se opredeljuju u skladu sa postijećom arhivističkom doktrinom.
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Regionalni arhiv Maribor (u daljem tekstu RAM), u svom dugogodišnjem
radu, susretao se sa različitim vrstama stvaralaca arhivske građe i sa njima povezanim specifičnostima koje su ti stvaraoci nosili sa sobom. U tom vremenu je,
jednako kao i drugi arhivi, stekao bogata praktična iskustva. Preuzimajući arhivsku građu stvaraoca „Maribor 2012” - Evropska prestonica kulture (u daljem
tekstu: „Maribor 2012”), Regionalni arhiv Maribor se, međutim, kako u pogledu projekta, tako i kao ustanova prvi put sreo sa mnogim stručnim izazovima
za koje nije poznavao ni praktične metode, a ni postupke kako da ih reši. Potrebno stručno znanje postojalo je samo na teoretskom nivou. Upravo zato preuzimanje ove arhivske građe i kasnije njena stručna obrada predstavljaju značajno polazište za formiranje osnovnih arhivističkih stručnih rešenja koja se objektivnije mogu oceniti sada, sa distance od više godina, te utvrditi nedostaci u
sprovođenju celokupne stručne obrade pruzimanja ove hibridne arhivske građe.
„MARIBOR 2012” KAO STVARALAC ARHIVSKE GRAĐE
„Maribor 2012” - Evropska prestonica kulture formiran je kao javni zavod
(u daljem tekstu: Zavod EPK) odlukom Gradske opštine Maribor 30. marta
2010. godine. Njegov zadatak je bio sprovođenje celovitog planiranja, pripreme, organizovanja i sprovođenja projekta „Maribor 2012” - Evropska prestonica
kulture (u daljem tekstu: Projekat EPK). U drugoj polovini juna meseca 2013.
godine donesena je odluka o prestanku njegovog delovanja.
Analiza delovanja Zavoda EPK pokazuje da su prve dve godine posvećene
pripremama na događaje koji su zatim usledili u 2012. godini. Ukupno je realizovano 5.264 događaja, mnogo njih u samom Mariboru, a mnogo i u partnerskim gradovima. Zavod EPK je, pored toga, bio veoma aktivan u oblasti marketinga i komunikacija te podsticanja razvoja kulturnog turizma i povezivanja
sa organizacijama u oblasti turizma.
U 2013. i 2014. godini usledio je period zaključivanja projekta i ukidanje
javnog zavoda te s tim povezano uređivanje i predaja arhivske građe u nadležni arhiv, dok je preostala registraturna građa sa rokovima čuvanja smeštena u
depo osnivača – Gradske opštine Maribor (vidi: Novak, Šövegeš Lipovšek,
2014). Upravo se zbog kratkog perioda delovanja zavoda EPK uspostavila veoma intenzivna saradnja između njega i nadležnog arhiva.
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PREUZIMANJE ARHIVSKE GRAĐE „MARIBOR 2012“
U FIZIČKOM OBLIKU
Još pre zvaničnog završetka Projekta EPK, Zavod EPK se povezao sa nadležnim arhivom i obavestio ga da arhivsku građu namerava da preda. U vreme
priprema na preuzimanje arhivske građe održano je više od dvadeset različitih
stručnih sastanaka. Takav intenzitet saradnje između stvaraoca arhivske građe i
nadležnog arhiva, u ovom slučaju RAM - a, nije uobičajena praksa. Zavod EPK
je predstavljao izuzetak iz više razloga:










U stvari je postojao samo dve godine i imao je status javno-pravnog lica zato je nadležni arhiv imao obavezu da arhivsku građu preuzme u
skladu sa postojećim zakonskim propisima.
Tokom tog izuzetno kratkog perioda delovanja zaposleni u Zavodu
EPK uspostavili su u vrlo kratkom roku operativni sistem poslovanja
sa nastalom registraturnom građom koju su zatim veoma brzo morali
da počnu pripremati za predaju arhivu, i to u vreme kada su se još intenzivno odvijali pojedini programi i projekti.
Zaposleni u Zavodu EPK imali su iskustva u vođenju i realizovanju
različitih projekata, ali nitko od njih nije bio stručno osposobljen za rad
sa arhivskom i registraturnom građom, zato je briga nadležnog arhiva
bila utoliko veća.
U Zavodu EPK je sve vreme postojala intenzivna fluktuacija zaposlenih. To je uticalo i na saradnju sa nadležnim arhivom i na uspešnost
priprema i realizacije celokupne predaje građe.
Na osnovu popisa građe u fizičkom obliku, krajem 2012. godine doneseno je Uputstvo za odabiranje arhivske građe iz registraturne građe
stvorene radom Zavoda EPK. Pred samo zvanično ukidanje Zavoda
EPK sačinjen je popis arhivske građe u elektronskom obliku. Konačni
popis sastojao se od 231 popisne jedinice smeštene u 42 kutije. Nastali
popis je nadležni arhivista dopunio i zatim preneo u bazu podataka o
arhivskim fondovima RAM-a.1. Osim dokumentacije o pojedinim projektima, arhivska građa u fizičkom obliku u potpunosti je predata Arhivu tek u martu 2014. godine (vidi: Novak Šövegeš Lipovšek, 2014).

1
Popis arhivske građe je dostopan na web-adresi: http://www.siranet.si/parametersuche.aspx?Signatur=SI_PAM/1948.
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PREUZIMANJE e-ARHIVSKE GRAĐE „MARIBOR 2012”
Osnovu e-građe „Maribor 2012” predstavlja internet prezentacija. Ona je
od samog početka gostovala na kolociranom hardveru i softveru otvorenog izvora2. Sama struktura prezentacije je distribuirana na više domena. Neki su u
potpunosti bili pod kontrolom lokalne uprave, a neki nisu.

Slika 1: Dinamika zahvatanja web-stranica „Maribor 2012“ u arhivu web-stranica
Narodne i univerzitetne biblioteke Ljubljana

Zatvaranje Projekta EPK značilo je i prestanak funkcionisanja hardvera i
sistemske opreme. Usledila je migracija internet sadržaja na opremu koja je bila
pod lokalnom EPK administracijom. To je bilo relativno brzo sprovedeno što,
međutim, nije ostalo bez posledica. Promena infrastrukture reflektovala se i na
sadržaje što je prouzrokovalo prve dileme i razmišljanja arhivskih stručnih radnika u vezi sa poštovanjem postojećih arhivističkih stručnih principa, pre svega
principa prvobitnog reda i principa provenijencije, itd. Usledila je još jedna migracija u nadležnom arhivu kada je donekle redukovana web-prezentacija prenesena na virtualni server na kojem se i danas nalazi. Sa celokupnim postupkom
bila su povezna različita praktična rešenja, kako na nivou formiranja metapodataka, pre svega adresa popisnih jedinica i korišćenja novih termina u oblasti in2

Web-stranica je bila uspostavljena na operacionom sistemu FreeBSD pod php 5.3, apache 2+,
mysql5+, GraphicsMagic, Java SLR, itd.
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formacijone tehnologije, tako i na nivou shvatanja pojma očuvanja celine webprezentacije „Maribor 2012“.
U postupku pripreme građe na preuzimanje utvrđeno je da je Narodna i
univerzitetna biblioteka u Ljubljani, u okviru projekta zahvatanja slovenačkih
web-stranica, u skladu sa svojom politikom, u 2012. i 2013. godini izvršila
ukupno 5 zahvata web-prezentacije „Maribor 2012«.Tome treba dodati i 131 zahvat web-prezentacija koje je izvršio Internet Archive Foundation u periodu od
sredine marta 2011. godine do 2018. godine, ali su sadržaji stvarno dostupni samo do kraja januara 2014. godine. Od tada nadalje zahvaćena je samo informacija o promeni web-adrese.

Slika 2: Dinamika zahvatanja web stranica „Maribor 2012" u arhivu web-stranica

I pored velikog broja izvršenih zahvata u razmatranim web-arhivima sve
promene ipak nisu sačuvane. Isto tako, zahvati sadržaja nisu izvršeni na iste datume zato se sadržaji u oba sistema čuvanja ne podudaraju u potpunosti i u tom
smislu se dopunjuju. Međutim, u svim slučajevima, nedostaju integrisane prezentacije sadržaja drugih izvora (YouTube, Twitter, Facebook, Radio MARŠ,
itd) koji su inače bili sastavni deo prvobitne web-prezentacije.
Kada je reč o preuzimanja hibridne arhivske građe, RAM je preuzeo konačno stanje web-prezentacije „Maribor 2012«, i to samo sa sadržajima koji su
bili rezultat produkcije Projekta EPK i Zavoda EPK. Pri tome, međutim, nisu
bili zahvaćeni sadržaji drugih izvora koji su se dinamički prikazivali u toj webprezentaciji. Zbog tako „parcijalno“ preuzetih sadržaja, u Regionalnom arhivu
Maribor izvršili su zahvate celokupnih ekrana prvobitnih prezentacija web-stranica. Na taj način pokušali su da sačuvaju informaciju o „look and feel“ originalne web-stranice.
Drugi problem u vezi sa obradom ove arhivske građe pojavio se prilikom
definisanja datuma nastanka jedinice popisivanja. Datum nastanka sadržaja raz-
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likovao se od datuma nastanka datoteka sa ovim sadržajima. Problem oko ovih
datuma još se intenzivirao s obzirom na to da su producenti morali svoje kreacije, originalno, da predaju u elektronskom obliku na spoljnim diskovima, a od tamo su sadržaji preneseni na socijalne mreže YouTube, Twitter i Facebook, kao i
na web-stranicu. U ovim slučajevima pojavilo se i pitanje u kojem okruženju se
nalaze prvobitni sadržaj i s tim povezana punovažnost ovih sadržaja i kada je
tačno nastao takav sadržaj. Isto tako nije dat odgovor na pitanje da li treba da se
sačuvaju originalni sadržaji ili samo njihove prezentacije (vidi: Hajtnik, Novak,
2014).
Za ono vreme skoro nerešive stručne probleme iz oblasti arhivistike prouzrokovalo je preuzimanje sadržaja koji su formirani i prikupljeni na socijalnoj
mreži Facebook. U to vreme, prenos sadržaja sa te mreže za poslovne korisnike
nije bio moguć. Rešenje koje smo primenili zasnivalo se na „snimanju sadržaja
ekrana“. Rezultat tog rešenja je snimak u AV obliku koji traje skoro 1 sat i 20
minuta. Kao alternativni izvor informacija navedeni su linkovi na postojeću Facebook stranicu projekta3.
Za razliku od Facebook stranice mogli smo da preuzmemo osnovne sadržaje koji su nastali na socijalnoj mreži Twitter, a odnosili su na projekat Evropske prestonice kulture ili su bili produkt tog projekta. Direktan link na oba Twitter računa, koji su uspostavljeni za potrebe projekta, jeste alternativna mogućnost za pristup sačuvanim porukama na Twitteru4.
Sadržaje, koje su zahvaćeni i objavljene su na socijalnoj mreži Instagram,
Regionalni arhiv Maribor je sačuvao u relativno niskoj rezoluciji. Putem već navedenog linka omogućen je direktan pristup sadržajima u prvobitnom okruženju5.
Pored toga su sačuvani i primerci vesti online koje je nadležni arhiv takođe
preuzeo u PDF formatu i dostupni su javnosti6 (vidi: Novak, Šövegeš Lipovšek,
2014.
Na osnovu svega što smo do sada naveli mogli bismo zaključiti da smo se
preuzimanjem elektronske arhivske građe „Maribor 2012«, iz različitih razloga,
samo donekle približili zahtevima koje su u ono vreme propisivali tada važeći
3
Sadržaji socialne mreže Facebook – Evropska prestonica kulture – Maribor 2012. Pribavljeno
20.8.2018 sa web-stranice http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1076300
4
Sadržaj socialne mreže TWITTER – Evropska prestonica kulture – Maribor 2012. Pribavljeno
20.8.2018 sa web-stranice http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1076366.
5
Veliki Instagram konkurs Evropske prestonice kulture - Maribor 2012. Pribavljeno 20.8.2018
sa web-stranice http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=985756.
6
Primeri vesti online Maribor 2012 - Evropska prestonica kulture. Pribavljeno 20.8.2018 sa
web-stranice http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1123566.
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propisi iz oblasti arhivistike i diktirale tada opšte prihvaćene arhivističke stručne
doktrine. Analiza sprovedenih arhivističkih stručnih postupaka, međutim, pokazuje da su prilikom preuzimanja različitih sadržaja korišćeni različiti postupci i
različita oruđa koji su odražavali tadašnje tehnološke i ljudske mogućnosti, kako onih koji su građu stvarali, tako i onih koji su građu preuzimali.
TEHNOLOŠKO - TEHNIČNI IZAZOVI I PRIMENJENA REŠENJA
Primer e-sadržaja „Maribor 2012‟ pokazuje kako se tehnološko-tehnička
rešenja za izradu e-sadržaja mogu implementirati na različite načine i mogu
imati različite tehnološke pozadine i s tim povezane administracije. No, arhivistički stručni problemi nastaju kada celinu prezentacije čine različiti izvori pod
upravljanjem različitih administracija. Kao primer navodimo samo primenu:







Programskih dodataka (plugin) Google Maps kojima se na web-stranici
određuje lokacija događaja ali sadržaja;
Programskih dodataka (plugin), kao što su YouTube, Facebook, Twitter i drugih servisa iz oblasti razmene sadržaja u okviru različitih socijalnih mreža;
Programskih dodatkaka (plugin) drugih ponuđača, kao što su playeri
radio stanica, jednostavni modemi za pretraživanja u dislociranim bazama podataka itd.
ulazne tačke za druge informacione online izvore ili izvore dostupne
preko interneta.

Takve web prezentacije sa arhivističkog stručnog stanovišta iziskuju temeljito promišljanje o tome šta sačuvati i na koji način to učiniti. Pritom se ne može zanemariti činjenica da restrukturiranje online sadržaja ove vrste i njihovo
dugoročno čuvanje pod kontrolom lokalne administracije iziskuju ulaganje velikog truda. Ograničenje na taj način ne proizilazi iz lokalnih specifičnosti, već iz
usluga i ograničenja pristupa do povezanih sadržaju pod upravljanjem nadnacionalnih korporacija (vidi: Hajtnik, Novak, 2014b).
Osnove za alternativna preuzimanja arhivske građe i razmišljanja o zahtevima za „originalnim“ prezentacijama hibridnih arhivskih sadržaja u elektronskom okruženju predstavljaju savremena virtualizacijska okruženja. Ona se
sprovode na nivou „originalno hardverd okruženja“ i kao posledica toga „originalno sistemskog okruženja“. Uz pomoć ovih rešenja teoretski bi se mogli, osim
e-sadržaja, sačuvati i njihov „izgled“ i „utisak“ delovanja u virtualnom „originalnom okruženju“, budući da je na jednoj virtualnoj platformi moguće stvoriti
računare različite snage i brzine pod različitim operativnim sistemima. A to teo-
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retski otvara mogućnost izgradnje raznih „istorijskih“ okruženja u kojima su nekad „živeli“ aplikacije i baze podataka (vidi: VMware). Ovakva rešenja danas
predstavljaju ne samo veliki tehnološki, već i arhivistički stručni izazov.
ARHIVISTIČKI STRUČNI IZAZOVI I KORIŠĆENA REŠENJA
Među osnovne principe arhivističke teorije i prakse ubraja se i princip celovitosti. U klasičnoj arhivističkoj praksi princip celovitosti definisan je kao zaokružena celina arhivske građe u sadržajnom, vremenskom, pojavnom i još kakvom drugom smislu. Princip celovitosti se bez nekih većih teškoća može primeniti i kod jedno domenskih i više domenskih statičkih web-stranica koje kontroliše lokalna administracija, mada se problem poštovanja principa celovitosti
može pojaviti već kod više domenskih statičkih web-stranica sa lokalnom administracijom. Međutim, kod dinamičkih web-prezentacija pod anonimnom administracijo princip celovitosti je primenom postojeće tehnologije skoro nemoguće
implementirati.
Drugi arhivistički stručni izazov jeste obezbeđivanje takozvanog „izgleda i
utiska funkcionisanja“ elektronskih dokumenata – u našem slučaju web-stranica
na različitom hardveru i softveru. U klasičnoj arhivističkoj teoriji i praksi arhivisti se sa ovim problemima nisu nikada posebno bavili, jer za to nije bilo potrebe. „Izgled i utisak“ arhivske građe u fizičkom obliku proizilaze iz samog karaktera te građe koja se pravilnim čuvanjem tokom dugog niza godina vrlo sporo menja. U praksi se te promene ispoljavaju u vidu degradacije zapisa ili medija. Arhivi pokušavaju da ih sistemski ograniče i kontrolišu postupcima zaštitnog
kopiranja, restaurisanja ili ograničavanjem dostupa do te građe itd.
Treći arhivistički stručni izazov jeste interpretacija pojedinih elemenata
koji čine određenu celinu a koju zovemo „web-prezentacija“. Ako je kod arhivske građe u fizičkom obliku razlika između „tehničke opreme arhivske građe“,
to je arhivske kutije i košuljice, i „sadržaja arhivske građe“ jasno definisana, to
se kod web-stranica samo po sebi ne podrazumeva. Problem je utoliko veći, jer
su obe vrste entiteta u osnovi dematerijalizovani i kao takvi mogu postojati samo kao entitet određenog sistema.
Četvrti arhivistički stručni izazov jesu jasno diferencirani zahvati u određene „informacione slojeve“ koji su potrebni, na primer zbog korisničke navigacije u virtualnom okruženju. Pritom se arhivski stručni radnici susreću sa problemima upravljanja, pre svega, trećom dimenzijom – tj. prikazivanjem vremena
nastanka određenih sastavnih delova web-prezentacija.
Peti arhivistički stručni izazov jeste izbor tehnološkog rešenja, odnosno realizacije projekta čuvanja digitalnih arhivskih sadržaja. U vezi sa tim postavlja
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se pitanje sadržaja zaštite kako bi se sprečio zahvat od strane pojedinih robota.
Kako i na koji način čuvati ove sadržaje dugoročno, a da ostanu dostupni sadržaji?
KONTEKSTUALNI IZAZOVI I PRIMENJENA REŠENJA
Mada je od preuzimanja arhivske građe „Maribor 2012“ u fizičkom i elektronskom obliku prošlo već više godina, građa još uvek nije u potpunosti preuzeta. Zbog operativnih razloga, pre svega zbog kontrole nad potrošenim finansijskim sredstvima, deo dokumentacije (npr. dosijei pojedinih potprojekata) još
se uvek nalaze kod osnivača Zavoda EPK i tamo će ostati još neko vreme. To
znači da će u budućnosti, u skladu sa principom celovitosti građe, nadležni arhiv
još jedanput izvršiti preuzimanje arhivske građe u fizičkom obliku.
Ovaj primer preuzimanja građe pokazuje od kolike su važnosti tehnološki
detalji i kako neuvažavanje tih detalja može da dovede do velikih problema u
segmentu ostvarivanja punovažnosti dokumenata. Zato želimo da istaknemo
sledeće:
 Preuzimanje građe po principu „uzmi sve ili ostavi“ može u praksi
predstavljati sistemski problem, naročito ako se ne izvrši zahvat ključnih podataka za razumevanje struktura arhivske građe i njihovih konteksta.
 Oruđa za formiranje SIP-a (dostavljenog informacionog paketa) treba
da budu odgovarajuće proverena i kompatibilna sa arhivističkim stručnim zahtevima.
 U slučaju da u izvorne sisteme nisu implementirana oruđa za formiranje
SIP-ova (prijemnih informacionih paketa) potrebno je pronaći druga
koja su primerena. Ali to nije povezano samo sa finansijskim troškovima oko nabavke ili razvoja takvog oruđa, već i sa problemom kako doći
do komparativnih rezultata formiranja SIP-ova (prijemnih informacionih paketa).
 Na nivou kreiranja SIP-a (prijemnog informacionog paketa) potrebno je
obratiti pažnju na eventualna ograničenja kod mogućnosti preciznijeg
definisanja sadržaja koji su predviđeni da budu preuzeti u lokalno okruženje.
 Bez obzira na to u kojem je obliku građa, ona mora da bude popisana
po arhivističkim stručnim standardima (vidi: ISADg2) u okviru AIS-a.
Razmišljanje o tome da se takva građa, pre svega web-sadržaji, ne popišu jeste sa arhivističkog stručnog stanovišta nedopustivo, jer bi se u
tom slučaju izgubili konteksti i razumevanje web-sadržaja.
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 Kod formiranja web-sadržaja obično se poštuju zakonitosti hijerarhijskih i linearnih redosleda. Zbog toga je važno da se obezbede relacije
između struktura web-prezentacija i sa njima povezanim nivoima popisa (vidi: Novak, M. (2012).
 Pitanje merenja obima i količine e-sadržaja, posebno onih čiji je sadržaj
predstavljen opisno, nije još u potpunosti definisano.
 U izradi naslova ovih popisnih jedinica potrebno je uvažiti opšta usmerenja i stručna iskustva (vidi: Zajšek, B. (2012).
KORIŠĆENJE I DOSTUPNOST ARHIVSKE GRAĐE
„MARIBOR 2012“
Arhivska građa „Maribor 2012“ je sa stanovišta korisnika smeštena na više
fizičkih ili elektroničkih lokacija i dostupna je u skladu s različitim politikama
dostupnosti.
Većina arhivske građe u fizičkom obliku nalazi se u depoima Regionalnog
arhiva Maribor. Uz ograničenja vezana za zaštitu podataka o ličnosti i autorskih
prava, građa je javno dostupna u čitaonici Regionalnog arhiva Maribor.
Preostala arhivska građa u fizičkom obliku, kao i registraturna građa još se
nalaze u depoima osnivača, tj. Gradske opštine Maribor. Ova je građa, u skladu
sa politikom Gradske opštine Maribor, dostupna radi obavljanje poslova organa
uprave i nadzora.
Prilagođena web-prezentacija „Maribor 2012“, zajedno sa fotografijama i
video snimcima na virtualnoj platformi, dostupni su korisnicima samo u čitaonici Regionalnog arhiva Maribor. Kod ponovnog korišćenja ovih sadržaja potrebno je poštovati autorska prava.
Web-prezentacije koje su zahvaćene u okviru Arhiva web-stranica Narodne i univerzitetne biblioteke u Ljubljani i Internet arhiva javno su dostupne u
skladu s pravilima ponuđača ovih sadržaja.
Sadržaji koji su stvoreni uz pomoć socijalnih mreža, u prilagođenom su
obliku dostupni preko on-line baze podataka sa popisima arhivske građe Regionalnog arhiva Maribor – na adresi www.siranet.si, uključujući linkove na originalne lokacije na socijalnim mrežama.
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ZAKLJUČAK
Regionalni arhiv Maribor se tokom dugogodišnjeg rada susretao sa različitim stvaraocima i specifičnostima njihove arhivske građe. Tako je vremenom
stekao mnoga teoretska i bogata praktična iskustva u ovoj oblasti. Preuzimajući
građu stvaraoca „Maribor 2012“ - Evropska prestonica kulture prvi put se, međutim, susreo s kompleksnom hibridnom arhivskom građom. To je pred arhivske stručne radnike postavilo brojne profesionalne izazove za koje Arhiv nije
poznavao ni metode, a ni postupke njihovog rešavanja.
Kada je reč o arhivskoj građi u fizičkom obliku, nadležni arhiv uglavnom
se suočava sa relativno velikom količinom nastale dokumentacije koju dugoročno treba da čuva, a jedan njen deo da preuzme i smesti u arhivske depoe. Tome
komplementarno nastali su i elektronički sadržaji, bilo kao web prezentacije
projekta, bilo kao rezultati završenih potprojekata ili u obliku odziva javnosti u
diskusijama na različitim socijalnim mrežama.
Implementacijom novih tehnoloških rešenja, kao što su virtualizacija hardvera te sistemski i aplikativni softver, teoretski, pojednostavili bismo proces
preuzimanja hibridne arhivske građe. Međutim, nova tehnološka rešenja otvarala su nova stručna pitanja u oblasti arhivistike. Ona su se, pre svega, odnosila na
osnovna stručna razmišljanja o primeni principa provenijencije u novim kontekstima, o obezbeđivanju celovitosti i autentičnosti sačuvanih sadržaja, implementaciji novih terminoloških rešenja itd. Istovremeno su socijalna okruženja Facebook, Twitter, Instagram, YouTube generisala nove pojavne oblike arhivske
građe. Ovi oblici su u određenom smislu bliži zakonitostima bibliotečke građe
negoli zakonitostima arhivske građe. Zbog toga su za čuvanje ove vrste građe
potrebna dodatna stručna znanja i napori arhivskih stručnih radnika, kako u segmentu preuzimanju i čuvanju, tako i u segmentu korišćenju ovih oblika građe.
Sadržaji na socijalnim mrežama u suštini su proizvod interaktivnosti pojedinaca i različitih grupa u određenom okruženju. Često odražavaju subjektivna
gledišta koja su formirana izvan formalizovanih procesa i zbog toga obično ne
ispunjavaju kriterijume pouzdanih izvora. Tome treba dodati i dileme oko pitanja originalnosti ove vrste građe, definisanja datuma njihovog nastanka, obezbeđivanja njihovog prvobitnog „izgleda i utiska“, itd.
Bez obzira na istaknute dileme i probleme, preuzimanje ove arhivske građe
relativno smo dobro sproveli i neki sadržaji, na primer Instagram, sada su dostupni samo u Regionalnom arhivu Maribor.
Nakon preuzimanja ove arhivske građe usledili su stručna obrada i popisivanje. Popisivanje je izvršeno isključivo na nivou fajlova i na višim nivoima.
Posebna pažnja je posvećena kontekstnim informacijama. Na taj način smo do-
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bili osnovno arhivističko informaciono sredstvo koje služi korisnicima ove arhivske građe u pretraživanju građe u arhivu, a delomično i „online“.
Sa stanovišta arhivske teorije mogli bismo zaključiti da preuzimanje hibridne arhivske građe, uopše gledano, ne generiše primetne razlike između različitih pojavnih oblika arhivske građe i njenih komplementarnih sadržaja. Isto
tako nismo primetili bitne metodološke razlike između popisivanja hibridnih
oblika arhivske građe i popisivanja klasične građe. Razlike su se pojavile na nivou realizacije samog preuzimanja, čuvanja i korišćenja te građe. Pritom smo
utvrdili da virtualizacija originalnih okruženja i njihovo čuvanje na odgovarajućim e-repozitorijumima predstavljaju dobar način čuvanja arhivskih sadržaja, ali
ne u svim slučajevima.
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Ivan FRAS
Miroslav NOVAK
ACQUISITION, PROFESSIONAL PROCESSING
AND USE OF MATERIALS „MARIBOR 2012‟
–EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
Summary
The Regional Archives Maribor has met in almost 90 years of its existence various
creators and many archival professional questions. During this time it acquired rich
theoretical and practical experiences in the field of archival theory and practice,
especially for traditional archival material.
With complex hybrid (paper based and digital) archival material, it was for the first time confronted with the process of acquisition of the archival material „Maribor 2012‟ - European Capital of Culture. This posed a number of archival professional cha-
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llenges, for which the archivists did know only basic theoretical solutions, but they did
not know the best practical methods, or the exact procedures for their resolution.
Digital contents, either as web presentations of a project, or as results of different
sub-projects e.g. pictures or movies, or as responses of the public discussions in the various social networks, have been important part of professional consideration of that acquisition's process.
In the process of acquisition of archival material there were implemented some
new technological solutions, such as hardware virtualization, use of different operating
systems and application software for data migration. All these should theoretically
simplify the process of downloading and storing of digital born archival material. However, new technological solutions have opened up new professional issues in the field of
archival theory and practice. One of them is related to the application of basic archival
principles such as the principle of provenance in new contexts. Another problem was
related to the ensuring the integrity and authenticity of the preserved contents, implementation of new terminological solutions, etc. At the same time, the social environments like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube generated new forms of archival material. These are in a certain sense closer to the lawfulness of library material
than the legitimacy of archival material. Therefore, for the preservation of this type of
material, additional knowledge and efforts of archival professionals are needed.
Contents on social networks are an essential product of interactivity between
individuals and different groups in a particular environment. They often reflect subjective points of view that are formed outside the formalized processes and therefore do not
usually meet the criteria of reliable sources. From archival point of view it is necessary
to add also some other dilemmas like issue about the originality of this type of material,
definition of the date of its creation, problem of ensuring its original „look and feel“,
etc.
Regardless of the outstanding dilemmas and problems, the acquisition of this type
of archive material was relatively well implemented, and some contents are now available for public through database of the Regional Archives Maribor.
After transfer of this archival material into the archive, professional processing
and describing followed. The description was done exclusively at file level of description and at higher levels. Special attention was paid to contextual information. In this
way, we obtained a basic archival information environment that serves users for searching of archival material.
From the point of view of archival theory we could conclude that the acquisition
of hybrid archival material, in general, does not generate a noticeable difference between the different forms of archival material and its complementary contents. In addition,
we did not notice the important methodological differences between description of
hybrid forms of archival material and description of paper based archival material. Differences occurred at the level of the realization of the acquisition, storage and use of the
material itself. In this context, we found out that the virtualization of the original environments and their keeping in the appropriate e-repositories could be a good way to store
some types of digital archival contents, but not for all of them.
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Бошко РАКИЋ, виши архивист
Историјски архив Краљевo
АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ
И МОГУЋА РЕШЕЊА
САЖЕТАК: Развој архивске службе и проблеми који га прате зависе од друштвених кретања и промена у привредној и друштвеној структури и организацији
власти. Проблеми архивске службе своде се на законску регулативу, правни статус и модел организације архива, материјални положај и финансирање, кадровску
оспособљеност и методологију стручног рада. После Другог светског рата архивска служба је организована као државна служба кроз мрежу државних архива, а са
увођењем самоуправљања и децентрализацијом система организовани су општински и међуопштински архиви, чији оснивач није била држава, већ срезови, а гашењем срезова – општине. Тај концепт организације архива са извесним модификацијама задржао се до данас, са истим или сличним проблемима. Закон о култури и
Закон о културним добрима предвиђа обавезу оснивања архива као установа заштите, с тим што се у последње време осећа потреба за доношењем посебног закона о архивској грађи и архивској служби, који би на целовит начин уредио организацију и функционисање архивске делатности у транзиционом и посттранзиционом периоду развоја нашег друштва. Вечита дилема је и сада присутна у стручној јавности, а посебно међу архивистима: да ли развијати концепт организације
архива у којем ће Архив Србије бити државни архив, а сви остали општински и
међуопштински архиви – локални архиви; или успоставити концепт у којем би архивска служба била државна служба организована на јединственим принципима
организације, финансирања и методологије стручног рада. Одговор на ову дилему
лежи у одговору на питање у којем ће се концепту проблеми архивске службе
успешније решавати – у концепту модела државног архива комбинованим са локалним, или у мрежи државних архива у којем би заштита архивске грађе као културног наслеђа била организована као државна функција на целој територији.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Архивска грађа, архивска служба, архиви, законска регулатива, организација, концепт, кадрови, финансирање, струка.

Законска регулатива и правни статус архива
Архивско законодавство, архивска служба у Србији и њена организација зависили су од карактера економског и политичког система и организације власти. Организација и развој архивске службе напредовала је са
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изградњом државних институција и развојем свести од стране власти о
значају и историјских вредности докумената.
Систем правне заштите архивске грађе у Србији успостављен је Законом о државној архиви, који је донела Народна скупштина Краљевине Србије 2. децембра 1898. године.1 У складу са овим законом, прва самостална
архивска установа на територији тадашње Србије започела је рад под називом Државна архива Краљевине Србије. Државна архива је посебно државно надлештво које је стајало под врховном управом Министарства просвете и црквених послова.
У Краљевини Југославији осим Закона о архиви Министарства иностраних послова и дипломатских и конзуларних заступништава у иностранству из 1930. године није било закона којим се регулише заштита архивске грађе.
После Другог светског рата, од 1945. до 1948. постоји Државна архива ФНРЈ. У том периоду је Министарство просвете НР Србије на предлог
Државне архиве основало у централној Србији 16 архивских средишта у
ранијим окружним средиштима, а на исти начин формирана су архивска
средишта у девет градова Војводине.
Савезни закон о државним архивима из 1950. године2 предвиђа да се
у републикама оснивају републички државни архиви као обавезни, а оснивање градских и специјалних архива није обавезно. Међутим, Законом о
државним архивима Србије из 1951. године, поред државног архива Србије предвиђа и оснивање државне архиве у АП Војводини и Аутономној Косовско-метохијској Области, као и градских државних архива у великим
или историјски значајним градовима. На овај начин закон је дао могућност
да цела територија државе буде обухваћена делокругом рада једне државне архиве. Дошло је до формирања државних архива у још 22 града у Србији. На овај начин дошло је до изражаја архивистички принцип централизације архивистичке службе у оквиру републике и концепт државног архива. Међутим, све више је почела да се развија мрежа локалних архива.
После доношења ових закона о архивима 1954. године долазе до изражаја два супротстављена становишта када су у питању архивске установе:
једно које полази од потребе за што већом централизацијом архивске грађе
у што мањем броју архивских установа, и друго схватање, које полази од
потребе оснивања општих архива у свим значајнијим привредним и културним центрима. У нераздвојној вези са претходним питањима су питања
1
2

Зборник закона и уредби Краљевине Србије, Београд, 1901, страна 601. до 605.
Архивска мрежа, Архивист, Београд 1951, прва свеска, стр. 3.

186

Bo{ko Raki}

управне функције, односно надлежности архивских установа у вршењу
стручног надзора над регистратурама.
У то време присутне су расправе да ли су архиви научне, стручне или
управне установе. И поред непознавања и недовољног схватања архива,
полако се изграђивало схватање да архиви нису пуке административне
установе и треба све више да имају научне циљеве, који се могу остварити
само новим научним методима. Архиви су првенствено стручне установе
које стручним методима и операцијама архивску грађу чине употребљивом за научно коришћење у смислу публиковања. Такође, добро је познато
да су архиви такође и управне установе, јер у својој надлежности обављају
одређене управне послове, нпр. издавање уверења о чињеницама из архивске грађе, решења о излучивању регистратурског материјала и сл.
У склопу општих тенденција децентрализације, многи се залажу за
децентрализацију архивске службе и наводе се аргументи против централистичке службе.
Приликом новог уређења општина на основу Закона о надлежности
среских и општинских народних одбора,3 надлежност оснивања градских
архива постала је ствар народних одбора општина, а не срезова.
У периоду од 1955. до 1957. године архиви су ушли у ресор опште
управе, а касније су прешли у ресор културе. Закон о државној управи4
ствара могућност оснивања архива у смислу управног завода. Међутим,
архиви на основу закона о организацији научног рада5 по свом правном
положају нису научни заводи. Овај закон је утицао да се постојећа ситуација у архивима формулише тако да се у први план стави њихов стручни
рад.
Општи закон о заштити споменика културе6 архивску грађу дефинише као споменик културе и налаже да се она мора регистровати код одговарајућег завода за заштиту споменика културе. Овај закон је узроковао
одређене дилеме, а може се рећи и проблеме у односима између архива и
завода за заштиту споменика.
Закон о архивској грађи и архивској служби Србије7 уводи принцип
обавезности архивске службе, то јест обавезује Републику, покрајине и општине да организују службу заштите архивске грађе, обезбеђују средства
3

Службени лист ФНРЈ број 34/55.
Службени лист ФНРЈ број 13/56 .
5
Службени лист ФНРЈ број 34/57.
6
Службени лист ФНРЈ број 17/59.
7
Службени гласник СР Србије број 12/67.
4
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и прецизира да службу заштите за Републику врши Архив Србије, за покрајину покрајински архив, а за општину или више општина регионални
архив. Овим законом архиви губе статус државног архива. Закон дефинише стручни надзор архива над регистратурама и управни надзор над архивима. Уводи се матичност архива, послове матичног архива за територију
Србије врши Архив Србије, а за покрајину покрајински архив.
Закон о заштити културних добара у Србији8 донет 1977. године примењује се за подручје Републике Србије без покрајина. Овим законом није
дошло до битније промене у организацији архивске службе и мреже архива, али је евидентно да овај закон није дефинисао многа питања архивске
делатности која су специфична у односу на остала културна добра, што је
присутно до данашњег дана. Овим законом је укинуто Архивско веће, које
је доносило обавезујућа стручна упутства и матична функција, а Архив
Србије је задржао улогу координације рада, развоја и унапређења архивске
делатности. Измене закона о заштити културних добара у Србији није донео неке значајније промене за архивску делатност.
Доношењем Закона о културним добрима91990. године настојало се
да се на јединственим принципима валоризују и заштите културна добра
на територији републике Србије. Ове одредбе су важиле за целу територију Србије. Овај закон прецизно дефинише шта чини делатност заштите
културних добара коју обављају установе заштите, које се оснивају и могу
почети са радом уколико испуњавају услове у погледу простора, техничке
опреме и стручног кадра прописане Правилником о ближим условима за
почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара.10 Треба подсетити да је пре доношења овог правилника Архивско веће
при Архиву Србије 1967. године донело Препоруку о нормативима минималних услова за оснивање архива и архивских одељења на основу којих
су се оснивали архиви за заштиту архивске грађе. Закон о културним добрима у свом чл. 70 предвиђа оснивање установа заштите, међу којима је и
архив за заштиту архивске грађе, а члан 10 Закона о делатностима од општег интереса у области културе11 предвиђа обавезу општина да обезбеде
финансирање програма установа од интереса за општину и финансирање
заштите значајних културних добара.
Према одредбама Закона о културним добрима установе заштите могу обављати делатност заштите културних добара за одређену територију,
8

Службени гласник СРС број 28/77.
Службени гласник СРС број 6/90.
10
Службени гласник РС број 21/95.
11
Службени гласник РС број 49/92.
9
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коју утврђује министар надлежан за послове културе. Тако је министар
културе Решењем о утврђивању територије архива12 одредио коју територију покривају архиви у смислу заштите архивске грађе. Тиме је територија Републике Србије била формално покривена мрежом архивских установа. У ствари, овим решењем министар је конвалидирао већ постојећу мрежу општинских, међуопштинских, покрајинских архива, а омашком је испуштен Архив Србије, чија је надлежност за регистратуре од републичког
значаја.
На територији Републике Србије сада ради 41 архив. Министарство
културе и информисања има оснивачка права на 4 архива, а стара се о
условима за рад 6 архива са територије Косова и Метохије. Аутономна покрајина Војводина је оснивач Архива Војводине, а јединице локалне самоуправе оснивачи су 30 архива. Централна архивска установа је Архив Србије. Мрежа архива је неравномерно развијена и неуједначена, тако да
имате архиве који покривају територију од једне до чак 10 општина.
Оснивачка права над општинским и међуопштинским архивима имале су општине, када су претежно финансирале рад и делатност архива, или
Влада Републике Србије, када је Министарство културе финансирало највећи или претежни део делатности архива. Архив Србије је финансирало
Министарство културе, а покрајинске архиве покрајине.
У члану 89 Устава Републике Србије13 прописана је обавеза да је свако дужан да чува природне реткости, научно, културно и историјско наслеђе, као добро од општег интереса, и наглашено је да је посебна одговорност за његово очување на Републици Србији, покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Република Србија уређује и обезбеђује систем у
области културе и заштите културних добара, кроз доношење системских
закона о култури, а посебним законима регулисаће се у којем ће се обиму
и на којим нивоима организовања друштва обезбедити организовање, обављање и финансирање делатности у култури, укључујући заштиту културних добара.
Законом о култури14 утврђен је општи интерес у култури, начин њеног остваривања, обављање културне делатности, права, обавезе и одговорности Републике, покрајина и јединица локалне самоуправе у организовању, финансирању и остваривању културних делатности, а пре свега
делатност заштите културног наслеђа.
12

Службени гласник РС број 7/96.
Службени гласник РС број 83/2006.
14
Службени гласник РС број 72/2009.
13
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Закон о културним добрима свакако треба усагласити са променама
које су се одиграле у нашем друштву од момента кад је донесен, али, генерално гледајући, овај закон је у главним и основним постулатима издржао
пробу времена. Међутим, закон није у довољној мери изразио специфичност делатности заштите архивске грађе, пошто није детаљније уредио архивску делатност и рад архивске службе. Помањкање закона о архивској
грађи и архивској служби осећа се још од доношења првог закона о културним добрима из 1977. године, када је престао да важи Закон о архивима
из 1967. године. Први закон о културним добрима, као ни наредни, није
подробније обухватио и разрадио специфичне потребе архивске делатности, тако да се непостојање посебног закона, поред општих друштвених
околности, може сматрати узрочником застоја у раду и функционисању
архивске службе. Гашење матичности архива, напуштање јединственог
планирања, јединствене методологије рада, пренос оснивачких права са јединица локалне самоуправе на Републику и поновно враћање на општине
довело је до све веће диверсификације међу архивима, примене различите
праксе у поступању, до различитог материјалног положаја, неравномерне
кадровске оспособљености и техничке опремљености архива.
Било је после 2000. године неколико покушаја да се донесе закон архивској грађи и архивској служби, али су увек постојали одређени разлози
који су спречавали његово усвајање. Влада Републике Србије је 2012. године усвојила Предлог Закона о архивима, који је повучен из скупштинске
процедуре, а нацрт закона из 2014. године након обављене јавне расправе
није ни ушао у скупштинску процедуру.
Последњи Нацрт Закона о архивској грађи и архивској делатности из
2014. године15 у суштини задржава постојећи модел организовања архивске службе, са мањим модификацијама, које се највећим делом односе на
то да Архив Србије постаје државни архив, што је добра промена, а постојећи међуопштински и општински архиви постају локални јавни архиви
чији су оснивачи јединице локалне самоуправе.
Просторни, технички услови и стручни кадар у архивима
Обезбеђивање наменског простора, опреме и стручног кадра је, поред
осталог, један од најважнијих елемената при одлучивању о формирању ар15
Нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби, http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/javne-rasprave/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-oarhivskoj-gradji-i-arhivskoj-sluzbi/nacrt-zakona-o-arhivskoj-gradji-i-arhivskoj-sluzbi,17. јун 2018.
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хивских установа. Препорука о нормативима минималних услова за оснивање архива и архивских одељења које је донело Архивско веће при Архиву Србије 1967. године предвиђа да оснивач архива мора да обезбеди архивску зграду и опрему према прописаним нормативима и да обезбеди
пет, а за одељење два архивска стручњака који гарантују успешно стручно
обављање задатака. У овој препоруци се даље наводи да структура стручног кадра зависи од обима и карактера задатака архивских установа, а највећу пажњу треба посветити школским квалификацијама стручног кадра.
У чл. 71 Закона о културним добрима прописано је да установе заштите могу почети са радом и обављати делатност ако су испуњени посебни услови у погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара16 поред простора и опреме предвиђа обезбеђене просторије за пријем, смештај, сређивање, обраду, микрофилмовање, коришћење архивске грађе и опрему (металне полице и ормане, столове, апарате за суво гашење пожара, систем грејања без отвореног пламена,
телефон, телефакс, компјутерска опрема). Такође, архив треба да има 4 запослена радника с високом стручном спремом, од којих два историчара, а
два с одговарајућим факултетом друштвених наука, зависно од архивске
грађе и регистратурског материјала, и три запослена са средњом школском
спремом. Значи, закон прописује минимум 7 запослених да би архив могао
да постоји. Закон о културним добрима у чл. 65 прописује који су послови
из области заштите културних добара. Те послове могу обављати лица са
одговарајућом школском спремом и положеним стручним испитом. Чланом 66 овог закона је прописано да послове у установама заштите, како их
је закон дефинисао, могу обављати лица са високом стручном спремом и
са најмање средњом стручном спремом у четворогодишњем трајању.
Утврђивање стручне оспособљености за обављање послова заштите архивске грађе врши се полагањем стручног испита. Испуњеност свих законом
прописаних услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите утврђених законом утврђује министарство културе.
Један мањи број архива има наменски изграђене зграде, док већина
архива има на располагању углавном старе зграде које су адаптацијама
прилагођене за потребе рада архива. Један број архива има неадекватан
простор, или простор није опремљен потребном опремом, односно не греју се просторије у којима се чува архивска грађа. У последње време већина
архива нема расположиви простор у депоима за архивску грађу коју треба
да преузме из регистратура.
16

Службени гласник РС број 21/95.
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У архивима је у последњих 15 година проширен круг стручних квалификација који се примају на радна места. Са квалификацијама средње
стручне спреме примају се лица са занимањима трећег и четвртог степена.
У архиве са високом стручном спремом запошљавају се лица са факултетима друштвених наука схваћеним у најширем смислу те речи.
Стручно оспособљавање у архивима, како је друштво улазило у транзицију, умногоме је редуковано и сведено на најосновније облике стручног
оспособљавања. Стручни архивистички испити, који су некада трајали 6
месеци, сада су сведени на одређени број дана предавања, консултација и
полагања. Смањен је број стручних саветовања и семинара из архивистике. Некада се на факултетима друштвених наука изучавала архивистика,
тако да је био већи избор кадрова који су раније долазили у контакт са архивистиком.
Највећи број архива функционише са малим бројем радника. Тај се
број у општинским, односно међуопштинским архивима крајем 2017. године креће од најмање 5, а највише 32 запослена на неодређено време. За
последњих 10 година дошло је до значајног смањења броја запослених у
архивима уз истовремено повећање обима послова.
Финансирање архива
Делатност архива финансирана је из буџета, с том разликом што су
архиви чији је оснивач била Република финансирани из републичког буџета, а архиви чији су оснивачи били јединице локалне самоуправе из њиховог буџета. Архив Србије се увек финансирао из државног буџета, до 1969.
године, када се звао Државни архив Србије, и после тога, када је понео
име Архив Србије.
Градски архиви основани после рата су били државни и финансирали
су се из државног буџета све док нису угашени срезови, и тада финансирање општинских и међуопштинских архива прелази на општине. По закону
о финансирању културе и заједница културе из 1968. године архиви су се
нашли у неједнаком положају, у зависности од степена развијености, мере
у којој су се афирмисали и од разумевања за њихову делатност. Овим законским прописима њихов положај и однос према општинама као оснивачима није ближе и прецизније дефинисан, због чега општине веома различито схватају своје обавезе према архивској служби. Многи архиви су
основани од стране једне општине, а обављају делатност заштите архивске
грађе за више општина. Карактеристично за цео овај период да је учешће
појединих општина у финансирању заштите архивске грађе на својој територији нередовно и непотпуно. Главни терет финансирања сноси општина
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у којој се налази седиште архива, док остале учествују симболично или
никако. Тадашња пракса је показала да су општинске и међуопштинске архиве претежно или највећим делом финансирале општине које су их формално основале и у чијем седишту су се налазиле. Овај систем финансирања имамо све до 1990. године. Доношењем Закона о културним добрима,
којим је успостављен јединствен систем заштите архивске грађе у Републици Србији, и Закона о остваривању општег интереса у области културе
1992. године, финансирање личних доходака у свим архивима у Републици преузело је Министарство културе Републике Србије, а материјални
трошкови финансирани су из буџета општина. Овај начин финансирања
остао је све до доношења Закона о утврђивању одређених надлежности
аутономне покрајине,17 Закона о локалној самоуправи18 и Закона о буџетском систему,19 и 2003. године финансирање општинских и међуопштинских архива у целости прелази на општине у чијем се седишту налази седиште архива и која се води као оснивач, уз симболично учешће других
општина за које архив обавља делатност заштите архивске грађе, и то уз
делимично покривање материјалних трошкова. Дакле, финансирање општинских и међуопштинских архива је у потпуности прешло у надлежност општинских власти. Иако је Законом о буџетском систему20 повећано процентуално учешће општина у полагању права на део средстава која
се уступају општинама из укупних прихода (пореза на зараде и промет)
Републике за финансирање делатности архива, није обезбеђена сигурност
финансирања, јер оно зависи од економске развијености општине и њеног
односа према архивима. Један број архива који се налазе у седиштима градова и општина које су економски јаче тренутно има релативно сигурно
финансирање материјалних трошкова и зарада запослених. Међутим, један
број архива има озбиљне проблеме у финансирању, који се манифестују у
заосталим и нередовним исплатама зарада, непокривању материјалних
трошкова, непризнавању звања код исплата зарада и сл. Има архива који
због недостатка финансијских средстава током зимског периода раде редуковано, пошто немају могућности да греју радне просторије.
Иако им се надлежност простире у више јединица локалне самоуправе, терет финансирања рада архива претежно носе градови односно општине у којима је седиште архива. Условљени финансирањем локалних
власти, велики број архива ради у тешким условима.
17

Службени гласник РС број 6/2002.
Службени гласник РС број 9/2002.
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Општински и међуопштински архиви се делом финансирају из средстава Министарства културе кроз пројектно финансирање културних садржаја, међу којима је и заштита архивске грађе (средства за набавку архивских полица, компјутерске опреме, пројекте дигитализације, микрофилмовања и сл.).
Архив Србије, као централна установа заштите архивске грађе, финансира се из републичког буџета, а покрајински из буџета покрајине.
Јединствена методологија стручног рада у архивима
Питање јединствене методологије стручног рада у архивима увек је
била присутно, да би се у последње две деценије наметнуло као озбиљан
проблем архивске службе. Када се погледа развој архивског законодавства
код нас, може се извести закључак да што смо више пледирали на јединственом систему заштите културних добара, методологија рада била нам је
све мање заснована на јединственим архивистичким принципима.
Закон архивској грађи и архивској служби Републике Србије 1967. године предвиђа послове матичног архива, које за територију Републике врши Архив Србије, а за територију покрајине покрајински архив. Матична
функција архива подразумевала је овлашћење вршења стручног надзора
над архивима, упознавањем са стручним радом, и право да се наложе мере
за отклањање утврђених недостатака у стручном раду архива. Матични архив на свом подручју прати и проучава потребе и услове рада архива, припрема програм развоја службе заштите и предлаже предузимање мера за
унапређивање стручног рада архива, води евиденцију о архивима, усклађује њихов стручан рад и пружа и стручну помоћ у раду, организује пригодне облике стручног усавршавања и врши стручни надзор над радом архива у складу са законом.
Колико се седамдесетих година у српској архивистици придавао значај стручном раду, најбоље говори Препорука Просветно-културног већа
Скупштине Србије, у којој се каже да је потребно „изградити јединствени
функционални систем, прикупљања, чувања, обраде и информисања о грађи, уз примену савремених техничких средстава, упоредо са модернизацијом администрације и настајањем нових облика документа. Због тога треба
тежити што потпунијој интеграцији службе...“21 У закључцима се даље истиче: „Изменама и усаглашавањем Закона о архивској грађи и архивској
служби са Уставом, конституисати архивску службу у наредном периоду
као засебан, самосталан и комплетан систем одговоран за заштиту архив21

Архивист, Београд,1974. године, број2, стр. 122.
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ске грађе и у целини прилагођен потребама нашег привредног и друштвеног система.“22 На основу те препоруке Заједница архива Србије донела је
одлуку да се приступи изради елабората о основама и правцима за решење
питања изградње јединственог система архивске службе. То јединство се
заснива на концепцији јединственог система планирања, на основу изграђене јединствене стручне методологије рада кроз упутства и препоруке
Архивског већа образованог при Архиву Србије, чиме се обезбеђује знатно већа рационализација и постизање озбиљних стручних ефеката и јединствено праћење стручног рада. Пут до јединствене методологије рада водио је кроз усвајање јединствених стандарда у архивској служби, јер се
модерна технологија рада архивске струке заснива на утврђеним, јасно дефинисаним и верификованим стандардима. Долажење до таквих стандарда
подразумева јединствене нормативе, односно норме рада, које ће утврдити
обим и структуру улагања стручног рада у поједине радне операције, с циљем да се остварују већи радни резултати, виши квалитет стручног рада, а
тиме и квалификованије вредновање и награђивање радника у архивима.
Најбољи резултати у организацији и усклађивању стручног рада у
српској архивистици и архивској служби постигнути су у периоду између
1967. и 1977. године, кроз рад матичне службе и Архивског већа Србије,
које је донело низ стручних упутстава за уређење многих питања у архивистици и архивској служби.
Путем матичних служби (републичког и покрајинског архива) оствариван је увид у спровођење упутстава, проучавана стручна питања, организовани семинари, праћене потребе архива и интервенисало се код надлежних републичких и покрајинских органа ради пружања помоћи архивима.
Стручним надзором и пружањем стручне помоћи постигнута је једнообразност и квалитет у раду архива. Стални контакти између архива кроз
рад Заједнице архива, Друштва архивских радника и путем редовних састанака архивских установа у Србији доприносили су изграђивању јединствене архивске службе у Србији. Чињени су организовани напори у циљу
изградње и трајне стабилизације мреже архивских установа, која ће бити
рационално организована, са адекватним простором и одговарујућим
стручним кадром који може да изнесе терет модернизације архивске
службе.
У другој половини 90-тих година 20. века приметни су знаци пада
квалитета архивске службе у организационом, стручном и кадровском
22

Архивски преглед, Београд, 1972. година, број 2, стр. 11.
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смислу. Постепено је напуштан систем јединственог планирања и јединствене методологије рада, престанком доношења јединственог
програма развоја и рада архивске службе и стручних упутстава и препорука од стране Архивског већа. Матична функција архива је све више
почела да слаби, а укидањем Заједнице архива и застојем у раду Друштва
архивских радника ослабили су контакти и координација рада међу архивима. Све је то довело до слабљења функционисања архивске службе, и
уместо јединствене почели смо да добијамо разједињену и аутархичну
архивску службу, која је почела да се затвара унутар себе и постаје одвојена од друштва. Промене у политичкој и економској сфери и убрзани развој информационих технологија тражили су од архивске службе брзе одговоре на многа питања, као што су стечајеви, приватизација, масовна појава дигиталног и другог аудио-визуелног материјала и његов статус и
заштита као архивске грађе, примена међународних архивских стандарда ISAD (G) i ISAR (CPF). Одговор на ова питања није давала архивска
служба као целина, већ су се архиви појединачно одређивали на основу
искуства и процене ситуације. На делу је различито поступање различитих
архива у истим или сличним ситуацијама. И поред више покушаја, од
1990. године није заживео јединствени информациони систем у архивима, чиме је изостало повезивање са осталим установама у култури,
науци и друштву.
Правци могућих решења проблема архивске службе
Потребно је створити законске претпоставке за решавање свих ових
проблема присутних у архивској служби. Нацрт Закона о архивској грађи
и архивској делатности23 доноси концепт државног архива комбинованог
са локалним архивима, где би Архив Србије имао статус државног и финансирао би се из буџета Републике, а сви остали статус локалних архива
и финансирали би се из буџета градова и општина. Изузев што Архиву Србије даје статус државног архива, што је позитиван помак, нацрт Закона о
архивској грађи и архивској служби не прави суштинску разлику у односу
на досадашњи модел организовања архива. Нацрт Закона не враћа и не успоставља матичну функцију у изворном значењу, а не предвиђа се ни
постојање Архивског већа или неког другог сличног органа или тела

23
Нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби, http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/javne-rasprave/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-oarhivskoj-gradji-i-arhivskoj-sluzbi/nacrt-zakona-o-arhivskoj-gradji-i-arhivskoj-sluzbi, 17. јун
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које ће доносити стручне препоруке и упутства у архивистици. То се не
омогућава ни Архиву Србије, централној установи заштите архивске грађе.
Обезбеђивање простора, опреме, стручног кадра и финансирање је у
надлежности оснивача локалних архива – градова и општина. Као и у
претходним законским решењима, и у новом нацрту закона не предвиђају
се санкције за општине које не поштују законске прописе у смислу обезбеђивања оптималних услова за рад архива чије су оснивачи.
Ситуација у којој се сада налази један број архива у Србији је таква да
би Министарство културе требало да се огласи и нађе механизам утицаја
на локалне самоуправе, пошто је у неким архивима број запослених у
архивима дошао на доњу границу прописаних минималних услова, где
финансирање није редовно и сл. Архив Србије, као централна установа за
заштиту архивске грађе, у неколико је случајева реаговао код локалних самоуправа у вези са проблемима у архивима чији су они оснивачи, али ти
апели и реаговања нису имали већег ефекта.
Тренутно је ситуација у архивима у Србији таква да је део архива за
то да се задржи досадашњи концепт организовања и финансирања архива, пошто они имају релативно стабилно финансирање, обезбеђен
прилично адекватан простор и опрему и награђивање које признаје стручна звања и коефицијенте. Разуме се, питање квалитета и методологије
стручног рада овде се не поставља као приоритетно питање или као проблем, који је у архивистици дуже времена присутан. Међутим, један број
архива је, упогледу финансирања, броја запослених, просторних услова и опреме – на доњој граници или чак испод прописаних минималних услова за нормалан рад и функционисање, са тенденцијом даљег пада. Природни одлив путем пензионисања и незапошљавање нових кадрова
довели су поједине архиве на доњу границу услова рада.
Архиви који нису запошљавали већи број људи тренутно су у повољнијем положају од архива који су имали масовнији пријем нових извршилаца од 2000. године. Што се тиче архива који су имали рестриктивно запошљавање, њихов удео у укупном буџету градова и општина се из године
у годину смањује.
У стручној јавности међу архивистима присутно је једно размишљање, кога нема у Нацрту закона о архивској грађи и архивској служби, које
иде ка томе да се у законодавни систем уградии разради концепт државног архива у којем би поред архива Србије и покрајинских архива
статус државног архива добили и општински и међуопштински архиви, чији оснивач би била Република. Устав Републике Србије, Закон о
култури, Закон о локалној самоуправи и Закон о надлежностима покрајина
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не забрањује да се архивска делатност може организовати као државна
функција. Заговорници оваквог концепта организовања архивске службе као најјачи аргумент истичу да држава као оснивач може да обезбеди далеко ефикаснију и функционалнију мрежу архива у Србији,
стабилније финансирање, јединствену методологију стручног рада и елиминисање разлика између архива у погледу простора, техничке опремљености, стручног кадра, методологије стручног рада, учесталости и начина
награђивања запослених. Сматра се да би се сви проблеми присутни у архивистици и архивској служби Србије далеко брже и ефикасније решавали
ако би био прихваћен концепт државног архива. Прихватањем концепта
државног архива могуће је успоставити рационалну мрежу архивских
установа за територију Републике и њено функционисање на јединственим принципима и стандардима у организационом, функционалном, кадровском, стручном и методолошком смислу. Тиме би била обезбеђена
потпуна и адекватна заштита архивске грађе на целој територији Србије.
Такође, реафирмисала би се матична функција архива, пре свега Архива
Србије као централне установа заштите архивске грађе – националне културне институције са свим атрибутима које таква одредница подразумева.
У Нацрту стратегије културног развоја Србије 2017–2027 године24
стоје констатације које смо навели у овом раду, а односе се на садашње
стање у области заштите културног наслеђа. Полазећи управо од оцена тог
стања, назначени су стратешки циљеви у области истраживања, заштите и
коришћења културног наслеђа. Инсистира се на јачању институционалног оквира, односно стварању услова за формирање стабилног и поузданог институционалног оквира за ефикасну бригу о културном наслеђу, његово препознавање, истраживање, вредновање, заштиту, презентацију, тумачење и укључивање у савремене токове живота. Када је у питању
јачање инстиуционалног оквира, ту се мисли на доношење нових закона и
подзаконских аката у области заштите културног наслеђа и њихово благовремено ажурирање, пре свега имајући у виду Закон о културном наслеђу
и законе за врсте културних добара, међу којима је и Закон о архивској
грађи и архивској делатности. Закон о архивској грађи треба да створи
правни оквир да се сви побројани проблеми у овој области могу решавати.
Он је услов да се може извршити ревизија и унапређење централних регистара културних добара и успостављање информационог система културних добара Србије, међу којима је и архивска грађа. С тим у вези је и јачање капацитета установа заштите културног наслеђа која подразумева успо24

Стратегија развоја културе Србије 2017–2027, http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/predlog-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od2017-do-2027, 20. јун 2018.
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стављање мреже установа заштите (по врстама) културног наслеђа, које
треба да примењују јединствене критеријуме и методе у обављању делатности, усагласе програме и планове рада с приоритетима и обезбеде мобилност стручњака и знања унутар мреже.
Два става из циљева и мера Стратегије развоја културе Србије завређују да се посебно назначе, пошто су веома важни за разматрање и решавање актуелних проблема у архивској служби Србије. Први је да је потребно да се спроведе доследна подела одговорности за бригу о културном наслеђу на такав начин да републички ниво власти преузме одговорност
за финансирање основне делатности установа и мрежа установа заштите, а локалне самоуправе за финансирање програма и пројеката заштите културних добара која се налазе на њиховој територији или су од
значаја за локалну самоуправу. Други став је промена одлука о територијалној надлежности установа заштите и њихова оптимизација. Имплементација ова два става из стратегије кроз институционални и правни
оквир је веома важна за архивску делатност, због питања да ли одговорност за финансирање архивске делатности и мреже архивских установа
преузима републички ниво власти или локална самоуправа. Ако републичка власт преузима одговорност за финансирање основне делатности архива и архивске мреже, онда је веома једноставно и лако променити одлуку о територијалној надлежности архивских установа и извршити оптимизацију мреже архивских установа у Србији. У таквој
мрежи архивских установа лакше је успоставити јасне архивистичке стандарде, стандарде компетенција и стандарде квалификација за стручна занимања, обезбеђивање недостајућих стручњака, услова за обавезно континуално образовање и усавршавање постојећих стручњака, унапређивање
просторних и техничких услова и стабилно финансирање делатности архива. Међутим, ако одговорност за финансирање основне делатности архива преузима локална самоуправа, у том случају кроз законске прописе треба обезбедити стабилност финансирања, односно поуздане инструменте које обезбеђују такво финансирање.
Архивистика и архивска служба у Србији одговориће далеко успешније на све изазове пред којим се нашла, а који су настали као последица
промена које су се одиграле у економској и политичкој сфери друштва и
убрзаног развоја информатичких технологија, уколико се архиви организују као јединствена државна јавна служба и држава преузме оснивачка права и финансирање. Тако организована архивска служба моћи ће да
одговори на многа отворена питања, као што је статус приватне архивске грађе у настајању, појава електронског документа, његов статус
као архивске грађе, начин и услови његове заштите, увођење елек-
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тронског пословања у оквиру започетих процеса електронске управе,
развој дигиталног стваралаштва као значајног дела културног наслеђа. Процес дигитализације архивске грађе одвија се споро због неадекватног правног оквира, као и због недовољних финансијских средстава за набавку опреме за дигитализовање архивске грађе. Поједини архиви започели су самостални развој програмских решења дигитализације, а парцијални приступ пословима дигитализације отежава ефикасно повезивање
у јединствен национални електронски систем.
Дигитализација архивске грађе, као значајног дела културног наслеђа,
кроз дефинисање права и обавеза архивских установа и заједничког именитеља дигитализоване архивске грађе и интегрисање у процес дигитализације на националном нивоу обезбеђује се кроз закон о архивској делатности и друге законске прописе који регулишу дигитализацију. Дигитализација архивске грађе треба да буде законски регулисана као културна активност, а примена информационо-комуникационих технологија као општи интерес у култури, тако да дигитализација постане обавеза архива
и установа које се баве заштитом и представљањем културног наслеђа.
Закључак
Проблеми архивске службе своде се на законску регулативу, правни
статус и модел организације архива, материјални положај и финансирање,
кадровску оспособљеност и методологију стручног рада. Степен изражености ових проблема и успешност њиховог решавања зависио је највећим
делом од концепта односно модела организације архива који је успостављан кроз законодавно-правни систем нашег друштва.
Досадашња организација архива, заснована на подели архива на републичке и локалне архиве, не доприноси квалитетној заштити јавне
архивске грађе и решавању актуелних проблема. Проблеми су постајали све присутнији, а све израженије разлике између архива у архивској
мрежи у погледу просторне и техничке опремљености, кадровске оспособљености, броја и награђивања запослених, као и методологије стручног
рада. Сви проблеми присутни у архивистици и архивској служби Србије
решили би се далеко брже и ефикасније ако би био прихваћен концепт државног архива, по коме би сви архиви били државни и оснивачка права над свим јавним архивима преузела Република. Држава као оснивач
може да обезбеди далеко ефикаснију и функционалнију мрежу архива у
Србији, стабилније финансирање, јединствену методологију стручног рада
и елиминисање разлика између архива у погледу простора, техничке опремљености, стручног кадра, методологије стручног рада, броја запослених
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и начина њиховог награђивања. Прихватањем концепта државног архива могуће је успоставити рационалну мрежу архивских установа за територију Републике и њено функционисање на јединственим принципима и стандардима у организационом, функционалном, кадровском,
стручном и методолошком смислу које обезбеђује потпуну и адекватну заштиту архивске грађе на целој територији Србије. У таквој организацији
архива лакше је реафирмисати матичну функцију као битан услов
унапређења стручног рада, пре свега Архива Србије као централне установа заштите архивске грађе – националне културне институције са свим
атрибутима које таква одредница подразумева. Решило би се питање надлежности на тај начин што би архиви имали надлежност да поступају на
својој територији, без обзира да ли је регистратура од локалног или републичког значаја. Будући да архиви обављају истоврсне послове на заштити
јавне архивске грађе, неопходно је да поседују иста овлашћења и одговорности и да примењују исту методологију у раду. Кроз израду Закона о архивској грађи и архивској служби треба створити услове да архиви поверене послове стручног надзора у оквиру јавног овлашћења врше са пуним
капацитетом и да у њиховом вршењу ауторитативно иступају.
Јединствена уређена архивска служба кроз концепт (модел) државног архива у Републици Србији и стандардизација мера техничке заштите јавне архивске грађе може да обезбеди потпуну заштиту Архивског фонда Србије и спречи његово уништавање и дезинтеграцију. Постоји
потреба за доношењем посебног закона о архивској грађи и архивској служби, којим би се на целовит начин уредила организација и функционисање
архивске делатности у транзиционом и посттранзиционом периоду развоја
нашег друштва. Законско дефинисање и регулисање институционалног и
правног оквира су веома важни за архивску делатност у смислу да одговорност за оснивање, функционисање и финансирање архивске делатности и мреже архивских установа преузме републички ниво власти.

Boško RAKIĆ
CURRENT PROBLEMS OF THE ARCHIVE SERVICE
AND POSSIBLE SOLUTIONS
Summary
Problems of the archives are brought down to legislation, legal status and their
model of the organisation, their material position and financing, staff capacity and the
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methodology of the proffesional work. Degree and the success of solving these problems up to now, depended, in majority, on the concept or respectively on the model of the organisation of the archives, established throught legislative and legal system of our
society.
Existing organisation of the archives based on the division of the archives into
state and local archives is not atributing to quality protection of the archives and to
solving actual problems.
Problems are more and more present and the differences are more pronounced
between archives in the archival network in terms of more space and technical
equipment, personnel training, number and rewards of employees and methodology of professional work. All the existing problems in the Serbian archives would he solved
more faster and more efficient if there was accepted the concept of the state archives accordng to wich all archives should be state-owned and all founder rights above the
public archives should be taken by republic. State as a founder, aim to provide far more
optimal and fuctional network of the archives in Serbia, more stable financing ,unique
methodology of profesional work and elimination of the differences between archives
concerning work space ,technical equipment, methodology of the profesional work,
number of workers and the way they are rewarded. By accepting the concept of states
archives it is posible to establish the rational state network of the archives in Serbia, and
its functioning on unique principles and standards in organizational, functional, staff,
methodological sense, which will provide full protection of the archives throught out the
territory of the Republic Serbia. Network organised in that way, would ensurw easier
reafirmation of the parent function as a vital requirement for advancing the profesional
work of before all, Archives of Serbia as central institution for protection of archives
and as national cultural institution with all the atributes it implies .The question of jurisdiction would be solved in a that way the archives would have the jurisdiction over
their territory, no matter the office is of local or of state significance. Being that archives are performing the same line of work in protecting the public records it is necessary
that they have the same responsibilites and empowerments and that they are implementing the same methodology in their work.
We need to create condition, by making The Law about archives and achival
service, that the archives, can exert their entrusted affairs of professional supervision
with full capacity and authority.
Archival service, can provide, throught the concept of State Archives of Republic
of Serbia and throught standaridizing technical safequards for archives, full protection
of „Archive funds of Republic of Serbia“ and can prerent its destroying and desintregrating.There is a need for bringing of a particular Law about archives and archival service
by which we can fully organize and edit function of archives in transitional and post transitional development period of our society. It is at most importance for archival activity to legaly define and regulate institutional and legal framework in a sense that is necesasary that responsibility for foundation, function and financing of archives and archival network must be taken by the state itself.
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Зоран СТЕВАНОВИЋ, виши архивист
Архив Војводине, Нови Сад
ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИСАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
У АРХИВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
САЖЕТАК: У архивској делатности у Републици Србији, архивска грађа се
структурише ради израде (научно)информативних средства: прегледа фондова и
збирки, општег инвентара и водича кроз архивске фондове и збирке, односно водича кроз архивску грађу. Структурисањем архивске грађе, додатно наглашавамо
њен садржај, тј. сродне карактеристике садржаја различитих архивских целина.
Структурисање је вршено на различите начине и уз употребу бројних шема, а
затим је прописана и усвојена јединствена класификациона шема према којој
архивски фондови и збирке треба да се групишу, како у прегледу, тако и у општем
инвентару и водичу. У пракси се међутим показало да многе архивске фондове уз
пуно недоумица сврставамо у неку од предвиђених група и да се при томе појављују разне потешкоће и проблеми. Иако је постојећа класификациона шема у
употреби већ више деценија, ипак није одговарајућа за архивску грађу која се чува
у архивима у Републици Србији, а посебно у Аутономној Покрајини Војводини.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: структурисање архивске грађе, преглед фондова и збирки,
општи инвентар, водич кроз архивске фондове и збирке, водич кроз архивску
грађу, класификациона шема, групе архивске грађе, периодизација

Теоријско интересовање за структуру значајно се развило током 20.
века, најпре у лингвистици и теорији књижевности. Трагало се за структуром језика и формом књижевног дела.1 Постепено, проучавање структура
је постало научни метод примењиван и у психологији, етнологији, антропологији, социологији, филозофији и другим друштвено-теоријским областима, које су тежиле нивоу егзактности достигнутом у природним наукама.2 Наиме, настао је нов теоријски правац – структурализам, a питање
друштвене структуре нашло се у центру многих теоријских разматрања.
Друштвена структура је дубинска форма свих људских односа, којом
је обухваћена целокупна друштвена стварност и сва друштвена делатност.
1

Ferdinand de Sosir, Opšta lingvistika, Nolit, Beograd 1969; Boris Ejhenbaum, Književnost,
Nolit, Beograd 1972, 3–48; Roman Jakobson, Lingvistika i poetika, Nolit, Beograd 1966.
2
Euđenio Donato, Ričard Meksi (pr.), Strukturalistička kontroverza, Prosveta, Beograd 1988;
Claude Lévi-Strauss, Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb 1977.
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Структурни поредак уткан је у свако постигнуће, све резултате и домете,
све оно што се у друштву остварује, у сва документа која настају а потом
сведоче о једном времену. У архивској грађи, друштвена структура се најјасније препознаје. Штавише, у структури друштвеног уређења и државне
организације дата је сродност провенијенције архивске грађе на основу које би она требало да се групише.
Под структурисањем архивске грађе подразумевамо груписање постојећих архивских фондови и збирки према сродности, чиме се добија јаснији приказ и потпунији увид у архивску грађу која се чува у архивима.
Структурисање представља идеално, логичко груписање и приказивање
архивске грађе, те не обухвата послове премештања, смештања, ређања
или физичког манипулисања. У стручној литератури, понекад се структуром архивске грађе назива распоред грађе једног ствараоца према делатностима које је обављао, његовој унутрашњој организацији и устројству,3 међутим то овог пута није предмет наших разматрања.
Једнозначно, у овом раду под структуром мислимо на међусобни однос група фондова и збирки, а под групом низ фондова или збирки повезаних заједничким карактеристикама.4
У Републици Србији, архивска грађа се најчешће структурише на
основу правила и упутстава која важе за израду (научно)информативних
средстава, у која спадају преглед фондова и збирки, општи инвентар и водич кроз архивске фондове и збирке, односно водич кроз архивску грађу, а
чија израда произилази из законске обавезе.5 На овај начин, архивска грађа
се структурише степенасто, тако што се најпре дели у три групе: у прву
спадају архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција, у другу породични и лични архивски фондови и у трећу
збирке; а потом се на дубљим нивоима грађа додатно дели према областима друштвених делатности, односно историјским периодима.
Ипак, у свакодневном архивском раду није увек потпуно јасна разлика између водича, прегледа и општег инвентара, њихове улоге, приоритета
и карактеристика у погледу обима и врсте описа грађе. У архивској теорији и стручној литератури, као и у архивским стручним упутствима и прописима, такође постоје недоумице, противречности и непрецизности у ве3
Богдан Лекић, Архивистика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006, 137–
138.
4
Mirko Androić i dr. (pr.), Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, Savez društava arhivskih
radnika Jugoslavije, Zagreb 1972, 26.
5
Закон о културним добрима, Службени гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони и
99/2011 – др. закон.
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зи са обимом и врстом података (научно)информативних средстава у којима је грађа структурисана.
Преглед фондова и збирки – садржај и структура архивске грађе
Под прегледом фондова и збирки подразумевамо информативно средство чији је основни циљ да изложи основне податке о укупној архивској
грађи или групи грађе у једном архиву, у више архива или у свим архивима на једној територији, односно у оквиру једне државе.
Уџбеник из архивистике (1986) познаје само „преглед фондова”. У
уџбенику пише: „Први увид у грађу неког архива може се добити преко
прегледа фондова. То је прво, привременог карактера информативно средство, којим се жели показати постојање одређених фондова и открити њихова садржина ради искоришћавања у научне и друге сврхе.“6 Напротив,
уџбеник из архивистике (2006) казује да преглед фондова и збирки „има
задатак да пружи информацију квантитативног карактера о фондовима и
збиркама архива“, а даље се објашњава да ово информативно средство
треба да садржи основне податке о архивским целинама. Поред назива
фонда или збирке и распона година грађе, који су неизоставни, основне
податке још чине и количина грађе, стање сређености, врста израђених информативних средстава, врста делатности, структура и физичко стање грађе, да ли је грађа снимана, објављене публикације о њој. Ипак, изузев количине грађе остали набројани подаци првенствено нису квантитативног
карактера, мада се некима од њих може придружити и квантификација.
Међутим, уџбеник из архивистике (2006) наглашава и то да се прегледом
даје увид у бројност архивских фондова и збирки.7 Ипак, не можемо да занемаримо да сваки преглед фондова и збирки пружа и увид у садржај архивске грађе, како је наведено у уџбенику из архивистике (1986). Премда
нам се чини да је у овом уџбенику преамбициозна тврдња да прегледи
фондова откривају садржину фондова ради коришћења у научне и друге
сврхе, ипак је евидентно да прегледи фондова и збирки дају приказ и увид
у садржај архивске грађе, не мање него у њен квантитет.
У структурализму, који се развио под утицајем француске лингвистике, руског формализма у лингвистици и књижевности и прашке фоноло-

6
Ivanka Bruk, Ljubodrag Popović, Arhivistika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1986, 125–126.
7
Б. Лекић, Архивистика, 168–169.
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шке школе,8 структура је најчешће схваћена као форма. Уколико бисмо
пошли од овог гледишта, структурисање архивске грађе, што је у основи
приказивање друштвене структуре, представљало би утврђивање целовитог система различитих група грађе, њихових формалних веза и односа и
чврсте хијерархијске поделе; а уз квантификоване елементе описа, структура би се још више приближила идеалу тачности и прецизности која је
карактеристична за природно-математичке науке. Схватање структуре би
се, дакле, сводило на посматрање односа њених елемената, што је према
овом гледишту највиша сазнајна вредност. Значење елемената структуре
би се конституисало формално, из њихових међусобних разликовања у
дискурсу формираном око концепта структуре, кроз игру структуре у којем ни један елемент није средиште,9 а не тиме што би ови елементи реферисали на неки индивидуално-историјски садржај. На пример, елементи
структуре архивске грађе „управа“ и „судство“ били би одређени као различите гране власти, а њихова архивска грађа груписана у засебне групе с
обзиром на различите типове стваралаца, који заузимају другачија места у
државној организацији. Тиме би се структурисање показало као један аналитички модел који тежи крајњем упрошћавању и генералисању и који би
промашивао све оно што је посебно и непоновљиво.
Ипак, у вези са структурисањем архивске грађе, ближа нам је она
лингвистичка парадигма о структури на основу које елементе структуре
схватамо у нераскидивој вези са садржајем. Сваки елеменат структуре је
целина која настаје спајањем израза и садржаја, форме и супстанције, и
подразумева заједничку зону смисла која може бити обликована на различите начине.10 Стога, преглед фондова и збирки, као и било које друго (научно)информативно средство које укључује структурисање архивске грађе, исказује уједно и њен садржај, јер групе друштвених делатности и шири историјски периоди према којима се архивска грађа структурише, представљају именитеље заједничког садржаја за различите архивске целине.
Надаље, ове групе, као елементи структуре, реферишу на појединачне
фондове и збирке као различите и јединствене начине обликовања заједничког садржаја; а већ из њихових назива можемо да сазнамо и да закључимо не само то да се нпр. ради о привредној, просветној или војној архив8

C. Lévi-Strauss, Strukturalna antropologija, 43–45; Mišel Fuko, Spisi i razgovori, Fedon, Beograd 2010, 314–315; Rudi Supek, „Strukturalna antropologija Cl. Lévi-Straussa”, у: Klod LeviStros, Divlja misao, Nolit, Beograd 1978, 14–16; Sreten Marić, „Sosirova lingvistika i misao o
čoveku”, у: F. de Sosir, Opšta lingvistika, XXVIII–XXXII.
9
Žak Derida, „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka”, у: E. Donato, R. Meksi
(pr.), Strukturalistička kontroverza, 289–292.
10
Louis Hjelmslev, Prolegomena teoriji jezika, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1980, 51–60.
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ској грађи, или о грађи из ширих историјских периода као што су феудални или капиталистички, него и конкретнији садржај: ближе време настанка, нпр. револуционарни, међуратни или послератни период, време кнежевине, краљевине или републике, односно самосталности или туђинске власти; потом и прецизан распон година деловања ствараоца; место и територију његове надлежности; припадност конкретној држави, појединачној
војној или црквеној организацији и слично.
С друге стране, уџбеник из архивистике (2006) разликује како структурни, тако и хронолошки тип прегледа фондова и збирки. У хронолошком се архивске целине набрајају према временском низу настанка архивске грађе, без неког посебног структурисања и раздвајања у групе. Овај
уџбеник говори такође о прегледима фондова и збирки према одређеној
врсти друштвене делатности и за одређене територије, а можемо додати да
су могући и прегледи за одређене историјске периоде. Спомињу се и оперативни прегледи с подацима о стању сређености и обрађености фондова.
Свакако, сви ови типови прегледа фондова и збирки могу да се уреде хронолошки, а код неких је могуће и структурисање архивске грађе, нпр. код
прегледа за одређену територију или код оперативних прегледа. Ипак, нејасно је зашто је у уџбенику, преглед фондова и збирки дефинисан као информативно средство општег типа, када се исто тако набрајају и они прегледи за које морамо да кажемо да су ужег типа, јер и сам уџбеник дефинише да су општа информативна средства само она која обухватају целокупну архивску грађу.11 Према уџбенику из архивистике (1986), преглед
фондова би требало такође да садржи основне податке о историјату ствараоца фондова, што значи да би ово информативно средство у том случају
имало и елементе научноинформативног средства. Јасно је, да би се на
овај начин додатно предочио и садржај архивске грађе, односно елементи
на основу којих се грађа структурише.
Подаци до којих смо дошли током анализе рада најстаријих архива
општег типа у Републици Србији, Архива Србије и Архива Војводине,
пружају увид у то да се у овим установама дуго након оснивања нису израђивали прегледи фондова и збирки, нити општи инвентари, а ни водичи,
премда су израђивана друга (научно)информативна средства и објављиване белешке о фондовима.12 Прва разматрања о прегледу фондова и збирки
појавила су се половином 20. века, када у националној архивској теорији и
11

Б. Лекић, Архивистика, 166.
Олга Радуловић, Преглед научно-информативних средстава о грађи у Архиву Србије,
Архивски преглед, год. 1980/бр. 2, Београд 1980, 77–86; Гласник Историског друштва у Новом Саду, књ. 1–14, Нови Сад 1928–1940.
12
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пракси још није био довољно разрађен појам овог информативног средства, те је оно схваћено тек као архивски списак. Убрзо, преглед је добио и
друга одређења која су такође блиска данашњем схватању прегледа: систематски преглед фондова, табеларни преглед група и фондова, шема архива, структурни план архива, инвентарни план.13 Такође, често се преглед
фондова и збирки мешао са општим инвентаром или водичем.
У прве прегледе у Архиву Србије наведени су и они који су сачињени
1951. и 1954. године14 и у којима су фондови и збирке, а код неких фондова и одељења, дати у виду списка. Ради се, дакле, о рудиментарним облицима прегледа фондова и збирки. Ипак, у прегледу из 1954. године, архивска грађа је сврстана у групе, али према непрецизно дефинисаним критеријумима, односно према врстама архивских целина и областима друштвених делатности, док неки фондови чине засебне целине ван свих осталих
група грађе. Занимљиво је, да је овај преглед назван „општим инвентаром“. Преглед из 1960. године већ даје ближе податке о количини грађе и
сређености фондова, збирки и њихових одељења у Архиву Србије. Грађа
је подељена, тако да прву групу чине фондови и збирке са даљим подгруписањем према областима друштвених делатности, другу групу чини издвојена грађа, тј. веома важна документа која су појединачно пописана,
док је у трећој групи непрегледана и непроверена грађа.15 Архив Србије је
1967. године издао преглед,16 који је у односу на претходне знатно сложенији, свеобухватнији и целовитији, са много више података о архивским
целинама. Архивска грађа је груписана по историјским периодима и врстама архивских целина, а постоји и посебна група фондова задружног периода. На крају књиге је дат Регистар фондова и збирки, који у ствари представља абецедни попис фондова и збирки. С обзиром на историјске белешке, приказану класификацију архивске грађе унутар фондова према организационим јединицама, садржају грађе, описе за групе фондова и остале
елементе, овај преглед више личи на водич кроз архивску грађу, односно
водич кроз фондове и збирке. Штавише, у националној библиотечкој бази
података COBIB. SR, књига је препозната, заведена и обрађена као водич.
13
Lazar Ćelap, O inventarisanju arhiva, Arhivist, god. V/sv. 2, Beograd 1955, 86; Olga Jaćimović i dr. (pr.), Iz arhivistike. Priručnik za službenike arhiva, Državni arhiv NR Srbije – Stalni
stručni tečaj za arhivske pomoćnike, Beograd 1959, 132.
14
Anka Petranović i dr. (pr.), Fondovi i zbirke Arhiva Srbije, Arhiv Srbije, Beograd 1967, 5;
Милорад А. Шошкић (ур.), Државна архива Народне Републике Србије 1900–1950, Научна
књига, Београд 1951, 117–118; Sava Vukićević, Opšti inventar Državne arhive NR Srbije u Beogradu, Arhivist, god. IV/sv. 2/dod. 2, Arhiv Srbije, Beograd 1954, XIII–XVII.
15
Jelena Milić-Grčić, Olga Jaćimović, Arhivska građa Državnog arhiva NR Srbije, Arhivski almanah, god. 1960/sv. 2–3, Beograda 1960, 379–399.
16
A. Petranović i dr. (pr.), нав. дело.
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Међу документима, сачувани су такође спискови архивске грађе Државне архиве у Новом Саду (данас Архив Војводине), настали у време
окупације 1942. године, у којима су набројани важни фондови које је чувала ова установа.17 Касније, 1960, израђен је „инвентар“ Архива Аутономне
Покрајине Војводине (тадашњи назив Архива Војводине), али није био објављен. Овај својеврсни преглед даје попис фондова старог периода без
неког посебног реда, односно податке о сређености фонда, изради информативних средстава и кратке црте о историјату фонда.18 Први обимнији
преглед фондова и збирки објавио је 1962. године Савет за културу Аутономне Покрајине Војводине.19 Преглед је обухватио целокупну архивску
грађу која се налазила у архивима у АП Војводини. Фондови и збирке нису структурисани, али је у виду помоћног апарата дат предметни регистар,
у којем су груписани према врстама архивских целина, областима друштвених делатности и врстама архивских докумената. Ове разнородне
групе грађе стоје у истој равни подела, али су неке од група додатно подељене на подгрупе.
Први преглед у којем је представљена архивска грађа свих југословенских архива дат је у приручнику из архивистике (1959).20 Описани су
сви архиви и вредност архивске грађе коју чувају, набројани су њихови
најважнији фондови и збирке, односно групе архивске грађе, те језик грађе, објављени извори и публикације. Едиција Архивски фондови и збирке
СФРЈ, састављена од девет књига које су у издању Савеза друштава архивских радника Југославије излазиле од 1977. до 1986. године, представљала је велики подухват, не само стога што је едиција дала целокупан
преглед фондова и збирки за све тадашње републичке и покрајинске архиве, као и за савезни архив, већ и зато што су утврђена општа правила за израду прегледа фондова и збирки, која су важила за све архиве.21 Обликована је шема за структурисање архивске грађе према врстама архивских целина, областима друштвених делатности и историјској периодизацији, која
17

Архив Војводине (АВ), Нови Сад, Ф. 121, Архив Војводине (1926– ), 1926–1991, Реституције, Строго поверљиви списи Државне архиве Србије; Документи који се односе на реституције, 1975: Испис из аустриских архива у вези са спровођењем архивског споразума из
1923 године и реституције културних добара из Аустрије и забелешка о Морнаричкој библиотеци у Пули, 127.
18
АВ, Ф. 121, Документи који се односе на реституцију, 1945–1964, 1974, 1990: Инвентар
Историјског архива АПВ 1960.
19
Velimir Mihajlović, Sredoje Lalić, Arhivski fondovi u Vojvodini, Savet za kulturu Autonomne
Pokrajine Vojvodine, Novi Sad 1962.
20
O. Jaćimović, Iz arhivistike, 9–50.
21
Osnovna pravila za pripremu publikacije „Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim
odeljenjima u SFRJ”, Arhivist, god. 24/sv. 2, Beograd 1974, 182–197.
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је касније постала важан и обавезан део и других (научно)информативних
средства. Циљ едиције је био да „у концизном облику систематизовано изложи основне податке о свим архивским фондовима и збиркама који се чувају у архивима и архивским одељењима (називи архивских фондова и
збирки, седишта и време постојања стваралаца архивских фондова, распон
година архивске грађе фондова и збирки, количина архивске грађе, називи
израђених информативних средстава и стање сређености грађе архивских
фондова и збирки).”22 Уз то, дати су такође подаци о архивским установама, стању делатности у њима, као и библиографија архивских публикација. Књиге из едиције Архивски фондови и збирке СФРЈ се и данас често користе у информативне сврхе и још увек представљају узор и модел приликом приређивања прегледа фондова и збирки и сличних издања. На тај начин, показало се да прегледи фондова и збирки не морају да буду информативна средства „привременог карактера”, како то наводи уџбеник из архивистике (1986).
Архив Југославије је 1985. године издао преглед фондова и збирки са
потпуно специфичним структурисањем архивске грађе на историјске периоде кроз које је пролазила југословенска држава, а потом области друштвених делатности и врсте правних субјеката.23 У сарадњи са осталим архивима у Републици Србији, Архив Србије је 2016. године приредио два
тома књиге Архиви у Србији, а поднаслов другог тома је насловљен Преглед фондова о збирки.24 Ипак, ради се о списку свих фондова и збирки,
које архиви у Србији чувају и стручно одржавају, уз податке о количини
архивске грађе.
Општи инвентар – првенство структуре архивске грађе
Oпшти инвентар је истовремено означен као документација и информативно средство општег типа о архивској грађи. У уџбенику из архивистике (2006) се каже да општи инвентар „има карактер информативног
средства, мада има неких елемената и научноинформативног средства.“25
Премда се ова теза даље не објашњава, вероватно се мисли на белешке о
фондoвима и збиркама које су саставни део општег инвентара. Подзакон22

Sredoje Lalić (gl. i odg. ur.) Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u
SFRJ. SAP Vojvodina, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1977, 9.
23
Bogdan Lekić i dr., Arhiv Jugoslavije. Vodič za korisnike arhivske građe, Arhiv Jugoslavije,
Beograd 1985.
24
Мирослав Јовановић, Весна Башић (ур.), Архиви у Србији, том II, Преглед фондова и
збирки, Архив Србије, Београд 2016.
25
Б. Лекић, Архивистика, 167.
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ским актом,26 општи инвентар је одређен као обавезна документација, која
се у архивима води уз регистар архивске грађе.
Приручник из архивистике (1977) не разликује преглед фондова и
збирки, те се објашњава да опште инвентаре „негде називају и прегледима.“27 У предавањима из архивистике из 1968. године препознате су обе
врсте. Посебно се набраја општи инвентар, а посебно „преглед фондова и
збирки одређене архивске установе”, али осим набрајања нема даљих објашњења.28 Уџбеник из архивистике (1986), поред тога што раздваја према
врсти и садржају преглед фондова и збирки и општи инвентар, ипак није
успео потпуно јасно да изложи специфичну разлику сваког од њих. Дефиниције се значајно поклапају, јер врло слично као и за преглед фондова и
збирки, у уџбенику се каже да је општи инвентар „прво информативно
средство о садржини грађе.“29 Остаје нејасно које од „два прва“ информативна средства је ипак приоритетно. Ово питање је врло важно за структурисање архивске грађе, јер структура која је једном развијена треба да се
усвоји и у другим (научно)информативним средствима које израђујемо.
Потпуно би било непримерено да се примењује више различитих начина
структурисања за исту архивску грађу.
У вези са општим инвентаром, уџбеник се у ствари држи прописаних
стручних упутстава (1968, 1985)30 где је одређен појам овог информативног средства: „Општи инвентар служи као: а) основни документ за заштиту целокупне архивске грађе једног архива, б) документација о културном
добру, в) прво информативно средство о садржини грађе појединих фондова и збирки“. Даље је одређено да је прво питање које се регулише у вези са општим инвентаром структурна шема инвентара, која „обухвата податке о подели целокупне грађе једног архива на одређене групе фондова
и збирки.“ На тај начин, чини се да би општем инвентару требало да се да
првенство о питању структурисања архивске грађе, с обзиром на то да преглед фондова и збирки и водич кроз архивске фондове и збирке, односно
водич кроз архивску грађу не морају нужно да буду структурног типа, нити да обухвате сву архивску грађу једног архива. Првенство општег инвен26

Правилник о регистрима архивске грађе, Службени гласник РС, бр. 24/97.
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тара, када се ради о структурисању архивске грађе, предвиђа и уџбеник из
архивистике (2006), истичући: „Прегледи фондова и збирки према структури општег инвентара [...] најчешће се израђују јер имају највећу употребну вредност“, и даље: „Израда структурног водича [кроз архивску
грађу] се заснива на структурној шеми општег инвентара“.31
У складу са упутствима, општи инвентар се израђује тако што се најпре попуњавају прописани обрасци, у којима су садржани сви важни подаци o фонду или збирци. Образац 1 користи се за опис фонда или збирке у
целини, и требало би да садржи: инвентарни број, назив фонда или збирке
са распоном година, називе организационих јединица, број пријемне књиге и депоа, степен сређености, израђена информативна средства, укупну
количину архивске грађе (списи и књиге) са распоном година, степен очуваности и језик грађе, податке о излучивању, лечењу, снимању и публиковању архивске грађе и белешку о фонду. Код фондова сложене структуре
уз образац 1 користи се додатно и образац 2. У њему би требало да су садржане готово идентичне рубрике, али да се односе на опис посебних организационих јединица, односно одељења или серија у фонду. Овако израђени обрасци за све фондове и збирке једног архива, уз њихово структурисање, чине општи инвентар. Важећа структурна шема подразумева да се
архивска грађа најпре подели према врстама архивских целина, а потом да
се фондови групишу по областима друштвених делатности, односно историјским периодима.
Без обзира на то што смо до сада углавном уочавали теоријске противречности, даље ћемо се све више сусретати и са недоследностима између стручних упутстава, прописа, као и недоследностима у пракси. За разлику од упутстава о општем инвентару, Правилник о регистрима архивске
грађе предвиђа само образац 1 за општи инвентар, док се образац предвиђен за књигу пријема архивске грађе (улазни инвентар) назива обрасцем 2.
У сагласју са Правилником, скрипта из архивистике за полагање стручног
архивистичког испита, састављена 2016. године,32 када говори о општем
инвентару, спомиње само образац 1. Занимљиво је да се у Архиву Војводине израђује образац 1, али у исто време постоји пракса да се за сваки
фонд или збирку воде још и друга два обрасца, који се умећу у досије фонда или збирке. Ови обрасци су слични са обрасцима који су прописани
упутствима за општи инвентар, али ипак нису идентични. Наиме, за фондове са једноставном структуром или збирке испуњава се образац I, док се
31
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код сложенијих фондова користи образац II за целокупни опис, а образац I
за опис посебних организационих јединица, односно одељења или серија у
фонду или збирци. Без обзира на једну или другу праксу, у Архиву Војводине се обрасци свих фондова и збирки не повезују у целину, те се не врши структурисање архивске грађе на начин како то захтева општи инвентар.
Водич – противречности у теорији, пракси,
терминологији и прописима
Уџбеник из архивистике (2006) разликује „водич кроз фондове и
збирке“ и „водич кроз архивску грађу архива“.33 Водич кроз фондове и
збирке је схваћен као информативно средство општег типа, које је „по садржини информација и подацима“ веома слично са прегледима, те се закључује да „у случајевима када су урађени прегледи фондова и збирки, само се изузетно раде водичи.“ Међутим, каже се и то да се ови водичи разликују од прегледа јер „могу бити рађени за одређене фондове и збирке са
општим указивањем на садржајни значај архивске грађе”, нпр. за посебне
историјске периоде, појединачне области друштвене делатности, односно
архивску грађу сродног садржаја. Да ли то онда значи да ови водичи ипак
могу бити и ужег типа, јер у уџбенику пише: „Општа информативна средства називају се зато што обухватају целокупну грађу архиву.”34 Да ли
„опште указивање на садржајни значај“, које у уџбенику није даље прецизирано, представља неки нови, додатни критеријум према којем се оно
што иначе називамо информативним средством ужег типа ипак сврстава у
информативна средства општег типа?
С друге стране, за водич кроз архивску грађу архива се каже да „представља прво и основно научноинформативно средство општег типа [...]
[које] информише о садржајном значају и структури информација и података фондова и збирки.“ Насупрот, у овом раду смо већ донели закључак
да о питању структурисања архивске грађе првенство припада општем инвентару. У складу с тим, и сам уџбеник говори о водичу заснованом на
структурној шеми општег инвентара. Међутим, уџбеник предвиђа и тематски тип водича кроз архивску грађу архива, што би подразумевало сасвим
другачије груписање, нпр. према научним областима, неком посебном
историјском периоду, важном историјском догађају или према једној од
области друштвених делатности. Ипак, и овде примећујемо нејасноће, те
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бисмо насупрот уџбенику морали да сврстамо тематски водич у водиче
ужег типа.
Скрипта из архивистике (2016) препознаје и говори о водичу општег
типа за целокупну архивску грађу и о водичу ужег типа за групу фондова
или један фонд.35 Обе врсте водича су у скрипти названи информативним
средствима, иако се о њима говори у одељку под насловом „39. Научно
информативна средства – појам и врсте“. Под истим насловом спомињу се
и друга „информативна средства“: прегледи, општи инвентар, сумарни инвентар, аналитички инвентар, каталози, регеста. Нека од њих су заиста информативна, а нека су научноинформативна средства. У скрипти, посебно
поглавље је посвећено водичу општег типа, где је он именован као „водич
кроз архивску грађу фондова и збирки“ и дефинисан као „научно-информативно средство општег типа преко којег се јавности представља целокупна архивска грађа једне архивске установе“, односно чији је основни
задатак „да информише о садржају фондова и збирки.” Ипак, и овде се јавља нејасноћа када се даље објашњава да водич кроз архивску грађу фондова и збирки може да се израђује у више облика, као „водич за једну земљу, за један архив, за један одређени фонд или збирку.“ То значи, насупрот почетној дефиницији, да овај водич може да се односи и на архивску
грађу више установа; и друго: није ли водич за један одређени фонд или
збирку ипак водич ужег типа? Што се тиче израде водича кроз архивску
грађу фондова и збирки, објашњава се да она подразумева структурисање
архивске грађе према структурној шеми општег инвентара, односно поделу по архивским целинама, областима друштвених делатности и историјским периодима.
Приручник из архивистике (1977) говори о „водичу кроз архивску
грађу“ као научноинформативном средству у којем се „даје разрађенији
глобални садржај архивских група и одговара на низ нових питања, а нарочито у вези с историјатом ствараоца архивске грађе и сваког фонда понаособ [...] Главна карактеристика водича су, дакле, ти историјати и сажети описи садржаја.”36 Приручник разликује структурни и тематски тип водича. Уџбеник из архивистике (1986) користи једноставан термин „водич“
и под тиме подразумева информативно средство помоћу којег се јавност
упознаје „са богатством архивске грађе, њеним саставом и садржином
фондова.“37 Међутим, међу елементима водича које уџбеник наводи налазе
се и они који се обично користе код научноинформативних средстава. То
35
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се у првом реду односи на историјску белешку, за коју се у уџбенику ипак
каже да „треба да буде сасвим кратка.“ Уџбеник не претпоставља јединствено структурисање архивске грађе и првенство општег инвентара о том
питању, већ се објашњава да водич подразумева поделу архивске грађе,
која може бити обављена на више начина, а према шеми усвојеној у архиву.
У архивима у Републици Србији, у пракси су се данас усталила два
слична назива за исту врсту. Било да говоримо о водичу кроз фондове и
збирке или о водичу кроз архивску грађу, ради се о једном истом научноинформативном средству. Скрипта из архивистике (2016) су покушала да
превазиђу ову терминолошку разлику, али је изабран плеонастички наслов: водич кроз архивску грађу фондова и збирки. Како терминолошки,
тако и у схватању суштинских карактеристика, водич се често меша са
прегледом фондова и збирки, премда су разлике евидентне. Прегледи „често одговарају на мањи број питања него водич, или много сажетије и
мањкавије.“ Термин водич „у литератури понекад добија карактер генерика, па се чак изједначује с општим појмом научноинформативних средстава.“38 Тако нпр., „водич“ који је у едицији Издања архива издала Српска
академија наука и уметности 2017. године за архивску грађу Српског ученог друштва, има све карактеристике аналитичког инвентара.39 Слично је и
са „водичем“ зајечарског Архива, који је објављен 2016. године40 и који се,
у ствари, највећим делом састоји од аналитичког инвентара за највредније
фондове. Поред тога, у „водичу“ је дат и преглед штампе која је излазила у
Тимочкој крајини и чије примерке Архив чува. С друге стране, специфичност водича за фонд Књажеска канцеларија, који је Архив Србије издао
још 1967. године,41 као свој први водич, састоји се у томе што су дати
кратки описи предмета, који су подељени према одељењима фонда, затим
у оквиру сваког одељења према великом броју разноврсних предметних
одредница, а потом и према годинама. Данас се за појединачне фондове
ретко израђују водичи, већ пре свега сумарни и аналитички инвентари и
каталози.
Узимајући у обзир различита теоријска схватања и то да је у архивској теорији и пракси превладало једно становиште о водичу, закључујемо: Водич кроз фондове и збирке, односно водич кроз архивску грађу је
38
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научноинформативно средство чији је основни циљ да изложи све важне
податке у вези са целокупном архивском грађом, или групом грађе, једног
архива, више архива или свих архива на једној територији, односно у
оквиру једне државе. Водич садржи податке о количини и садржају архивске грађе, о њеним ствараоцима и о установама у којима се чува и стручно
одржава. Према начину на који се уређује, водич може да буде структурног, хронолошког или тематског типа или уређен према редоследу фондова и збирки у регистру архивске грађе. Данас се обично израђују водичи за
целокупну архивску грађу једног архива.
Архив Србије, у сарадњи са Друштвом архивиста Србије и Заједницом архива Србије, започео је 1968. године са радом на едицији Водич
кроз архивску грађу Србије, која је требало да обухвати архивску грађу
свих архива у Србији, тако што би били израђени водичи за сваки архив
посебно. Основана је Редакција, направљен је план издавања и упутство за
рад. Замишљено је да у складу са упутством свако појединачно издање водича буде састављено од историјата архивске установе и описа фондова и
збирки, те да се архивска грађа структурише према шеми општег инвентара.42 Први водич у овој едицији је израђен за Архив Србије, први том 1973,
а други том 1975. године. Према тадашњој структурној шеми општег инвентара Архива, архивска грађа је најпре груписана на стари и нови период, а потом је стари период, који је представљен у првом тому Водича подељен на: фондове институција старог периода (до 1941), личне и породичне фондове и збирке; док је нови период представљен у другом тому и
подељен на: фондове органа власти, управе и радних организација, фондове задружних организација, фондове друштвено-политичких организација,
личне и породичне фондове и збирке.43
Међутим, водичи за архиве у АП Војводини нису одмах објављивани
у едицији Водич кроз архивску грађу Србије, већ у едицији коју је започела
Заједница архива Војводине под насловом Научно-информативна средства о архивској грађи у архивима Војводине. Најпре, 1970. године, издат
је водич за Историјски архив Суботица,44 а до 1993. године објављени су
водичи и за све остале архиве у АП Војводини. Фондови и збирке су изло42

Босиљка Михаиловић, Израда Водича кроз архивску грађу Србије, Архивски преглед,
год. 1970/бр. 1–2, Београд 1970, 23–31; Јелена Недељковић, Водич кроз архивску грађу Србије, Архивски преглед, год. 1990/бр. 1–2, Београд 1990, 30–39.
43
Јелена Недељковић, Емилија Ђукнић, Смиљка Ђурић, Олга Јаћимовић (пр.), Водич Архива Србије, књ. 1, Београд 1973; Даница Ј. Гавриловић (пр.), Водич Архива Србије, књ. 2,
Београд 1975.
44
Emil Vojnić, Ulmer Gašpar, Mirjana Dimitrijević, Terezija Buljovčić, Vodič kroz arhivske
fondove, sv. 1, Istorijski arhiv Subotica, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970.
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жени према хронолошком принципу, односно времену настанка архивске
грађе. Уједно, у виду помоћног апарата, у водичима су такође дати абецедни регистар фондова и збирки, топографски регистар, у којем су фондови
и збирке груписани према местима стваралаца, као и предметни регистар с
груписањем фондова према областима друштвених делатности, врстама
правних субјеката и врстама архивских целина, с тим да ови предметни
критеријуми нису били рангирани, већ се разнородне групе грађе налазе у
истој равни поделе. Архив Војводине је 1999, објавио ново издање водича,45 у којем су према редоследу уписа у регистар архивске грађе приказани фондови до броја сто педесет. На крају књиге су дати азбучни именослов фондова, као и географски именослов према местима стваралаца фондова.
У периоду након 2000. године, додатно је уложен труд архивиста је
резултирао унапређењем едиције Водич кроз архивску грађу Србије. Редакција је реконструисана 2002. године, донесен је Правилник о раду Редакције и Упутство за израду Водича кроз архивску грађу. У Упутству, које је
и данас на снази, прецизно су прописани елементи водича: историјат установе, опште карактеристике архивске грађе, описи фондова и збирки (назив фонда или збирке, историјска белешка о фонду или збирци и њеном
ствараоцу, анотација, информативна средства о грађи и библиографија о
фонду или збирци), те помоћни апарат: библиографија издања архива, списак скраћеница, илустрације важних докумената, попис насељених места,
регистри и садржај. Упутство предвиђа структурисање архивске грађе према шеми општег инвентара, односно према врстама архивских целина, а
затим и према областима друштвених делатности, односно историјским
периодима. Одлучено је и то, да се израде нови водичи за архиве у АП
Војводини, те да буду саставни део едиције Водич кроз архивску грађу Србије, али у виду посебног кола под називом Водич кроз архивске фондове
за архиве у Војводини. Уз уважавање свих специфичности архивске грађе и
наслеђене архивске праксе сачињено је посебно Упутство за израду водича кроз архивске фондове у Војводини, које за разлику од Упутства за израду Водича кроз архивску грађу предвиђа приказивање фондова и збирки
према редоследу у регистру архивске грађе, с тим да се на крају књиге даје
попис фондова према шеми општег инвентара.46 У оквиру едиције Водич
кроз архивску грађу Србије, последњих година су приређени и издати во45
Јован Валрабенштајн и др., Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, прва свеска, Архив Војводине, Нови Сад 1999.
46
Архив Србије, Београд, 04 бр. 1196, 26. децембар 2002; Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Друштво архивских радника
Војводине – Мало историјско друштво, Нови Сад 2014, 13–32, 75–97, 113–117.
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дичи за архиве у Ваљеву (2004), Зрењанину (у два тома, 2007. и 2013,
премда је други том још увек у штампи), Новом Пазару (2008), Краљеву
(друго издање, 2010), Зајечару (2011), Суботици (у два тома, 2012. и 2015)
и Нишу (ново издање, 2013), а још пре тога за архиве у Врању (2000), Крушевцу (1998), Нишу (1996), Краљеву (прво издање, 1993), Београду (у два
тома, 1984. и 1991), Титовом Ужицу (данас Ужице, 1990), Чачку (1988),
Светозареву (данас Јагодина, 1984), Смедеревској Паланци (1980), Крагујевцу (1978) и за Архив Србије (у два тома, 1973. и 1975).
Изван едиције Водич кроз архивску грађу Србије издати су водичи за
више архива: Историјски архив Неготин је објавио водич 2002, с тим да је
на књигу, без дозволе Редакције, ставио наслов ове едиције, те је и у националној библиотечкој бази података COBIB. SR водич заведен као да припада едицији. У периоду 2003–2005. година, Историјски архив „Срем“ у
Сремској Митровици је објавио водич у четири тома, а грађа је структурисана полазећи од шеме општег инвентара. Историјски архив Лесковац је
свој водич, објављен 2004. године, назвао прегледом, а грађа је такође
структурисана према шеми општег инвентара. Архив Србије је 2006. године објавио водич за грађу која се чува у Архиву Српске православне епархије будимске. Архивска грађа је груписана у фондове Будимске епархије
(фондови управе, фондови друштва, фондови задужбина), личне фондове
и збирке. Поред тога, Архив Југославије је израдио водиче за посебне групе грађе. У водичу из 2000. године представљени су фондови настали у периоду Краљевине Југославије, а структурисани су у групу фондова централних органа власти и групу фондова финансијских, привредних и политичких организација и институција, са даљим дељењем у подгрупе. Водич
из 2007. године, у којем су представљене збирке, не подразумева даље
структурисање архивске грађе; док водич из 2014. године, за архивску грађу из периода 1945–2006, фондове дели у три групе: шеф државе, законодавна власт, извршна власт.
Структурна шема
Још у Закону о Државној архиви из 1898. године можемо да приметимо „примордијалну” шему за структурисање архивске грађе. Према групама докумената, успостављена је и организациона структура Државне архиве, која је укључивала политичко, историјско, административно и законодавно-судско одељење.47 У наредном развојном периоду архива у Србији,
у онима у којима је организациона структура произилазила из структури47

Српске новине, бр. 271, 11. децембар 1898.
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сања архивске грађе била су формирана одељења за грађу старог и грађу
новог периода, са 1918. као граничном годином. Израда структурне шеме
и структурисање архивске грађе у југословенским архивима, седамдесетих
и осамдесетих година 20. века, временски су се поклопили са најживљим
друштвено-теоријским структуралистичким расправама у свету. Структурна шема која је тада сачињена важи и данас у архивима у Републици
Србији.
Структура је појмовна апстракција, где се у конкретним односима који изгледају као непрегледно, разноврсно, шаролико мноштво, ипак путем
анализе откривају одређене повезаности и правилности елемената, те стога
можемо да говоримо о систему, односно структурној шеми. Од начина на
који је разрађена шема за структурисање архивске грађе зависи да ли ће у
пракси грађа моћи успешно и без потешкоћа да се групише. У ствари,
структура архивске грађе је само супструктура зависна од шире целине, од
структуре друштвеног уређења и државне организације. Према структуралистичким теоријама, структура друштва се схвата као нешто несвесно,
самоникло и безлично. Структура је повезана са људском делатношћу, али
не као нешто што је изграђено, остварено, што је резултат, сврха и циљ,
већ као нешто што је спонтано и као такво основа која претходи сваком
делатном субјекту, којег унапред одређује.48 Свет не може да се објасни
полазећи од субјекта, већ од анализе безличног поретка који влада у друштву. Тај поредак подразумева распоред сила и систем власти, као и то да
свако знање зависи од ових односа моћи. Сваку културу одређује поредак
у којем су моћ и знање спојени. Овај спој садржан је у „архиву једног друштва“,49 под којим појмом подразумевамо дискурс који омогућава прописе, правилнике, документима, књиге и текстове. Под „архивом једног друштва“ не мислимо на скуп свих текстова и докумената које нека култура
чува, нити на установу која их чува, већ на услов за исказивање знања, односно структуру која омогућује и уређује сингуларне и расуте исказе. Према томе, задатак архива као установа заштите архивске грађе је да саставе
шему за структурисање грађе према „архиву једног друштва“, тј. друштвеној структури знања и моћи. Та структура се на најбољи начин показује у
раду стваралаца, њиховом положају у друштву и држави, као и делатностима и функцијама које су обављали.

48

Claude Lévi-Strauss, Strukturalna antropologija, 339–340; Ž. Derida, „Struktura, znak i igra
u diskursu humanističkih nauka”, 299–301.
49
Мишел Фуко, Археологија знања, Плато – Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Београд – Нови Сад 1998, 137–143, 195–200.
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Осим тога, приликом структурисања архивске грађе не можемо да дозволимо синхронијски приступ, познавање само једног времена, што је манир лингвистичких теорија структуре, већ наше анализе морају бити засноване на дијахронији, односно испитивању историјских промена друштвене структуре, које се дешавају као преломи и изненадна догађања.50
Треба узети у обзир друштвене и политичке промене током времена, у којем су ствараоци мењали, прилагођавали и одржавали своју делатност, односно настајали и приводили крају свој рад, о чему сведочи грађа коју су
стварали.
Досада смо већ донели закључак о првенству општег инвентара у односу на остала (научно)информативна средства када се ради о структурисању архивске грађе, као и то да је прво питање које стоји у вези са општим инвентаром управо израда структурне шеме. Упутство о општем инвентару архивске грађе из 1968. године дозвољава структурисање грађе на
различите начине: „према периодици, врсти или према областима делатности друштвене заједнице (стари период, социјалистички период и сл.,
управа, судство, привредне организације и др., збирке, приватне архиве и
сл.)”. Другим речима, Упутство даје слободу да структурну шему утврђује
„сваки архив према својој унутрашњој подели (групацији) фондова односно збирки.” Међутим, Упутство о изменама и допунама Упутства о општем инвентару архивске грађе, које је донесено 1985. године, прописује
јединствену и обавезну шему за структурисање архивске грађе, а Упутство
за израду водича из 2002. године захтева да се следи општи инвентар, јер у
водичу „приказ сваког фонда или збирке врши се по једном строго утврђеном редоследу јединственом за све. Приказују се по периодима и групама
и редоследом у оквиру група по редоследу (класификационој шеми) из
Општег инвентара.“
Ипак, шема за структурисање архивске грађе није проистекла из намера да се унапреди и разради општи инвентар, који је информативно
средство са првенством структуре, већ је састављена ради успешније и систематичније израде прегледа фондова и збирки у едицији Архивски фондови и збирке СФРЈ. Нову шему, која је настала утврђивањем правила за
преглед фондова и збирки из 1974. године, 1980. je усвојила и Редакција
едиције Водич кроз архивску грађу Србије. Први водич израђен према овој
шеми био је водич Архива у Светозареву (данас Јагодина).51 Тек након тога, нова шема је званично усвојена у упутству за општи инвентар (1985), a
50

F. Sosir, Opšta lingvistika, 97–119; Ž. Derida, „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka”, 306–310.
51
Радмила Тошић (пр.), Водич Историјског архива „Средње Поморавље” Светозарево,
Историјски архив „Средње Поморавље”, Светозарево 1984.
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потом и у два упутства за водич (2002). Међутим, и у овом случају настао
је терминолошки дублет. Иста шема, у упутству за општи инвентар (1968,
1985) именује се као „структурна шема“, а као „класификациона шема“ у
правилима за преглед фондова и збирка (1974) и упутствима за водич
(2002), што опет може да доведе у заблуду да се ради о класификацији архивске грађе и сређивању докумената унутар фондова и збирки.
Класификациона шема, која је и данас у употреби у архивима у Републици Србији, подразумева три критеријума за груписање архивске грађе,
односно хијерархијску поделу грађе на више нивоа, а уз употребу децималног система, тј. бројних и словних ознака. Највише нивое можемо да
назовемо суперструктуром, а нижи нивое инфраструктуром.
Дакле, сва архивска грађа се на првом нивоу разврстава према критеријуму врста архивских целина, што укључује и врсте стваралаца, на: А.
архивске фондове државних органа, установа, организација и других институција; Б. личне и породичне архивске фондове и Ц. збирке. Одмах у
другој књизи (1980)52 едиције Архивски фондови и збирке СФРЈ, уместо
слова Ц за групу збирки је уведена ознака В. Овакав начин означавања и
данас користе архиви у Републици Србији, јер структуру архивске грађе
представљају ћириличким писмом. Ипак, с обзиром на наслеђену праксу,
архиви у АП Војводини и даље користе ознаку Ц, иако (научно)информативна средства публикују ћирилицом. На другом нивоу, фондови из групе
Б се деле на: Б.1. породичне и Б.2. личне, и у овој групи нема даље поделе
и дубљих нивоа, као што се у групи Ц збирке уопште не разврставају, већ
се остаје на првом нивоу. Фондови из групе А се на другом нивоу групишу
према критеријуму који подразумева области друштвених делатности, тј.
на следеће подгрупе: А.1. управа и јавне службе; А.2. правосуђе; А.3. војне
јединице, установе и организације; А.4. просветне, културне и научне
установе и организације; А.5. социјалне и здравствене установе; А.6. привреда и банкарство; А.7. друштвено-политичке организације, друштва и
удружења; А.8. верске установе и организације и А.9. остало. У подгрупама 1, 2, 3 и 6 групе А, на трећем нивоу се архивски фондови разврставају
према трећем критеријуму, односно према историјским периодима. Подгрупа „управа и јавне службе“ се периодизује на: А.1.1. архивски фондови
до краја феудалног периода, А.1.2. архивски фондови од почетка капиталистичког периода до 1918, А.1.3. архивски фондови 1918–1941, А.1.4. архивски фондови 1941–1944/1945. и А.1.5. архивски фондови после
1944/1945; подгрупа „правосуђе“ подразумева: А.2.1. период до 1944/1945.
52
Средоје Лалић (гл. и одг. ур.), Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ. СР Србија, Савез друштава архивских радника Југославије, Београд 1978.
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и А.2.2. период после 1944/1945; подгрупа „војне јединице, установе и организације“ је временски подељена на: А.3.1 период до 1941. и А.3.2. период од 1941, док подгрупа „привреда и банкарство“ се дели на: А.6.1 период капитализма и А.6.2. период социјализма. У подгрупама А.4, А.5, А.7
и А.8, трећи ниво поделе опет подразумева критеријум друштвене делатности, а четврти и пети ниво поделе, који је присутан у неким од група,
односно подгрупа обавља се такође према критеријуму делатности.
У вези са структурисањем архивске грађе стоји проблем који се тиче
сигнатуре фондова и збирки, те односа евиденција и информативних средстава о архивској грађи. Наиме, у складу са упутствима за општи инвентар
сигнатура фонда или збирке произилази из структурисања архивске грађе,
употребе класификационе шеме и словно-бројчаних ознака за подгрупе.
Сигнатура се одређује тако што се на класификациону ознаку додаје редни
број уписа фонда или збирке у подгрупу. Међутим, у архивима у АП Војводини, сигнатура фонда или збирке се утврђује према реду уписа у регистар архивске грађе. Не ради се само о наслеђеној пракси прописаној раније важећим Правилником (1975),53 већ још више о тумачењу важећег Правилника о регистрима архивске грађе да сигнатура треба да се одређује из
основне евиденције, а не из информативног средства, односно документације која се води уз регистар како је општи инвентар дефинисан Правилником.54 На темељу ових разлика у архивској пракси, настало је посебно
упутство за водич за архиве у АП Војводини.
Посматрајући класификациону шему, одмах уочавамо нејасноће у вези са периодизацијом архивске грађе. Најпре примећујемо да гранична година између феудалног и капиталистичког периода није прецизно одређена. У уџбенику из архивистике (2006) одређује се да је „капиталистички
период од српске буржоаске револуције (1804) до завршетка Другог светског рата (1944/45).”55 Ипак, најважнији циљеви Првог и Другог српског
устанка били су ослобађање од Турака и стварање сопствене државе, а
слободан грађанин и слободан сељак важне последице које је Српска револуција изнедрила: „Развитак српских варошких насеља, осетно јак [тек]
после прелазног периода 1830–33, допринео је да се изврши поларизација
дотадашње мање-више монолитне српске друштвене средине [...] Та нова
53

Правилник о садржини и начину вођења Централног каталога архивских фондова у
САП Војводини, евиденције о архивима, архивским одељењима и архивској грађи и евиденције о архивској грађи у земљи и иностранству која се односи на САП Војводину, донет
на основу Закона о архивској грађи и архивској служби из 1976.
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Милена Поповић Субић, Реч-две о евиденцијама, Архивски гласник, год. 2017/бр. 12,
Београд 2017, 13; Слободанка Цветковић, О сигнатури фонда/збирке, исто, 15.
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друштвена формација варошана, која се разликовала по производној и
професионалној структури, означавала је почетни степен у израстању модерног српског грађанства и први чврст корак у увођењу капиталистичке
привреде новог доба.” Тек након доношења хатишерифа 1829, 1830. и
1833. године почело је озбиљно да се ради на озакоњењу сеоских поседа
као приватних имања и решавању статуса грађанина у погледу привредне
делатности. На Спасовској скупштини 1834, а потом и на Сретењској
скупштини на којој је донет Устав 1835. године „објављено је укидање
спахијских права и озакоњење сељачке слободне баштине“, као и учешће
грађанског слоја у власти.56 Стога, ако желимо да за критеријум периодизације архивских фондова узмемо историјски прелаз између феудализма и
капитализма, у том погледу је ближа и много значајнија 1835. година, него
што би то била 1804, док време Српске револуције 1804–1835. година такође завређује да буде посебан историјски период. Међутим, питање је да
ли би постојећи архивски фондови могли без потешкоћа да се уврсте у неки од ових периода и где би нпр. припадао фонд Књажеска канцеларија
1815–1839, који се чува у Архиву Србије.
Узимајући у обзир архивску грађу коју чувају архиви у АП Војводини, преломне године нису ни 1804. ни 1835, већ 1848, 1849. и 1861. година.57 Револуција 1848/49. донела је значајне ломове и епохалне обрте у великом делу Европе. Укидање феудализма, признавање грађанских права и
слобода, ослобађање националног духа, све су то револуционарне тековине, које су довеле до огромних друштвених и државних промена, што је
евидентно и у раду стваралаца архивске грађе. С обзиром на територију
која данас припада Аутономној Покрајини Војводини у оквиру Републике
Србије, Револуција 1848/49. године свакако завређује да буде посебан
историјски период у којем се одвијала Мађарска револуција, али истовремено и Српска револуција у Аустријском царству. У овом периоду настајала је специфична архивска грађа у односу на период до 1848. године. Најпре, овде спада фонд Српски народни покрет 1848–1849, који се чува у
Архиву Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима и
фонд Магистрат – Окружни одбор – Панчево 1848–1849 у Историјском архиву у Панчеву. Ради се, дакле, о институцијама револуционарне власти,
56
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које су први пут стварале архивску грађу на српском језику, за разлику од
претходног периода у којем је администрација дуго вођена на латинском, а
последњих деценија пред Револуцију и на мађарском језику. Један од
историјских периода свакако би требало да буде и време Војводства Србије и Тамишког Баната 1849–1861. година, када су Срби први пут званично
добили своју аутономну територију независну од Угарске, мада ипак под
окриљем апсолутистичког бечког двора.58 Поменуте промене суверенитета
садржане су у неколико десетина архивских фондова, који се чувају у архивима у АП Војводини. Ова архивска грађа српско-банатских органа власти писана је на немачком језику, сасвим различито од претходних периода власти, што смо већ објаснили, али и наредних периода када је на овим
просторима власт администрирала на мађарском до 1918. година, а потом
на српском, осим периода окупације 1941–1944/45, када су у употреби такође били мађарски и немачки језик.
Међутим, у архивима у АП Војводини, описана периодизација за архивску грађу старог периода, до 1918. године, није увек применљива, чему
значајно доприноси чињеница да известан број фондова ипак није правилно разграничен. Вероватно је то један од важних разлога због чега се у
Упутству за израду водича кроз архивске фондове за архиве у Војводини
из 2002. године захтева пописивање фондова „на основу измењене, осавремењене и у условима војвођанских архива прилагођене, класификационе
схеме.“ Дакле, почетни период у подгрупама „управа и јавне службе“,
„правосуђе” и „војне јединице, установе и организације” су „архивски
фондови до 1918”, док је такође у подгрупи „привреда и банкарство“ избачен један ниво поделе, односно „период капитализма“ и „период социјализма”. Неке од ових измена у периодизацији архивске грађе прихватили су
чак и многи архиви у средишњој Србији, иако Упутство о водичу које за
њих важи није измењено, нити је измењена структурна шема у упутству за
општи инвентар. Штавише, одступања су присутна од самог почетка. Већ
у другој књизи (1980) едиције Архивски фондови и збирке СФРЈ, архивска
грађа Историјског архива Београд је приказана тако да није у потпуности
испоштована прописана класификациона шема. Уз измену шеме израђен је
и двотомни водич овог архива (1984, 1991). Неки од архива су чак били
склони да приликом структурисања архивске грађа формирају „међугрупе“, јер архивске фондове чија је грађа настајала кроз дуже време нису могли да ставе у један од прописаних периода. Тако је нпр. Историјски архив
Ниш сврстао фонд Пореска управа Среза алексиначког у „међугрупу“
А.1.3–4, што би значило да се грађа протеже кроз прописане периоде „ар58
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хивски фондови 1918–1941” и „архивски фондови 1941–1944/45”. Слично
је са фондом Сићевачка земљорадничка виноградарска задруга, које је у
„међугрупи“ А.6.1.5–2.5, јер се ради о задрузи чија је грађа настајала кроз
„период капитализма“ и „период социјализма“,59 или у Историјском архиву Ваљево, где су у „међугрупи“ А.1.2–4. фонд Начелство Округа ваљевског и други фондови.60 Осим тога, време од 1990. године би требало да се
схвати као посебан период за груписање архивске грађе с обзиром на значајне друштвено-политичке, територијалне и привредне промене.
У погледу структурисања архивске грађе према критеријуму друштвених делатности, такође уочавамо разне недоумице и потешкоће. Већ
смо утврдили да постоје две одвојене групе: А.1. управа и јавне службе и
А.2. правосуђе. Међутим, оваква подела пре свега не може консеквентно
да се спроведе код архивске грађе која се чува у архивима у АП Војводини, а која је настајала до Револуције 1848/49. године. Иако је Монтескје
(Charles-Louis Montesquieu) још 1748. године поставио темеље модерне поделе власти на законодавну, извршну и судску,61 ипак, ова идеја је у
Аустријском царству почела да се реализује тек сто година касније, након
Револуције. У периоду пре Револуције, законодавна, извршна и судска
власт нису биле јасно раздвојене. Мешовити модел где су у једној личности, односно једној институцији или једном телу били обухваћени и помешани различити делови власти препознаје се у архивској грађи многих
фондова, нпр. у фондовима Бачко-бодрошке, Торонталске и Тамишке жупаније, који се чувају у Архиву Војводине или у фонду Магистрата Слободног краљевског града Новог Сада у Историјском архиву Града Новог
Сада. Чак и након Револуције, поред напретка у подели власти, евидентни
су били рецидиви претходних времена у виду нових облика мешаних власти, чија архивска грађа се такође чува у архивима у АП Војводини. Такве
су нпр. биле мешовите политичко-судске среске службе Војводства Србије
и Тамишког Банта, које су функционисале од 1854. до 1861. године. Свака
од среских служби је била једна целовита институција власти, која је истовремено обухватала и политички и судски делокруг послова. Стога је Мешовита комисија, као централни круновински орган, требала да обезбеди
да мешовите среске службе функционишу и као политичка тела и као судови, а ипак и то да у оквиру једне службе ова два делокруга буду раздво59
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јена и осамостаљена, да воде одвојене послове и посебне деловоднике.62 С
друге стране, Сретењски устав63 и наредни устави Кнежевине и Краљевине Србије нису предвиђали потпуну поделу власти на законодавну извршну и судску. Из тих разлога, многи од архивских фондова из овог периода, а који се чувају у Архиву Србије, не могу једноставно да се сврстају у
неку од група коју нуди прописана класификациона шема за структурисање архивске грађе, нпр. фондови Књажеске канцеларије и Државног савета. Приликом структурисања архивске грађе, фондови институција мешовитих власти су обично сврставани у групу „управа и јавне службе“, а према процени да су састављени претежно од докумената која су проистекла
из обављања управних функција. Међутим, овакав поступак представља
вештачко гурање архивских фондова у групе које не одговарају самој садржини архивске грађе. Врло ретко, али у пракси је познато и структурисање архивске грађе према мешовитим групама. Тако у водичу Архива Југославије из 2000. године постоји група архивске грађе „врховни законодавни, управни и управно-судски органи“.64
Након свега, чини нам се да је класификациона шема за структурисање архивске грађе у архивима у Републици Србији, упркос периодизацији
коју укључује, ипак састављена синхронијски и анахроно. Употребљена је
савремена друштвена структура, али јединствено и за старије приоде. Једна од последица такве примене је и то да у феудалном периоду имамо раздвајање управе и судства, што је contradictio in adjecto. Осим тога, класификациона шема је крња, јер у савременој друштвеној структури не препознаје групу „законодавство“, те се питамо где би Архив Србије требало да
сврста фонд Народне скупштине, институције која је Намесничким уставом (1869) добила законодавну власт.65 Исто тако, у коју групу архивске
грађе би Архив Војводине требало да сврста фонд Скупштине Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине, као законодавног тела.
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Зоран Стевановић, Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната – Темишвар
(1851–1861). Мешовита комисија за Српско Војводство и Тамишки Банат – Темишвар
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Архив Војводине, у штампи, поглавље: Историјат и рад Мешовите комисије.
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држаној у Крагујевцу о Духовима 1869. године, Државна штампарија, Београд 1869.
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Закључак
У вези са структурисањем архивске грађе постоји много проблема и
нејасноћа. (Научно)информативна средства помоћу којих се врши структурисање нису једнозначно дефинисана, нити је уједначена пракса њихове
израде. Често није потпуно јасно шта је водич кроз архивске фондове и
збирке, односно водич кроз архивску грађу, а шта преглед фондова и збирки или општи инвентар, како да их разликујемо, каква је веза између њих,
које податке треба да садрже, да ли су важнији квантитативни или подаци
о садржају, коју терминологију треба да употребљавамо.
Прописана је јединствена класификациона шема за структурисање архивске грађа, а да је донекле необичан начин на који је настала. Наиме, општи инвентар је схваћен као информативно средство са првенством структуре према којем се руководе и друга (научно)информативна средства када
групишу архивску грађу, а опет, класификациона шема није изворно састављена за општи инвентар, већ за преглед фондова и збирки. У погледу периодизације, показало се не само то да неки архиви нису у потпуности поштовали прописану класификациону шему, већ више да она није потпуно
прикладна за постојеће фондове, њихов степен сређености и разграничења. На крају, утврдили смо да је прописана класификациона шема анахрона, јер савремену поделу управе и судства погрешно претпоставља и за
оне периоде у којима такве поделе није било, те не дозвољава управносудске или друге „мешовите” групе, или нпр. јединствену групу за све органе власти и јавне службе. С друге стране, класификациона шема не узима у обзир сва цивилизацијска достигнућа, јер не препознаје засебну делатност законодавства.
У време када је састављено Упутство о општем инвентару архивске
грађе (1968), архивима је била дата слобода да структуришу архивску грађу према шеми коју су самостално разрадили. Можда би и данас требало
да размишљамо о слободнијем приступу и о новој класификационој шеми,
која би пре свега важила као препорука и представљала опште смернице,
док би сваки од архива структурисање спроводио према класификационој
шеми примереној и прилагођеној фондовима и збиркама које чува.
Архиви у свету данас такође структуришу архивску грађу, а неки од
њих користе шему која делимично подсећа на класификациону шему прописану за архиве у Републици Србији. Ипак, структурисање архивске грађе је толико разноврсно да се често у истој националној архивској мрежи
грађа структурише различито од архива до архива. С друге стране, када је
у оквиру архивске делатности у Србији била састављена јединствена класификациона шема, намера је била да се додатно повежу ствараоци који су
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обављали сличне делатности, архивска грађа сродне провенијенције и имаоци сродне грађе. Међутим, сматрамо да у циљу њиховог бољег повезивања, решења не би требало да се проналазе у чврстим класификационим
шемама које архивској грађи не одговарају у потпуности. У данашњој архивистици, високом нивоу повезивања различите архивске грађе, великог
броја стваралаца, провенијенција, функција, контекста, имаоца, значајно
доприносе међународни архивски стандарди. Њихова примена у (научно)информативним средствима, којима се структурише архивска грађа,
свакако би била веома драгоцена. Упутство за израду водича из 2002. године већ претпоставља употребу Општег међународног стандарда за опис
архивске грађе [ISAD(G)] и Међународног стандарда нормативног записа
за правна, физичка лица и породице [ISAAR (CPF)]. У погледу Међународног стандарда за описивање функција (ISDF), важно је да се напомене:
„Функције су генерално препознате као стабилније од административних
структура, које се често спајају или раздвајају за време, када се врше промене.”66 Стога би употреба стандарда ISDF могла додатно да повеже делатности које су препознате структурисањем архивске грађе. Као што смо
видели, (научно)информативна средства помоћу којих се врши стурктурисање архивске грађе подразумевају и такве податке ради којих би своју
примену могао да има и Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу (ISDIAH). У сваком случају, међународни архивски стандарди не прописују унапред тачно одређене периоде, делатности,
класификационе групе и подгрупе, те је упоредо, уз њихову примену могуће и слободније структурисање архивске грађе.

66

Zdenka Semlič Rajh, Opis funkcija korporativnih tijela i ličnih osoba u arhivskoj teoriji i
praksi, Arhivska praksa, god. 16/br. 16, Tuzla 2013, 269.
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Zoram STEVANOVIĆ
THE PROBLEMS OF STRUCTURING OF ARCHIVAL HOLDINGS
IN ARCHIVES IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Summary
In archival activities in the Republic of Serbia, the structuring of archival holdings
is carried out during the production of (scientific)informative assets such as: summary
of fonds and collections, general inventory and guide through archival fonds and collections, respectively guide through archival holdings. By structuring, we further emphasize the contents of archival holdings, namely related characteristics of contents of different archival whols. Structuring is being performed in different ways by usage of
different schemes, but in the meantime a unique classification scheme was prescribed
and adopted, according to which archival fonds and collections should be grouped, both
in the summary, as well as in the general inventory and guide. However, in practice it
was shown that we can not classify many archival fonds in one of the foreseen groups
without difficulties and that there many confusions, difficulties and problems appear.
Although the existing classification scheme is in use over many decades, however, it seems to us that the scheme is not entirely suitable for the archival holdings, which is
kept in archives in the Republic of Serbia and especially in the Autonomous Province of
Vojvodina.
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Југослав ВЕЉКОВСКИ, архивски саветник
Историјски архив града Новог Сада
Ма Јасмина ЛАТИНОВИЋ, виши архивист
Историјски архив Београд
ПОТРЕБА ИЗРАДЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ ЛИСТА КАТЕГОРИЈЕ
РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
КОД ИМАЛАЦА/СТВАРАЛАЦА РЕГИСТРАТУРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
САЖЕТАК: Од квалитета вредновања листа категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања зависи низ поступака и процедура
који се предузимају у даљој заштити документације, која се налази код ималаца/стваралаца. Захваљујући адекватној листи категорија и њеној оперативној
вредности омогућена je максимална заштита документације у настајању, а такође
је обезбеђена и могућност накнадног коришћења те исте архивске грађе када дође
до преузимања и смештаја у архивске установе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: листа категорија, регистратурски материјал, архивска грађа, законска и подзаконска акта, регистратура, имаоци/ствараоци, Уредба...

Вредновање регистратурског материјала и архивске грађе ван архива
представља један од основних постулата савремене архивистике. Од квалитета вредновања зависи низ поступака и процедура који се предузимају
у даљој организацији заштите оперативне вредности документа, као и могућности накнадног коришћења архивске грађе, и код самих стваралаца/ималаца и у архивским установама као крајњем (и локацијском) исходишту смештаја и даљег чувања.
Сам чин вредновања пре свега би требало да буде условљен законским и подзаконским одредбама, али у склопу ширег организационог система, у коме би учествовало више чинилаца – представници струка, ствараоци архивске грађе и регистратурског материјала, те представници надлежног (надлежних) министарства (министарстава) као законописци.
Када је у питању тренутна законска регулатива која уређује, делимично, ову област архивистике и заштите документације у настајању, поједини чланови Закона о културним добрима1 говоре и о тој обавези ствара1

Службени гласник РС број71/94.
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лаца/ималаца регистратурског материјал и архивске грађе. У складу са поменутим Законом, између осталих обавеза ималаца/стваралаца регистратурског материјала и архивске грађе, чланом 37. установљена је и обавеза
органа, установа, предузећа и других правних лица, у току чијег рада настаје регистратурски материјал и архивска грађа, „да: 1) означавају и датирају регистратурски материјал и воде основну евиденцију о њему; 2)
чувају регистратурски материјал у сређеном и безбедном стању; 3) класификују и архивирају регистратурски материјал и 4) одабирају архивску
грађу и излучују безвредни регистратурски материјал у року од године дана од дана истека утврђеног рока чувања. Излучени безвредни регистратурски материјал може се уништити само на основу писменог одобрења
надлежног архива.“
Да би ове врсте послова биле урађене у складу са највишим стандардима, унутар регистратура, неопходна је ваљана листа категорија, која
својим саставом обухвата све категорије које ималац ствара. Листа категорија је унутар сваке регистратуре основ и за манипулисање документацијом која је оперативног карактера, али је добра листа основ и за сређивање
документације која се одлаже ад акта, односно касније је од пресудног
значаја за излучивање исте.
Наведеним Законом о културним добрима, чланом 38, предвиђено је
да „Државни органи и организације, органи јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, установе, предузећа и друга правна лица утврђују: 1) начин евидентирања регистратурског материјала, његовог чувања, класификације и архивирања, ако за поједине органе и организације законом није друкчије одређено; 2) листе категорија регистратурског материјала с роковима чувања и 3) начин заштите и коришћења података и докумената насталих у процесу аутоматске обраде података.
Листе категорија регистратурског материјала с роковима чувања утврђују се у сагласности с надлежним архивом.“
С тим у вези Влада Републике Србије 1993. године након прибављања мишљења Архива Србије, а на основу члана 78. став 2. Закона о државној управи, и у вези са чланом 45. Закона о културним добрима и члана 18.
став 2. Уредбе о канцеларијском пословању, доноси Уредбу о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања. На тај начин држава је
прописала рокове чувања документације и регистратурског материјала који настају „у раду министарстава и посебних организација и утврђују се
рокови за чување тог материјала. Ова Уредба примењује се и на службе
Народне скупштине, председника Републике и Владе и органа општина,
града Београда и аутономних покрајина кад обављају поверене послове
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државне управе из оквира права и дужности Републике, као и предузећа и
других организација кад врше јавна овлашћења.“
Чланом 2. исте уредбе прецизирани су називи појединих категорија
регистратурског материјала, који имају следећа значења:
„1) прописи и други општи акти јесу нацрти, предлози и усвојени
текстови Устава, уставних закона, закона, амандмана на Устав, уставне законе и законе, уредба, одлука, закључака, правилника, наредаба, упутстава, планова развоја, просторних планова, декларација, резолуција, препорука, аутентичних тумачења и статута, као и предлози за њихово доношење;
2) аналитички материјал – представља анализе, студије, елаборате и извештаје, које садрже приказ стања и опште закључивање о питањима из делокруга органа државне управе, као и информације, ако њихов
обрађивач друкчије не одреди;
3) решење – означава решења, закључке, дозволе, сагласности, мишљења и друге акте управних предмета;
4) записници са седница односе се на записнике (потпуне и скраћене), прилоге из записника, стенографске белешке и магнетофонске снимке
са седница;
5) трајно оперативно представља ознаку за регистратурски материјал који је у сталној употреби, трајно се чува код органа државне управе код кога је настао, а може се предати надлежном архиву ако за то постоји интерес.“
Јединствена листа категорија
Проблем Уредбе је то што су, следећи технолошки напредак и осавремењујући канцеларијско пословање, имаоци/ствараоци регистратурског
материјала и архивске грађе у последње време почели да стварају и документацију која Уредбом није формулисана, пошто у том периоду није ни
постојала (документација у вези са ПДВ-м, тендерска документација, документација која се односи на јавне набавке, документација која настаје у
електронском облику...)
Зато је регистратурама, правним субјектима остављена могућност израде листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, која би се доносила на нивоу сваког правног субјекта, уз могућност консултовања других законских и подзаконских аката како би све категорије које
ималац/стваралац ствара и поседује биле обухваћене и како би били дати
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адекватни рокови чувања. Критеријуми за вредновање одређене категорије
су свакако потребе и интереси појединца и друштва у целини, као и могућност сагледавања појединачне, групне и општедруштвене користи која се
на основу сачуване документације може извући.
Тако на пример за документацију коју свако друштво, установа и други пословни субјект ствара, а у вези је са запосленим радницима који
остварују своја права у области пензијско-инвалидског осигурања, консултује се Закон о пензијском и инвалидском осигурању;2 када је у питању
здравствено социјално осигурање, треба консултовати Закон о здравственом осигурању, Закон о здравственој заштити и друге законе. Када је у питању рад и организација канцеларијског пословања неког привредног друштва, требало би узети у обзир чланове Закона о привредним друштвима и
тако даље.
Приликом израде јединствене листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, на нивоу једног правног субјекта, неопходно је
имплементирати следеће законе, те обухватити документацију која се на
основу тих закона ствара, односно рокове чувања које доленаведена законска акта предвиђају:
1. Закон о рачуноводству и ревизији;3
2. Закон о рачуноводству;4
3. Закон о буџетском систему;5
4. Уредба о буџетском рачуноводству;6
5. Закон о општем управном поступку;7
6. Закон о здравственом осигурању;8
2
Службени гласник РС број 34/2003;64/20044 – одлука УСРС 84/2004 – државни закон,
85/2005, 101/2005 – државни закон, 63/2006 одлука УСРС 5/2009, 107/2009, 101/2010,
93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014.
3
Службени гласник РС број 46/2006, 111/2009 и 99/2011 – државни закон.
4
Службени гласник РС број 62/2013 и 30/2018.
5
Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – исправљено, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – државни закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017.
6
Службени гласник РС број 125/2003 и 12/2006.
7
Службени гласник РС број 18/2016, 107/2005, 109/2005 – исправљено, 57/2011, 110/2012
– одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – државни закон.
8
Службени гласник РС број 107/2005, 109/2005 – исправка, 57/2011, 110/2012 – одлука
УС, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука .
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7. Закон о здравственој заштити;9
8. Закон о привредним друштвима;10
9. Закон о јавним набавкама;11
10. Закон о фискалним касама;12
11. Закон о порезу на додатну вредност;13
12. Судски пословник;14
13. Закон о стечајном поступку;15
14. Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање
стечајном масом;16
15. Закон о одбрани;17
16. Закон о заштити животне средине18 и др.
Да би се направила адекватна и применљива листа категорија неопходно је, дакле, имплементирати сва горе наведена законска и подзаконска
акта те обухватити валидне називе категорија, као и рокове њихових
чувања.
Важно је нагласити да се рок чувања трајно утврђује за документацију која садржи податке од значаја за историју, друге научне области, али и
област културе неке земље. Рок чувања трајно одређује се и за ону врсту
документације која је од значаја за правну заштиту неког субјекта, појединца или групе људи. За врсту документације која омогућава читаоцу поуздан, аутентичан и целовит увид у целокупне делатности и функције ње9
Службени гласник РС број 107/2005, 72/2009 – државни закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 – државни закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – државни закон.
10
Службени гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – државни закон, 5/2015 и 44/2018.
11
Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015.
12
Службени гласник РС број 135/2004 и 99/2012.
13
Службени гласник РС број 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 68/2014 – државни закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018.
14
Службени гласник РС број 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015,
113/2015 – исправка, 39/2016, 56/2016, 77/2016 и 16/2018.
15
Службени гласник РС број 104/2009, 99/2011 – државни закон, 71/2012 одлука УС,
83/2014, 113/2017 и 44/2018.
16
Службени гласник РС број 13/2010.
17
Службени гласник РС број 116/2007, 88/2009 – државни закон, 104/2009 – државни закон, 10/2015, 36/2018.
18
Службени гласник РС број 135/2004, 36/2009 – државни закон, 72/2009 – државни закон, 43/2011, одлука УС.
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говог ствараоца такође се одређује рок чувања трајно. Трајног је карактера и она „папирологија“ која је потребна током пословне кореспонденције
неког чиниоца, а у сврху је спровођења надзора над пословањем тог правног субјекта. Уколико документ има својство културног добра и препознат
је као вредан, чува се трајно, на пример, на основу неког посебног прописа закона, подзаконског акта, стандарда, процедуре, прописа. На одлуку да
ли ће документ добити одредницу трајно утиче и чињеница где је настао,
као и положај и друштвени утицај ствараоца односно његов статус и друштвено-политичка позиција и важност.
Да је то сложена и темељна делатност која захтева примену знања из
различитих области и и вештина које сваки архивист који ради на заштити
архивске грађе и регистратурског материјал ван архива мора да примени у
свом раду, доказали су пре неколико година архивисти са подручја АП
Војводине.
Предлог листе категорија за основне школе
Иницијатива за израду листе потекла је на основу сазнања да се у васпитно-образовним установама, тј. основним и средњим школама на територији Аутономне Покрајине Војводине примењују различите листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања.
Различитост се огледала од појединих назива категорија, као на пример:
Дневник – Васпитно образовни дневник – Разредна књига – Дневник васпитно образовног рада; то је у раду архивиста који раде на заштити документације ван архива представљало озбиљан проблем.
Неуједначеност по питању назива није била једини проблем војвођанских листа категорија за васпитно-образовне установе, већ је проблем био
и чињеница да су за исту групу предмета поједини архиви давали сагласност на различит рок чувања. Неким листама нису биле обухваћене категорије које се односе на саму васпитно-образовну делатност, у неким листама није било категорија које се односе на библиотечки материјал, као
ни категорије из области ППЗ-а, али ни категорија новијег периода (документација у вези са ПДВ-ом, документација у вези са тендером, разни
школски обрасци новијег типа...) Технички изглед листа такође је био сасвим различит од архива до архива.
Припреме за одржавање радионице на којој би архивисти заједно са
стручним лицима из ове области донели предлог јединствене листе категорија за основне школе трајале су неколико месеци. Сваки архив, односно
архивисти који раде у Служби заштите архивске грађе и регистратурског
материјала ван архива имали су могућност достављања својих примерака,
аутентичних листа из основних школа које се примењују на њиховом под-
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ручју, те је на тај начин упоређено више стотина листа. Том приликом је и
донет гореизведен закључак о различитости.
Након што је сачињен један предлог оријентационе листе категорија
за основне школе, те прослеђен свим архивима односно појединцима из
ове стручне области (правницима и секретарима школа, као и административним радницима) са назнаком да проследе и утврде примедбе, добијен је
предлог нормативног акта који би био применљив у основним школама.
Након сагледавања комплетних примедби на одржаном скупу, на коме је,
уз све архивисте који раде на заштити документације ван архива, активно
учествовала и стручна просветна јавност, донет је и коначан предлог јединствене листе категорија за примену у основним школама.
Листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања у школама, као важним васпитно-образовним установама,
ради лакше комуникације и сарадње с надлежним општинским архивима и
ради међусобне лакше и брже комуникације морају бити унифициране за
све архиве, тј. за све основне школе, а пре свега морају бити у складу са
важећим законским прописима. Чињеница да основне школа у Сремској
Митровици, Суботици, Сомбору, Новом Саду, Сенти, Белој Цркви, Панчеву, Зрењанину, Кикинди и осталим местима примењују у канцеларијском
пословању идентичне листе категорија, којима ће бити обухваћене све категорије које они стварају у раду, и да се наравно, наведене категорије чувају у складу са Законом о културним добрима, Законом о основама система образовања и васпитања, као и у складу са Законом о рачуноводству у
ревизији, прихватљива је за све установе, посебно за архивисте који раде
на заштити документације ван архива.
Након размене мишљења и усаглашавања око сваке наведене категорије која се ствара у основним школама, предлог унифициране листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања
стручних радника спољних служби архива са подручја АП Војводине изгледа овако:
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Листа категорија архивске грађе и
регистратурског материјала са роковима чувања
Редни
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
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ВРСТА ПРЕДМЕТА

Рок
чувања

Примедба

Документа која се односе на оснивање и организацију рада
(ОПШТИ ПОСЛОВИ)
ТРАЈНО
Документација о оснивању школе
Документација о упису у судски
ТРАЈНО
регистар и статусне промене школе
(регистрација)
Статути, правилници и пословници
ТРАЈНО
Захтев и картон депонованих потписа
ТРАЈНО
овлашћених лица
Деловодник
ТРАЈНО
Регистар уз деловодни протокол
ТРАЈНО
Архива уз деловодни протокол
ТРАЈНО
Решења о укњижби непокретности
ТРАЈНО
Одлуке о куповини основних средстава ТРАЈНО
Одлуке о отуђењу основних средстава
ТРАЈНО
Уговори о пословно-техничкој сарадњи ТРАЈНО
Записници школског одбора
ТРАЈНО
Записници наставничког већа
ТРАЈНО
Архивска књига
ТРАЈНО
Записници о прегледу регистратурског
ТРАЈНО
материјала
Записници о предаји архивске грађе
ТРАЈНО
надлежном архиву
Записници о излучивању безвредног
ТРАЈНО
регистратурског материјала
Записници и решења о прегледу од
ТРАЈНО
стране државних органа
Документа о избору и конституисању
5 год.
органа управљања и руковођења
1. Бирачки спискови и гласачки
5 год.
листићи
Доставна књига за место / књига поште 2 год.
Инвестиционо-техничка
документација
Уговори о купопродаји некретнина
ТРАЈНО
Одлуке и уговори о изградњи
ТРАЈНО
инвестиционих објеката
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23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

Пројекти са пратећом документацијом
1. Сагласност надлежних органа за
извођење радова
2. Грађевински дневник и коначне
ситуације
Грађевински предмети (урбанистичкотехнички услови, грађевинска дозвола,
записници о техничком пријему,
употребна дозвола и др.)
Стамбена документација
Уговори о закупу пословног простора

ТРАЈНО

ТРАЈНО

ТРАЈНО
5 год.

Документација из радног односа
(КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ)
Матична књига запослених
ТРАЈНО
1. Индекс уз матичну књигу
ТРАЈНО
ТРАЈНО
Персонални досијеи пасивних радника
1. Молба за заснивање радног односа
2. Извод из матичне књиге рођених
3. Доказ о школској спреми
4. Лекарско уверење
5. Радна књижица
6. Доказ о испуњавању посебних услова
за радно место
7. Решења о распоређивању и
утврђивању зарада
8. Решења о запослењу и престанку
радног односа
9. Плаћено и неплаћено одсуство
Стручни рад у образовању и васпитању ТРАЈНО
(доквалификација, семинари, активи,
извештаји о стручном прегледу рада
наставника, школе и др.)
Пријаве и одјаве радника према Фонду
ТРАЈНО
за пензијско и здравствено осигурање
Пријаве о заснивању и престанку
ТРАЈНО
радног односа према Националној
служби за запошљавање
Споразум о преузимању радника
ТРАЈНО
Дипломе, плакете и друга јавна
ТРАЈНО
признања
10 год. по
Тужбе у вези са радним спором
завршетку
судског
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
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Остала уверења, потврде и др. у вези са
радним односима
Документација о дисциплинској
одговорности радника
Предмети у вези материјалне
одговорности радника
Решења о годишњем одмору са
списком
Конкурсни материјал о избору радника
Приговори и жалбе кандидата на избор
по конкурсу
Приговори и жалбе запослених радника
у вези остваривања права из радног
односа
Предмети у вези стажирања
Документа из васпитно-образовног
рада
(ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ)
Записници разредног већа
Матична књига ученика и регистар
Записници о поправним испитима
Записници о разредним испитима
Записници о ванредним испитима
Записници о допунским испитима
Записници о завршном испиту
1. Записници о раду комисија за
полагање квалификационих испита за
упис у средњу школу
Евиденција о физичком развоју и
способности ученика у основној школи
Развојни план школе
Школски програм
Годишњи план рада школе
Годишњи извештај о раду школе
Статистички извештаји – годишњи
Досијеи ученика
Регистар издатих диплома и
сведочанстава
Записници ученичког парламента
Записници савета родитеља
Летопис школе
Преводнице ученика

спора
5 год.
5 год.
5 год.
2 год.
2 год.
2 год.
2 год.
2 год.

ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
3 год.
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
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62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Такмичења и друге манифестације
ученика (програми, награде, извештаји)
Дневници образовно васпитног рада
Евиденција о деци дораслој за упис у
школу
Пријаве за полагање испита
Анкетни упитници и тестови у вези са
уписом ученика у први разред
Списак деце за упис у основну школу
Решења о процени психофизичке
способности
Индивидуални наставни планови и
програми и припреме наставника
Евиденција о ангажовању у
ваннаставним активностима (дневници
ваннаставних активности, додатне
наставе, допунске наставе, продуженог
боравка)
Замена наставника, распоређивање
унутар организације и сл.
Подела предмета на наставнике
Пријаве нередовног похађања наставе
Обавештења, наредбе директора за
запослене
Књига обавештења
Књига дежурстава
Потврде о редовном школовању
ученика
Анкетни упитници са изјавом родитеља
(о похађању изборне наставе)
Спискови за ужину ученика

ТРАЈНО
10 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.

3 год.
3 год.
3 год.
2 год.
2 год.
2 год.
1 год.
1 год.
1 год.

Материјално финансијско пословање
Почетни биланс који се ради приликом
ТРАЈНО
оснивања, спајања и поделе установе
Финансијски планови прихода и
ТРАЈНО
расхода са плановима рада
Завршни рачун са прилозима
ТРАЈНО
Платни спискови (до 2005. год.)
ТРАЈНО
Платни спискови (од 2006. год.)
10 год.
минимум
М–4 обрасци
ТРАЈНО
Картони зарада запослених
ТРАЈНО
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82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
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МУН обрасци (уплата доприноса) и
уговори о делу
Уговори о инвестиционом кредиту
Књига основних средстава покретне и
непокретне имовине
Стручне екскурзије, излети и гостовања
(програми, извештаји и друга важна
документација)
Картице основиних средстава
Обрачун евиденција о исплаћеним
зарадама и другим примањима, као и
накнадама трошкова и другим
примањима која не чине зараду
запослених: превоз на посао и са посла;
службени пут у земљи и иностранству;
отпремнине; трошкови погребних
услуга; помоћ за лечење; солидарна
помоћ; поклони; јубиларне награде.
Припадајући обрасци обрачунатог и
плаћеног пореза ПП ОПЈ и ПП ОПЈ–1)
Обрасци обрачунатог и плаћеног пореза
ПП ОПЈ–2; ПП ОПЈ–3; ПП ОПЈ–4; ПП
ОПЈ–5; ПП ОПЈ–6; ПП ОПЈ–7; ПП
ОПЈ–8
Главна књига
Дневник главне књиге
Обрачуни пореза (ПДВ)
Финансијске картице
аналитика/синтетика
Документација у вези донација
Документација у вези јавних набавки
Екскурзије и излети (понуде,
проспекти, спискови ученика и сл.)
Пописне листе основних средстава
Дознака за боловања и обрачун
боловања
Документа благајне; благајнички
налози и дневници
Изводи банке
Платни налози
Извештаји о промени текућег рачуна
Административне забране и обуставе
кредита

ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
10 год.
10 год.

10 год.

10 год.
10 год.
10 год.
10 год.
10 год.
8 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Књижна писма (сем оних везаних за
ПДВ)
Компензације, цесије и асигнације
Осигурање запослених и ученика
Налог за књижење са прилозима
Улазни рачуни за основна средства
Књига ситног инвентара
Картотека ситног инвентара
Књига улазних/излазних рачуна
Улазни/излазни рачуни
Извештаји и сагласности салда (ИОС)
Путни налози
Требовање, поруџбенице потрошног
материјала
Захтеви Општини за плаћање рачуна

5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
5 год.
3 год.
3 год.
3 год.
3 год.

Евиденција из области безбедности и здравља на раду
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.

Евиденција о радним местима са
повећаним ризиком О–1
Евиденција о запосленима
распоређеним на радна места са
повећаним ризиком и лекарским
прегледима запослених на та радна
места О–2
Евиденција о повредама на раду О–3
Евиденција о професионалним
обољењима О–4
Евиденција о болестима у вези са радом
О–5
Евиденција о запосленима
оспособљеним за безбедан и здрав рад
О–6
Евиденција о пријавама смрти
(колективних и тешких повреда на
раду, као и повреда на раду због којих
запослени није способан за рад више од
три узастопна радна дана О–11)
Евиденција о пријавама
професионалних обољења О–12
Евиденција о пријавама
професионалних обољења О–13
Евиденција о пријавама опасних појава
које би могле да угрозе безбедност и
здравље запослених

40 год.
40 год.

40 год.
40 год.
40 год.
40 год.
40 год.

40 год.
40 год.
40 год.
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126.

127.

128.

129.

Евиденција о извршеним
испитивањима радне околине О–8
од дана престанка важења стручног
налаза односно извештаја
Евиденција о извршеним прегледима и
испитивањима опреме за рад О–9
од дана престанка важења стручног
налаза односно извештаја
Евиденција о извршеним прегледима и
испитивањима средстава и опреме за
личну заштиту на раду О–10
од дана престанка важења стручног
налаза односно извештаја
Евиденција о опасним материјама које
се користе у току рада О– 7
од дана престанка коришћења опасне
материје

6 год.

6 год.

6 год.

3 год.

Школска библиотека
130.
131.
132.
133.
134.

Инвентар књига, регистар и картотека
библиотечког фонда школе
Инвентар часописа
Каталози по групама
Карта корисника књиге
Остали материјал у вези са радом
библиотеке

ТРАЈНО
ТРАЈНО
ТРАЈНО
10 год.
2 год.

По статистичким подацима, прослеђених из покрајинских архива,
унифицирањем ове листе категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања која се данас и практично примењује у
основним школама у Војводини покривено је укупно 294 регистратуре, односно васпитно-образовне установе.
Један од закључака са тог скупа јесте чињеница да је немогуће направити једну јединствену листу категорија, коју би могли користити сви
правни субјекти без обзира на то којом се делатношћу баве, јер се у одређеној мери свакако разликују врсте делатности правних субјекат. Поједине
категорије стварају само у привреди, поједине у просвети, судству, здравству и другим делатностима. Међутим, одређени део листе могао би се
сматрати као применљивим за већи део регистратура, без обзира на врсту
делатности.
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Оријентационе листе или предлози листа
Опште је од стране колега прихваћено да је листа општи акт који садржи попис свих категорија регистратурског материјала (докумената) са
роковима чувања насталих у раду друштава, установа, организација, удружења... Такође се сматра да су листе саставни део Правилника о канцеларијском пословању, те се приликом слања надлежном архиву овај акт не
шаље самостално, него уз Правилник о канцеларијском пословању који
ближе одређује листу.
Када је у питању сам поступак израде листе категорија, имаоци/ствараоци архивске грађе и регистратурског материјала слажу се у дефиницији
да је то „сложена и темељна делатност“. Да би листом биле обухваћене
све категорије које ималац ствара, основни предуслов јесте пописана целокупна документација настала радом стваралаца/ималаца. листом се наводе
тачни и/или општеприхваћени називи свих категорија регистратурског материјала. Уопштеност у називима је неприхватљива, као што су на пример:
Уговори, Записници, Попис, Решења, Извештаји...
Такође је један од значајних савета колега да се приликом израде листа категорија избегава некритичко прихватање листа категорија других
стваралаца које немају упориште у сопственој документацији, што конкретно значи да не може школа прихватити и усвојити листу категорија
која се односи на неко привредно друштво или листу која се односи на рад
неке здравствене установе, болнице, дома здравља, клиничког центра и
слично...
Свака листа треба да има одређену структуру и да садржи следеће:
преамбулу (ко је усваја, када је тачан датум усвајања листе, по ком основу
ималац/стваралац усваја.) листа такође мора да садржи колоне са редним
бројем, класификационом ознаком, називом категорије, роком чувања (који се одређују на основу законских норматива – минимални рокови – затим на основу употребне односно оперативне вредности документа). У
протеклом периоду саветовало се чак регистратурама да једну колону у
листи прилагоде и врсти носача записа (папир, електронски медијум).
Неопходно је установити да ли је документ од јавног интереса и да ли садржи податке од историјског значаја за регион, појединца или земљу.
Листа се може дефинисати према роковима чувања,те се у складу са
тим одређују прво категорије које имају рок чувања трајно, потом оне категорије које се чувају 50, 40, 10, 8, 5, 3, 2 или 1 годину, или се форма листе изради, што је чешће случај, према организационој структури ствараоца.
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Обавезни сегменти сваке листе су:
-

Предмети који се односе на оснивање, регистрацију и
организацију предузећа;
Општа и нормативна акта;
Предмети везани за рад органа управљања,
Предмети у вези са правним и општим пословима;
Канцеларијско пословање;
Предмети из области рада и радних односа;
Финансијско-материјално пословање;
Предмети у вези са основном делатношћу;
Документација о оснивању и регистрацији;
Статусне и друге организационе промене;
Програми и планови рада;
Реализоване инвестиције;
Књига удела, књига акција;
Записници управног/надзорног одбора;
Статути, правилници и друга општа акта;
Матична књига радника;
Персонална досијеа радника;
Уговори о раду;
Радни спорови, дисциплинске мере;
Обрасци М–1, М–2, М–3, М–4
Евиденције о платама – платни спискови, картони ЛД, уговори о
делу...

Треба нагласити да је недостатак јединствене правне номенклатуре из
ове области подстакао колеге да самоиницијативно израде одређене типове предлога листа категорија које се односе на различите области пословања: привреду, здравство, образовање, културу...19

19

Сајт www.arhivistika.edu.rs
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Закључак:
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
представља општи акт који треба да обухвати попис свих врста/категорија
докумената који настају радом одређеног привредног субјекта. Попис поред адекватног назива треба да садржи и рокове њихових чувања. Категорије у листи дефинишу се, бар кад је већина листа која се примењују на
подручју Републике Србије, према организационој структури доносиоца
листе. Листом категорија утврђују се рокови чувања свих врста категорија.
Ималац је дужан да утврди рокове чувања материјала који се по било ком
основу налази код њега. Рок чувања не сме бити краћи од оног утврђеног
одређеним законом, другим прописом или одлуком надлежног органа. За
усвајање листе овлашћен је орган одређен законом статутом или оснивачким актом.
У наредном периоду неопходно је на студиозан и систематски начин
приступити решавању овог проблема, формирањем одређених комисија,
које би уз ангажовање струке, одређених представника друштвено-политичких структура, али и законодаваца, односно представника одређених
министарстава, приступили решавању овог проблема и донели јединствене и обавезујуће листе категорија за сваку област делатности правног субјекта. Само на тај начин архивска грађа од непроцењивог значаја за Републику и покрајине може бити сачувана у целини као сведок одређеног друштвеног, политичког и историјског миљеа друштва.
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Jugoslav VELJKOVSKI
Jasmina LATINOVIĆ
THE NEED TO CREATE ORIENTATION LISTS OF THE CATEGORY OF
REGISTRY MATERIAL WITH STORAGE PERIODS FOR THE HOLDERS /
CREATORS OF THE REGISTRY MATERIAL AND ARCHIVAL MATERIAL

Summary
List of Categories of Registry Material with Storing Periods is an official
document that should include List of all sorts/categories of documents created by one
legal body. This list, besides adequate name, should include the period of their storing.
Categories in the lists applied on the territory of the Republic of Serbia, are defined
according to the organizational structure of the body-owner of the list. The list of
categories defines the storing periods of all material categories and holder of this
material is obliged to determine the storing periods of all material in his possession. The
storing periods cannot be shorter than it is determined by Law and other regulations or
decisions of the authorities. The body which should approve proposed list is determined
by Statute or some Founding document.
In the next period it is necessary to seriously and systematically solve this problem
by organizing certain teams which would work together with the archival professionals,
political representatives and law makers from the ministries, with the goal to define
unique and obligatory List of categories for each area of the activities. Only in this way
archival material of extraordinary significance for the Republic and its provinces can be
preserved completely as a witness of certain social, political and historical aspects of
one society.
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Ванда ВОЈВОДИЋ МИЦОВА
виши архивист
Историјски архив Зрењанин
УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ АРХИВА
У КРЕИРАЊУ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ НАРОДА
САЖЕТАК: Циљ рада је да покаже која је улога Историјског архива Зрењанин у формирању историјске свести наших суграђана и на који начин их упознајемо са знаменитим личностима и догађајима који су обележили историју нашег
града. У раду ће бити речи о едукативној улози архива у изграђивању националног идентитета, живљењу у мултинационалној средини и креирању свести о значају историјских догађаја која су се догодили на овим просторима. Улога архива
је да покаже како се кроз историју града борило за своја права, језик, културу и
све то кроз документа која сведоче о томе. У раду ће бити речи и о томе како се
негује култура сећања на догађаје из Првог светског рата (Први српски народни
одбор формиран је у нашем граду 31. 10. 1918. године ) као и која је улога и одговорност нашег архива у тренутно актуелној иницијативи за промену назива града
Зрењанина у Петровград.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: историја, национална свест, архив, култура, Зрењанин, Петровград, Први светски рат, Српски народни одбор.

Увод
Реч историја некада подразумева прошлост, некада развитак људског
друштва, некада школски предмет, некада књигу која садржи чињенице и
тумачење прошлости, некада струку која се студира на факултетима. Реч
историја не значи само прошлост, већ значи човечанство у свим временима. Због тога није ни јасан сам појам „историјска свест“.
Када кажемо историјска свест, требало би да мислимо на свест која је
настала под утицајем традиције и васпитања у духу одређене културе, а не
на сазнања до којих смо дошли читањем историографских дела. Развијање
историјске свести помаже појединцу да схвати политичке, друштвене и
културне појаве.
Када се код појединаца створи осећај за постојање прошлости, садашњости и будућности, историјска свест треба да му пружи представу о
његовом постојању у одређеном времену. Историја као наука која има за-
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датак да реконструише и тумачи прошлост људи на објективан и научно
заснован начин има пресудну улогу у формирању историјске свести. Због
тога је битно проучавати завичајну историју.
Појединци и колективи треба да настоје да унапреде своју историјску
свест тако што ће је учинити тачнијом, истинитијом. Најбитније од свега
је да шира јавност спозна дужност да заштити и сачува културна добра, јер
ћемо само на тај начин изменити однос према историјском наслеђу и историјској свести.
Архиви у Републици Србији, као установе културе у којима се чува
непроцењива архивска грађа од регионалног и националног значаја, чине
основу за неговање историјског памћења нашег народа, па су самим тим
архиви и изворишта националног идентитета.
Треба променити историјску свест нашег схватања и доживљавања
традиције, заступања националних интереса и обликовања националног
идентитета.
Историјски архив Зрењанин чува архивску грађу која је категоризована као грађа од изузетног и великог значаја. Ови писани историјски извори
који се чувају у нашим депоима често превазилазе локални карактер. Поред основне делатности која подразумева прикупљање, заштиту, сређивање и чување архивске грађе, архиви имају одговорност и обавезу да ове
вредне писане изворе брижљиво чуване у нашим депоима публикују и
представе јавности путем изложби, као и да буду од користи научној и широј јавности.
Архиви треба да искористе документа за подизање културног нивоа
грађана и историјске свести, и то путем изложби, публикација, јубилеја,
годишњица, организовањем посета архиву... Јавност ће на тај начин бити
упозната са значајем архивске грађе и начинима за њено коришћење. Архиви би требало да буду организатори стручних скупова, да промовишу
књиге које се баве историјом, да јавност упознају са својом грађом путем
стручних часописа... Наравно, у овом времену битно је промовисати архив
и архивску грађу и путем друштвених мрежа, јер ће се на тај начин лакше
допрети до млађе популације.
Архиви на формирање историјске свести могу утицати самостално,
својим партиципирањем у културном животу грађана, или у сарадњи са
осталим установама културе, и то тако што ће одређене историјске теме,
догађаје, збивања или личности презентовати путем одређених форми деловања (тематских научнопопуларних брошура, изложби, расправа, предавања, реферата). Најчешће се та сарадња остварује са музејима и библиотекама.
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Један од значајних облика деловања на формирање историјске свести
је и упознавање ђака и студената, па и млађих генерација са архивском
грађом. Њих првенствено треба упознати са архивском грађом локалног
карактера, пружајући им тако увид у историју града и средине у којој живе. На тај начин ће се и код њих развити позитиван однос према неговању
културних добара, подстаћи истраживачки дух и створити представа о
прошлости, развити свест о целовитости историје, сазнање да смо сви део
једног историјског тренутка који је повезан са прошлошћу и са будућношћу. Историјску свест код ученика треба заснивати на научно утврђеним
чињеницама и на научном размишљању, али да би се то реализовало, потребно је да и сами професори односно наставници који им предају имају
развијену историјску културу и свест.
Телевизијске и радијске емисије су такође погодан облик за утицај архива на формирање историјске свести, јер се путем тематских, документарних и других емисија могу представити значајна документа из националне или локалне историје.
Веома је битно да широка јавност сазна за постојање нашег архива и
архивских фондова и збирки које поседујемо, да уз њихову презентацију
пробуди интерес за историју нашег града, и да се тим путем посредно развија историјска свест о значају архивске грађе и прошлости нашег града.
Из више разлога мали број наших суграђана зна шта се десило у нашем граду пре сто година. Историјски архив Зрењанин као установа културе требало би да код наших суграђана формира историјску свест о значају нашег града у стварању краљевине СХС, односно о присаједињењу
Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији 1918. године. Наша установа је
свакако најкомпетентнија да формира историјску свест наших суграђана о
догађајима пре тачно једног века јер у својим депоима чува архивску грађу
која сведочи управо о том периоду.
Први светски рат
Аустроугарска је за убиство Франца Фердинанда на Видовдан 1914.
године у Сарајеву оптужила и два наша суграђанина. Тако је др Емил Гаврила оптужен за велеиздају само зато што је један део живота провео у
Босни, а Ђорђе Рашић Раша ухапшен је под сумњом да је умешан у атентат само зато што је његов брат, иначе Загрепчанин, био у Сарајеву у време атентата. Осим поменуте двојице на самом почетку рата интернирани
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су и најугледнији Срби. Интересантно је да су интерниране и неке жене.1
Међу њима су биле најпознатије Олга Гаврила и Албина Обремски, која
уосталом није ни била српског порекла. Овакав однос државе према Србима у неку руку одредио је и судбину Баната. Многи Срби из нашег града
нису желели да ратују за Аустроугарску, па је тако дезертерство постало
нормална појава.
Најхрабрији наши суграђани чак су се и пријављивали као добровољци у српску војску, попут Милана Петровића, који се борио на Добруџи2 и
Милоша Стефановића, који је у Србију пребегао 1914. године и са српском
војском повлачио се преко Албаније на Крф.3
Међу њима је било и војника других националности, нпр. аустроугарски официр Игњат Кирхнер, родом из Ечке.4 Две стотине наших суграђана
добровољаца борило се на Добруџи, а седамдесет деветоро на Солунском
фронту. Нису сви наши житељи ратовали пушком, већ су се неки борили и
пером, као нпр. Тодор Манојловић, књижевник, који је из Фиренце отишао
на Крф, где је почео да ради као редовни сарадник „Српских новина“ и
„Забавника“ све до краја рата 1918. године.
Пробојем Солунског фронта и капитулацијом Бугарске и Турске отворило се питање опстанка Аустроугарске. У нашем граду основан је 31. 10.
1918. године Српски народни одбор. Формирали су га др Андрија Васић,
прота Жарко Стакић, поп Драгутин Мојић, Живко Терзин, Милан Ракић,
Паја Ристић, Светозар Исаковић, Јефта Вуков и др Славко Жупански. За
председника овог одбора изабран је др Андрија Васић. Циљ овог одбора
био је преузимање власти у граду и присаједињење Баната Краљевини Србији.5 Пошто је град био мултинационалан, није се знало којој ће држави
припасти након слома Аустроугарске, 03. 11. 1918. године.

1

Милан Ђуканов, Први Српски народни одбор 1918, ИП Београд , Зрењанин, 2010, стр.
29, 30.
2
ИАЗ, Ф. 667, Драгољуб Чолић, (1908–1982), 1888–1982, арх. број 2662 , кутија број 18.
3
ИАЗ, Ф. 667, Драгољуб Чолић, (1908–1982), 1888–1982, арх. број 2914 , кутија број 19.
4
Мр Адам Стошић, Велики дани Србије 1914–1918, Крушевац–Београд, 1994, стр. 417.
5
Милан Ђуканов, Први Српски народни одбор 1918, ИП Београд , Зрењанин, 2010, стр.
31–38.
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Записник са седнице Српског народног одбора 2/15. 11. 1918.
(Ф. 486 Српски народни одбор Велики Бечкерек 1918–1919)
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Важно је напоменути да је то био први одбор на територији данашње
Војводине. Преузимањем свих полуга власти у граду Српски народни одбор је практично постао паралелна власт. Српски народни одбор упутио је
изасланство српској војсци са позивом да дође у Велики Бечкерек.
Бригадни пуковник Драгутин Ристић на челу Гвозденог пука „Књаз
Михајло“ 17. 11. 1918. године, на одушевљење српских житеља, улази у
град. У међувремену, по бечкеречком моделу, широм Баната, Бачке и Барање ничу народни одбори, а централни се налазио у Новом Саду. На Великој народној скупштини у Новом Саду 25. 11. 1918. године одлучено је
да се Банат, Бачка и Барања присаједине Србији.
После Другог светског рата комунистичка власт трудила се да умањи
све слободарске тековине које нису биле везане за комунистичку партију,
тако да се и ови догађаји све до 90-их година прошлог века нису изучавали.
Улога нашег архива у презентовању ових историјских чињеница, а
тиме и формирању историјске свети јесте да на научној основи, путем писаних извора ове догађаје приближи нашим суграђанима. Сви ови наведени историјски догађаји и подаци о личностима могу се путем наше архивске грађе документовати. Користећи личне фондове Ф. 43 Емил др Гаврила
(1861–1933), 1890–1933; Ф. 34 Тодора Манојловића, књижевника (1883–
1968), 1902–1968; Збирку фотографија 1890–2003; Ф. 486 Српски народни
одбор Велики Бечкерек 1918–1919, као и остале фондове који се односе на
ову тему, ове године 17. 11. 2018. године Историјски архив Зрењанин ће у
сарадњи са Народним музејем из Зрењанина отворити изложбу под називом „Средњи Банат на крају Великог рата“.
Изложба је од великог значаја за ширење свести о неговању културе
сећања и памћења на славне и тешке догађаје из наше националне историје (који су у једном временском периоду били неправедно занемарени),
као и едукацији младих нараштаја о очувању националне свести и идентитета. Осим локалног и регионалног предзнака, ова изложба има и национални значај, јер су Срби из средњег Баната у судбоносним догађајима
ослобођења и уједињења Срба и осталих југословенских народа дали немерљив значај.
Изложба је намењена свим старосним категоријама, јер је својом садржином једнако важна за све: за оне старије, да се подсете и не забораве,
и за оне млађе, да науче и не забораве. Такође је намењена и стручној и
широј јавности.
Ово ће бити прилика да грађанима, ђацима, студентима и стручној
јавности презентујемо фотографије, плакате, новине из тог времена, као и
документа која сведоче о тим догађајима. Тако ће се много лакше створи-
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ти слика и код становништва формирати свест о том времену. Грађанима
ће уз помоћ ових писаних историјских извора и илустративног материја
изложба дочарати период од 1914. до 1918. године, догађаје и личности
које су га обележиле. На тај начин створиће се свест о важности тих догађаја не само за наш град и Банат већ и за данашњу Војводину.
Наставници и професори историје ће моћи овом приликом да се више
посвете локалној историји и да доведу ђаке на ову изложбу. Осим ове изложбе, у изградњи историјске свести о важности ових догађаја битна су и
предавања наставника у школама, опет на основу наше архивске грађе.
Битно је да се и путем медија, који могу на најсликовитији начин јавности да прикажу најбитнија документа, посведочи о овом периоду.
Наша улога као архива је да све оно што сведочи о овом периоду на
што је могуће више начина презентујемо јавности, која треба на основу
тих изнетих чињеница да формира историјску свест о догађајима у нашем
граду, који свакако превазилазе локални карактер. Уз помоћ архивске грађе треба створити слику како је српски народ живео у том периоду, како се
борио за своја права, како су интернирци боравили у логорима и какав је
треман био према њима. Неопходно је створити слику колика је била жеља
за присаједињењем матици Србији и колику су појединци цену платили
због те борбе.
Један од начина формирања историјске свести је и презентовање писаних историјских извора из тог времена кроз публикације. Једна од тих
публикација настала је на основу наше архивске грађе, и то је књига Милана Ђуканова „Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918. године“. Књига је настала на основу фонда Ф. 486 Српски народни одбор Велики Бечкерек 1918–1919. и истраживања о личностима која су била од изузетног значаја за формирање тог одбора и које су обележиле борбу за
ослобођење. Она је изузетно важан облик деловања на формирање историјске свести јер сведочи о догађајима који су веома важни за историју
српског народа.
Приликом презентовања свих ових догађаја битно је држати се научно доказаних чињеница и све документовати архивском грађом. Архив,
осим што има обавезу да јавност упозна са архивском грађом која сведочи
о овом периоду, има улогу да формира историјску свест о важности тих
догађаја. Архив има и велику одговорност да веродостојно презентује документа, и то на научној основи. Све чињенице треба презентовати на јасан и прецизан начин.
Наш је избор, али и велика одговорност то на који ћемо начин презентовати архивску грађу. Наша одговорност је да све оно што сведочи о том
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времену широј јавности прикажемо непристрасно, искључиво се водећи
писаним историјским изворима, а не слободним тумачењима. Наш начин
презентовања ових догађаја мора бити одговоран како би млађе генерације
створиле слику о догађајима, личностима, друштвеним и политичким приликама из тог времена.
Промена назива града Зрењанин у Петровград
Последњих година у граду и шире води се бурна полемика око имена
Зрењанина. Најактивније у сучељавању аргумената су разне невладине организације, удружења и утицајни људи на локалу, који са историјом као
струком немају баш много везе. Најкомпетентнија да дâ своје мишљење у
овом случају морала би свакако бити институција као што је Историјски
архив Зрењанин. На бројним трибинама одржаним на ову тему ретко где
су се појављивали историчари, а и ако би се појавили, већина њих није се
држала историјских чињеница, већ су заговарали неку од опција на основу
свог идеолошког опредељења.
Интересантно је да ниједна страна није консултовала Историјски архив Зрењанин. Након бурних расправа вођених на трибинама и медијима,
а поготово на друштвеним мрежама, градоначелник је затражио мишљење
о начину промене назива града од Министарства државне управе и локалне самоуправе. Историјском архиву Зрењанин је такође послат допис у којем се захтева да се све релевантне чињенице, тј. архивска грађа о промени
назива града доставе Градској управи Зрењанин.
Наш град први пут спомиње се у XIV веку под именом Бечкерек. То
име у неколико варијација (Бечкерек, Нађ Бечкерек, Грос Бечкерек, Велики Бечкерек) користило се све до краја Хабзбуршке монархије. Лингвисти
до дан данас нису успели да се сложе око значења те речи, па чак ни око
тога из ког језика она потиче.
Уласком Бечкерека у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године постаје актуелно и питање имена града. На седници градског већа
одржаној 29. септембра 1934. године, на предлог градског већника и народног посланика др Тоше Рајића, једногласно је одлучено да град више
не носи име везано за државу која више не постоји, него да из пијетета
према најпопуларнијем српском владару, тада већ покојном краљу Петру I
Карађорђевићу Ослободиоцу, понесе име Петровград. Петог марта наредне године указом краљевских намесника град званично добија име Петровград.
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Записник са ванредне свечане седнице градског народног одбора 2. 10. 1946.
(Ф. 160 Народни одбор општине Зрењанин (1944–1963) 1941–1957)
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По уласку нацистичких трупа у град 1941. године долази опет до промене имена. Град се за време немачке окупације називао Грос Бечкерек.
Интересантна је чињеница да су нацисти, кад би се обраћали житељима
српске националности, а то је увек било искључиво на српском језику и
ћириличним писмом, користили назив Петровград. Оба антифашистичка
покрета отпора у граду користила су назив Петровград.
По ослобођењу града од стране Црвене армије, 02. октобра 1944. године, граду је враћено име Петровград. Међутим, две године касније на
исти дан граду је име промењено у Зрењанин, по народном хероју из
Избишта Жарку Зрењанину. Град се тако зове и данас, међутим, по паду
комунизма крајем прошлог века појавило се више иницијатива политичких странака и удружења грађана да се граду врати име Петровград.
Интересантно је да ниједна странка нити удружење грађана никада до
сада нису званично поднели иницијативу да се граду промени име у Бечкерек. Присталице промене имена града у Бечкерек, иако малобројне, веома
су агилне и појављују се на свакој трибини, а поготово на полемикама које
се воде путем друштвених мрежа.
Из свих ових полемика дошло се до фрапантних података – да велики
број наших суграђана слабо познаје личности и догађаје који су обележили историју прошлог века, а поготово локалну историју.
Историјски архив Зрењанин не поседује писане историјске изворе о
имену Бечкерек, осим литературе у којој се спомиње. Поседујемо посредне историјске изворе о овом називу града.
Што се тиче имена Петровград, постоји документ којим се покреће
иницијатива о промени назива града и сам и записник са седнице на којој
је извршена промена.
Такође поседујемо записник са седнице на којој је име града Петровград промењено у Зрењанин.
Из свега се може закључити да наши суграђани немају изграђену
историјску свест о локалној и о националној историји, па би у сарадњи са
осталим установама културе, локалном самоуправом, основним и средњим
школама требало путем трибина, изложби, предавања, брошура, уз широку подршку локалних медија порадити на изграђивању историјске свести
код народа по том питању, нарочито код младих.
Наш задатак је да на основу релевантних историјских извора створимо праву слику о овом питању.
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Закључак
На основу свега изнетог можемо закључити да Историјски архив Зрењанин треба да се што више укључи у едукацију млађих генерација, а ту
првенствено треба обратити пажњу на предавања у средњој школи. У наставу историје на том узрасту треба укључити и лекције везане за локалну
историју.
Таква предавања требало би првенствено држати у просторијама архива, где би ђаци могли да виде оригинална документа, фотографије, новине, карте, планове и друга документа која сведоче о личностима и догађајима из одређеног периода. На тај начин ученици ће лакше створити
слику о битним датумима, догађајима и личностима из прошлог времена и
тако развити историјску свест и изградити свој национални идентитет. Тако ће научити да поштују туђу традицију и историју, а самим тим и своју.
Такође, научиће да цене борбу и залагање за идеје.
За старију генерацију треба приређивати изложбе и предавања да би
освежили своје сећање и знање из локалне и националне историје. Све то
треба да буде документовано путем архивске грађе, која у неку руку говори сама за себе.
Треба путем докумената, што непристрасније, утицати на формирање
историјске свести и националног идентитета.
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Vanda VOJVODIĆ MICOVA
THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE ARCHIVES IN
FORMING HISTORICAL AWARENESS OF THE PEOPLE
Summary
The main purpose of labor is to show which is the role of Historical archives of
Zrenjanin in formating historical awareness of our fellow citizens, how to get to know
them with the famous people and events that marked the history of our city. Labour
content is also about educational role of the archives in building national identity, living
in a multinational environment and in creating awareness about significance of
historical events that took place in this region. The role of archives is to show us, how
throgh the history of the city it fought for its rights, language, culture and all that is
shown through documents that testify to it. The labour will also discuss the culture of
remembering the World War I events(the First Serbian National Committee was formet
in our city on October 31, 2018), as well as the role and responsibility of our archives in
the current initiative for changing the name of the city of Zrenjanin to Petrovgrad.
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Татјана СЕГЕДИНЧЕВ
архивски саветник
Историјски архив Суботица
О ЕВИДЕНЦИЈАМА И ВОДИЧИМА
У АРХИВСКИМ УСТАНОВАМА
САЖЕТАК: У архивским установама води се више врста евиденција. Евиденције се разликују по структури података које су заступљене у њима. Колико су
оне значајне и колико се користе приликом израде научноистраживачког и информативног рада, показало се у пракси. Архив у Суботици издао је две свеске Водича по Упутству за израду водича за архиве у Војводини, који је усвојила Редакција
Водича кроз архивску грађу Србије. Као основа за писање књиге послужиле су
поменуте евиденције.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: досијеи, сумарни инвентари, водичи, регистратурски материјал са роком чувања, архивски фондови, евиденције о корисницима

УВОД
Архивске установе обављају послове који су за њих предвиђени по
Закону о архивској грађи и архивској служби.1 По члану 32 овога закона
архиви су установе „које евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују архивску грађу и омогућују њено коришћење за научноистраживачки, стручни и образовно-васпитни рад и за друге потребе које су
од интереса за друштвену заједницу, државне органе, радне и друге организације, радне људе и друге грађане.“ У законским прописима се међу
пословима који се у архивима обављају на првом месту истиче вођење
евиденција ималаца регистратурског материјала, вођење евиденција архивске грађе и регистратурскогматеријала који се налази код ималаца,
преузимање архивске грађе, вођење књиге пријема и општег инвентара архивске грађе и друго.2

1
Закон о архивској грађи и архивској служби САПВ, стручна упутства и објашњења, Архив Војводине, Сремски Карловци,1974, 1.
2
Исто, члан 37.
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Евиденције које се воде у архивима подељене су на:
1. Општа информативна средства евиденција о архивској грађи
(књиге пријема, општи инвентар, досијеи фондова и збирки, прегледи фондова и збирки, водичи, топографски показивачи, водич
кроз депо, попис раритета);
2. Евиденције о научноинформативним средствима (водич, сумарни,
аналитички инвентар, регеста и каталог);
3. Информативна средства евиденција о заштити и коришћењу (евиденције заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван
архива, евиденције о смештају, евиденције о снимљеној архивској
грађи, евиденције о коришћењу и евиденције о техничкој заштити).
Сва ова средства информишу о архивској грађи, једино се разликују
по структури података који су у њима заступљени, и по томе да ли служе у
оперативне сврхе приликом свакодневног рада или за информисање корисника и истраживача.3
Нешто другачију поделу даје у свом научноистраживачком раду Средоје Лалић, где су евиденције које се воде у архивима подељене на:

1. Евиденције о архивској грађи (о фондовима, збиркама, архивским
документима, личним и породичним фондовима);

2. Евиденције научноинформативних средстава о архивској грађи;
3. Евиденције о књижном фонду библиотека у архивима (каталози
периодике, стручни каталог публикација из области архивистике,
каталог публикација насталих на основу архивске грађе);

4. Евиденције о коришћењу архивске грађе.4
Евиденције се употребљавају као извори информација при писању
стручног рада из области архивистике или приликом писања научноистраживачког рада. Задатак научноинформативних средстава јесте да пруже
што сажетију, комплекснију и објективнију информацију о садржају
архивске грађе, фондова и збирки.5

3

Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 164.
Средоје Лалић, Средства евиденције и информације и њихово повезивање у јединствени
систем, Архивски преглед, Београд, 1974, 21.
5
Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 172.
4
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Написане књиге водича кроз фондове и збирке архива обједињавају
на једном месту низ података из евиденција, због тога је и неопходно радити на њиховој изради.
О ЕВИДЕНЦИЈАМА У АРХИВУ СУБОТИЦЕ
Почетак вођења евиденција везује се за године када су настала прва
упутства о забрани уништења архивске грађе, након Другог светског рата.
Након доношења првога правног акта о заштити културних добара, 20. фебруара 1945. године,6 архиве су стављене под заштиту државе, и тада почиње прикупљање података о архивској грађи. Акцију прикупљања података је спроводило Одељење за просвету Главног народноослободилачког
одбора Војводине путем окружних и среских народноослободилачких одбора. Вршио се попис и евидентирање архиве која је издвојена као неупотребљива хартија.7 Појединачни прописи8 и упутства о заштити докумената прерашће у организовани вид заштите одлуком од 2. новембра 1946. године, којом је образовано девет архивских подручја у Војводини. За архивског руководиоца у Суботици је именован Блашко Војнић Хајдук 1947. године.9 Његово именовање представљаће и почетак рада архивске службе
на поменутом простору.10 Од те године потичу сачувани писани извештаји
о раду, који су се слали на захтев Одељења за просвету и културу Главном
извршном одбору у Новом Саду.11 Све до 1957. године вођење евиденција
ће бити неуједначено, а тада је донето Упутство о инвентарисању архивске

6

Средоје Лалић, Архивска служба у САП Војводини 1944–1975, Сремски Карловци 1984, 9.
Исто.
8
Истражујући у Архиву Суботице о подацима који се доносе на доношење првих прописа
из области заштите, чувања и руковања архива наишли смо на више докумената, као нпр.:
у фонду Градски народни одбор 1944–1955, из 1945. године: о руковању архивом и шкартирању, о јавнобележничким архивама њиховом обезбеђењу и смештају; из 1946. године: о
архивама у државним предузећу и чувању, архиве приликом шкартирања и издавања докумената од културно-историјског значаја, о сакупљању архивске грађе. Прописи су се односиле на више области рада који се у архивима обављају.
9
Татјана Сегединчев, Претходних седам деценија у архиву, Наших првих 70 година, Суботица, 2017, 5.
10
Историјски архив Суботица, Градски народни одбор, Просветни одељак, и. б.1556,
омот број 3. (ИАСу, ГНО).
11
Интересантно је поменути да се у овом периоду прво пописују архиве. Тако је до краја
1947. године утврђено да на територији АП Војводине има 377 архива, који су категорисани као: архиве бивших жупанија, градске архиве, судске архиве, црквене архиве, школске
архиве, архиве разних јавних установа, приватне архиве.
7
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грађе у архивима у НРС,12 чиме почиње једнообразно вођење основних
средстава евиденције: улазног и сумарног инвентара.
Евиденције које се воде у Историјском архиву Суботице могу се поделити у више категорија.
I
Прва група су општа информативна средства евиденција о архивској
грађи. Из ове групе евиденција се воде:
-

-

-

-

Књига пријема архивске грађе – Улазни инвентар (на рачунару),
који се води по обрасцу О–2 од 1998. године у електронском облику;
Општи инвентар (на рачунару), који се води по обрасцу О–1, где
се подаци уписују по категоријама;
Улазни инвентар у облику књиге (који је задржан упоредо са електронском верзијом), води се у Архиву Суботице од 1949. године.
У књигу се уписују следећи подаци: редни број, број пријема и датум пријема, назив фонда, година „од–до“, информација од кога је
материјал примљен, где је био смештен до преузимања, количина,
врсте материјала и степен сређености, место фонда у депоу, откуп, поклон, вредност, ознака групе у коју се фонд сврстава и примедба;
Регистар фондова13 и збирки за Суботицу у облику књиге, где се
уписују подаци: редни број, назив, седиште и граничне године,
шифра гране делатности и примедба. Уз овај регистар се води и
абецедни индекс фондова;
Досијеи фондова и збирки;
Топографски регистар (водич за фондове и збирке у архиву), у који се уписује ново стање у депоима. Ова евиденција води се у
електронском облику.

Поред ових евиденција води се и евиденција по обрасцу Р–1 (образац
чији се подаци шаљу Архиву Србије од 1997. године). Из овога обрасца
подаци се увршћују у податке централног регистра.
У архиву се још задржало вођење евиденција и на некада употребљаваним рубно бушеним картицама, јер су се у пракси више пута показале
као корисне.
12

Службени гласник НРС број 18/1957.
Архивско веће при Архиву Србије, Стручна упутства и препоруке Архивског већа, Архив Србије, Београд, 1974.
13
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II
Друга група су евиденције о научноинформативним средствима.
Оне се не воде посебно, већ се ове евиденције исказују код уписивања
података у досијеима фондова, код писања историјских белешки код појединих фондова. Такође се уписују подаци и на задржаним картицама. Ови
подаци се воде летимично, непотпуно, више за интерну употребу и статистику, без обрасца и форме. Тако нпр. у досијеу фонда Сенат града Суботице 1918–1941. у досијеу где се уписује садржај досијеа наилазимо на податке о израђеним аналитичким инвентарима из овога фонда, а који су
урађени за поједина одељења. Још постоји податак о текстовима који су
настали на темељу грађе два одељења овога фонда – Економског и Физиката.14
III
Трећа група су информативна средства о евиденцијама о коришћењу архивске грађе, микрофилмовању, дигитализацији грађе.
О коришћењу архивске грађе се води:
-

-

-

Матична књига корисника архивске грађе (уписују се редни број,
презиме и име, занимање, место и година рођења, држављанство,
број личне карте, адреса сталног пребивалишта, адреса привременог боравишта за странце, тема, датум дозволе за коришћење архивске грађе, примедба);
Картон корисника;
Картон коришћења архивских фондова и збирки, (уписују се година, број, датум издавања грађе, презиме и име корисника, назив
фонда или збирке и сигнатура, инвентарна јединица);
У листовима – књига реверса издате архивске грађе, о корисницима и о истраживачким данима (води се за месец и годину).

14
ИАСу, Сенат града Суботица 1918–1941, досије фонда, садржај досијеа. Летимичним
прегледом уочавамо да су теме крајње разнолике и да су написане на основу докумената
овога фонда. Навешћемо неколико наслова: „Паркови, дрвореди и шуме Суботице почетком 20. века“, „Пчеларство као уносна грана привреде почетком 20. века“, „Виногради као
насеља суботичке околине“, „Песак“, „Суботички добошари“, „Браћа Владислав и Јован
Манојловић“, „Уређење града виђено очима Косте Петровића“, „Један обичан дан на Палићу“ (историја Палића кроз документе:Палићки парк – гости Палића – Палићки кућни ред).
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За сваку врсту евиденција утврђена су упутства о вођењу посебно, па
се оне по прописаним упутствима и воде. Средоје Лалић у свом раду из сада већ далеке 1974. године помиње да је једнообразно вођење евиденција и
научноинформативних средстава у Војводини утврђено за:
„1. Регистар архивских фондова и збирки;
2. Номенклатуру архивских фондова и збирки;
3. Радни картон архивског фонда – збирке;
4. Сумарни инвентар;
5. Централни каталог;
6. Матична књига корисника архивске грађе;
7. Картон корисника архивске грађе;
8. Картон коришћења архивског фонда – збирке;
10. Досије архивског фонда-збирке.15“
У нашем архиву се води и неколико евиденција које нису типске, као
што је књига евиденције инвентара микрофилмова и попис дигитализоване грађе.
Књига евиденције микрофилмова садржи следеће податке: редни
број, датум пријема, сигнатуру, назив фонда или збирке, годину, податке о
сопственику, број снимака и напомену. Књига се водила од 1982. до 2010.
године. Књига је престала да се води када је почела дигитализација докумената. У овој књизи има 249 бројева, који садрже 77.020 снимака.
Попис дигитализоване архивске грађе чува се у електронском облику. Постоји индекс дигитализованих предмета, који се уписују у програму Excel. До 2014. године има 13.187 уписа. Попис се наставља и даље.
IV
Следећа група евиденција које се воде су евиденције о књижном
фонду библиотеке у архиву. Постоје инвентарске књиге библиотечког материјала, а постоје израђени именски и предметни каталог на српском, мађарском и страним језицима, и тематски индекс за часописе који се у овој
библиотеци чувају.

15

Средоје Лалић, Средства евиденције и информације и њихово повезивање у јединствен
систем, Архивски преглед 1–2, Београд 1974, 24.
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Књига инвентара за монографска издања садржи податке: редни број,
име писца, наслов дела, издање, место, годину, повез, књижару, како је
књига набављена, сигнатуру и напомену. Уз књигу се води каталог.
Књига инвентара за периодику садржи: редни број, датум завођења,
назив, језик, годиште часописа, напомену, сигнатуру. Уз ово иду и каталози.
Индекс за периодику се води на српском и мађарском језику.
Закључујемо да су архивске евиденције разнолике и да је њихов број
импозантан. Поред поменутих „конвенционалних“ евиденција могу се водити и „неконвенционалне“ евиденције, у којима се излажу карактеристике архивске грађе у погледу теме, структуре, хронологије, места или аутора.
Решења – израда регистара у пракси
Желећи да архивску грађу што више приближимо истраживачима, а и
да олакшамо посао при пружању података из ње, у архивима често прибегавамо изради помоћних евиденционих средстава. Евиденције могу бити
различитих врста: од оних које користе запослени у архивима, до оних појединачних који сами архивисти воде и израђују приликом рада на архивским фондовима или збиркама. Најчешће су то пописи сигнатура за интересантне документе на које наилазимо приликом рада, и који су изабрани
по субјективним критеријумима. Колико је значајно водити овакве пописе
докумената показала је пракса дуги низ година.
Намера нам је да у овом раду прикажемо неколико регистара који су
настали приликом сређивања архивских фондова, што може бити од користи приликом будуће обраде архивских докумената.
Приликом рада на архивском фонду правили смо регистре код фондова:
-

Ф. 68 Градски народни одбор Суботица – Суботица (1944–
1955), 1944–1958;
Ф. 468 Скупштина општине Суботица (1966–?), 1966–2007;
Ф. 483 Срески народноослободилачки одбор – Суботица (1945),
1945.

Код ових фондова израђена су два тематска и један општи регистар
или индекс.
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Тематски регистри
Код фонда 68 – Градски народни одбор Суботица – Суботица (1944–
1955), 1944–1958израђен је тематски регистар. Код првога наведенога
фонда регистар је израђен ради лакшег сналажења у архивској грађи. Тема
се сама издвојила јер је била ограничена на учеснике овога чина. Постојање овога регистра олакшава истраживање у ужем смислу, а такође и при
тражењу података који се на ову тематику односе. У оквиру овога фонда
чувају се документи који се односе на пријаве за издавање радничких књижица. Из ове групе предмета издвојена су лица (документи) који су били
учесници светских ратова (IиII светски рат) и сва лица која су била интернирана или у логорима.16За ова лица је сачињен абецедни регистар и издвојени су предмети у 5 архивских кутија за трајно чување. У регистар су
уписана лица која су била интернирана или су била заточена у логорима.
Најчешће су то били логори у Мађарској или Немачкој. Било је и лица на
принудном раду, а осим тога за свако лице уписан је податак о временском
распону боравка у логору или у рату. У регистар је уписано 1309 лица.17
Код фонда 468 - Скупштина општине - Суботица (1965-?), 1966–2017
израђује се нека врста индекса или пописа за грађевинске дозволе које су
издаване приликом изградње разних стамбених или пословних објеката у
граду. На основу ових уписа проналажење података је увелико олакшано
јер се ови подаци користе свакодневно. Велики број странака путем захтева који се свакодневно упућују Архиву користи ову документацију. Како
постоји велика количина ове врсте документације, оваква врста пописа је
врло драгоцена. Ови регистри су се израђивали уз сређивање архивске грађе, а то се показало као најбољи и засада једи начин за њихову израду. Израђени су регистри за године:1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976 и 1977.18 Листови на којима се уписују подаци имају седам рубрика, и то су: редни број, назив објекта, место градње, улица и кућни број, број катастарске честице, инвеститор, назив пројектанта, број и
година пројекта, и сигнатура.19
16

ИАСу, ГНО (1944–1955), Сумарни инвентар, Увод, 7. Помињу се логори, затвори и државе где су лица била у заробљеништву или интернирана. Логори су следећи: Аушвиц,
Шарвар, Кремс, Лангенбилау, Петерсвалдау, Ејнштајнбург; затвори:Кремс, Боденвајзе,
Хамбург, Нађкањижа, Бачка Топола, Суботица, Апатин, Бач, Београд, Нови Сад, Сегедин;
државе где су лица била затворена су: Мађарска, Немачка, Аустрија, Албанија, Русија, Грчка, Румунија, Француска, Пољска.
17
ИАСу, ГНО (1944–1955), Индекси логораша и учесника светских ратова.
18
ИАСу, Скупштина општина Суботица (1966–?), регистри.
19
Исто.
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Општи регистар
Код фонда 483 - Срески народноослободилачки одбор - Суботица
(1945), 1945. израда регистра била је условљена временском ограниченошћу на једну послератну годину. За сачуване предмете израђен је абецедни регистар. До броја I/99 уписан је сваки предмет, а касније су уписани
само значајнији и интересантнији предмети.20
Израђени регистри код ових фондова спадају у регистре ужег домена,
који приказују врсту грађе која је предметно или временски одређена. Грађа се односи на једну тему – бивше логораше, грађевинске дозволе или на
дешавања и догађаје у једној години (1945).
Израђени регистри не представљају изворе који ће нам пружити нека
шира обавештења попут аналитичких инвентара или регеста. Њихова
основа је пружање основних појмова о архивској грађи. Они не пружају
шира обавештења. Њихов основ чине појмови садржани у архивској грађи.21 Ови битни елементи (подаци) које садрже јесу права помоћ приликом
научноистраживачког рада или приликом рада у архиву са корисницима.
Рекли бисмо да, без обзира да ли се ради о типским или неконвенционалним, општим или личним, регистри представљају праве драгоцености у архивској пракси. Без обзира на шароликост или евентуалне недостатке, регистри су вишеструко корисни. Због свега тога их треба израђивати што
чешће.
О ИЗРАДИ ВОДИЧА
Водичи спадају у најважнија евиденциона и научноинформативна
средства. Водичи омогућавају сагледавање свих архивских фондова и
збирки једнога архива на најлакши и најбржи начин. Због тога је и битно
да их архиви имају. У њима су на једном месту исказани подаци за сваки
архивски фонд. Помоћу њих се утврђује вредност и врста докумената који
се налазе у неком архиву.
Приликом израде нашега Водича кроз архивске фондове и збирке показало се на примеру колико је важно да евиденције буду усаглашене а подаци у постојећим евиденцијама тачни.

20

ИАСу, Срески НОО Суботица, 1945, Сумарни инвентар, Увод, 2.
Љубодраг Поповић, Регистри као део информативног система, Архивски преглед 1–
2/1988, Београд, 1989, 73.
21
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Између евиденција архивске грађе и стварног стања архивске грађе
постоји честа неусаглашеност. Евиденције често нису потпуне или су подаци о архивској грађи измењени, па је потребно извршити ревизију и
ажурирање код више евиденција које се односе на неки фонд или збирку.
Неусаглашеност података доводи до отежане употребе докумената
или лутања приликом истраживања. Спорије се долази до тражених података, било да се ради о корисницима архивске грађе, истраживачима или
запосленим лицима. Посебна треба нагласити колика је важност података
који настају на терену у регистратурама за каснији рад са том документацијом по преузимању у архиве. Због свега тога се треба трудити да уписани подаци буду што прецизнији и тачнији.
Подстакнути радом на изради водича кроз архивске фондове у Архиву Суботице, увидели смо од коликог су значајне тачне евиденције о фондовима,22 јер су препреке при изради Водича управо настајале када су оне
биле непотпуне, нетачне или превазиђене. Приликом попуњавања образаца за поједине фондове дешавало се да су подаци различити у обавештајним средствима архива – у досијеима фонда, сумарном, аналитичком или
обрасцу општег типа.23 Због тога смо морали да проверавамо и ажурирамо
податке. Најчешће су то били подаци о количини, годинама стваралаца
грађе или сређености фонда. Том приликом као најтачнији написани су се
показали подаци у сумарним инвентарима.24
Писање књиге Водича показало је25 да је за писање и израду овакве
врсте научно-обавештајног средства потребно много више од датог Упутства26 за писање. Сачињено Упутство представља смерницу и путоказ, као
и оквир и форму како књига треба да изгледа, али је писање садржаја много захтевније јер захтева одговор на некад и врло комплексна питања.

22

Водич кроз архивску грађу Србије, Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1 (приредили Татјана Сегединчев и Зоран Вељановић), Суботица, 2012.
23
Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Нови Сад – Суботица, 2014, 70.
24
Исто.
25
Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, ScripturadeArchivo, Архивски гласник, информативни билтен друштва архивиста Србије, број 6, Београд, 2009, 22–24.
26
Упутство за израду Водича за архиве у Војводини који је усвојила Редакција кроз архивску грађу Србије 26. 12. 2002. године. Саставни делови овога Упутства су упутства за
архиве на ужој територији Србије и Војводине. Редакција је вршила измене у упутствима,
па је тако наш Водич израђен по упутству од 20. 06. 2007. године, које је донето на основу
чл. 20 Правилника о раду Редакције кроз архивску грађу Србије.
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Приликом писања27сусретали смо се са различитим питањима из домена о
техничким подацима, о историјској белешци, о ревизији фонда, а при томе
је требало дати податак о садржају грађе, историјату ствараоца фонда или
историјату самога фонда.
Радећи по Упутству на израду Водича, закључили смо да су постојали
делови који су се писали лакше, и други, који су се писали теже. Једноставнији је био онај део који се односио на основне податке о фонду – тј.
на количину архивске грађе, језик, степен сређености, информативна средства и категоризацију фонда. Веће тешкоће у писању су наилазиле у писању онога дела који је требао да пружи податке о историјату ствараоца
фонда, његовој историји и изменама које су настајале услед промена закона, територијалних надлежности, подручја деловања или промена друштвеног уређења.
Тако смо, листајући неке белешке о фонду,28 уочили да су оне написане са мало података који су се захтевали у опису. Недостајали су и информативни подаци који би истраживачима пружили неке смернице у истраживању. Постоји више разлога због чега белешке израђене у ранијим временима нису исказивале све елементе у садржају који се траже. То је вероватно било недовољно стручно знање и образовање радника који су радили на сређивању грађе, недостатак прецизних упутстава или недовољно
сачувана грађе која је коришћена. Ове непотпуне белешке отежавале су
израду и одговарање на одређена питања.
Допунска истраживања вршили смо и код дела који се односи на
историјат ствараоца фонда. По Упутству, у овај део се уноси датум оснивања фонда (са навођењем аката који су то пропратили), задаци, функције
и надлежности ствараоца, реорганизације које су вршене и промене назива
ствараоца, организациона структура и промене у њој, датум престанка рада ствараоца и назив правног следбеника ако га има.29
Искуство наше редакције у архиву Суботице је показало да су се приликом израде постављала многобројна питања на које је требало одговорити. Показало се да је готово сваки сегмент описа доносио неку дилему. Та27
Архив Суботице је издао две књиге водича по новом Упутству за писање из 2002. године, прву књигу Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1 (приредили Татјана Сегединчев , Зоран Вељановић), Суботица, 2012. и другу, Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/2, Суботица, 2015.
28
Мисли се на белешке о фонду које се налазе у досијеима фондова, а које су настале у
време сређивања појединих фондова у времену развоја архива и архивске службе у Суботици.
29
Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Нови Сад – Суботица, 2014, Упутство, 83–98.
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ко је било више верзија текста које су исправљане. Због дужине текста наводимо само пример из једног дела рада који се односи на податке о фонду
– а тиче се питања метраже – где су вршене корекције. Прегледом досијеа
фондова је утврђено да код одређеног броја фондова постоји потреба за
шкартирањем докумената са регистратурским роком чувања. Том приликом је код фондова извршено шкартирање.
Шкартирање докумената којима је истекао рок чувања урађено је, на
пример, код фондова:
1. Ф. 113 – Дирекција Државног житног фонда „База“ – Суботица
(1948–1950), 1947–1952, у количини од 1, 08m;
2. Ф. 114 – Угоститељско предузеће „Јагње“ – Суботица (1948–1955),
1949–1955, у количини од 0,24m;
3. Ф. 121 – Среска трговинска комора – Суботица (1952–1962), 1952–
1962, у количини од 0,96m.30
Након извршеног шкартирања код свих евиденција које се воде, ажурирани су подаци. Овако ажурирани подаци најпре у евиденцијама тек сад
су могли послужити као основ за писање Водича као научно-обавештајног
средства. Баш због тога што се први сусрет са информацијом о грађи коју
садржи један фонд одвија путем читања овога научно-обавештајног средства, он мора да буде што прецизније написан, поготово што то може утицати на ток каснијег истраживања. Осим података који се односе на истраживање политичке, културне или економске историје, водичи се користе
приликом израде евиденција, статистика и инвентара архивске грађе. Због
тога приликом писања треба размишљати о два аспекта:

30

-

Текст треба да одговори на ставке које се наводе у Упутству за
писање;

-

Текст треба да одговори на већину питања која би истраживача
интересовала приликом истраживања одређене теме.

ИАСу, Среска трговинска комора – Суботица (1952–1962), Сумарни инвентар фонда.
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ЗАКЉУЧАК
Од времена доношења јединствених прописа у архивима се води више врста евиденција које су општеприхваћене и заступљене. Показатељ значаја
вођења евиденција у установама је њихово свакодневно коришћење. Код
писања књига Водича оне су основни извори информација. Под претпоставком да су фондови сређени и да су израђена научноинформативна
средства о њима, као и прецизне евиденције, израђују се Водичи. Искуства
при раду су показала начине проналажења решења којима се може олакшати и скратити пут истраживачима и корисницима архивске грађе. На
основу овога закључујемо да јединствен и целовити информациони систем
у архивима чине појединачне евиденције и научноинформативна средства.
Задаци архивистике, потребе науке и искуства при раду одређују профил
рада информативне службе у архивима.
У време када пред архиве стижу све већи захтеви у погледу информација
на које треба да дају одговоре, сматрамо да су књиге водича изузетно потребне као научно-обавештајна средства. Њихово постављање, уколико су
написани, на онлајн31 коришћење представља најсавременији и најдоступнији начин пружања одговора корисницима на многобројна затражена питања.

31
Историјски архив у Суботици је своје Водиче (Водич број XVIII/1 и XVIII/2) поставио
на интернет, па се тако претраживање података може вршити на адреси:
http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/vodici/Vodic-kroz-arhivske-fondoveIstorijskog-arhiva-Subotica-XVIII-1.pdf, као и
http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/vodici/Vodic-kroz-arhivske-fondoveIstorijskog-arhiva-Subotica-XVIII-2.pdf. Коришћење је могуће на српском и мађарском
језику.
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Tatjana SEGEDINČEV
ABOUT RECORDS AND GUIDES IN ARCHIVES
Summary
Since there are singular Regulations in Historical Archives, several types of
general records are kept. The importance of these records is shown by the frequency of
their usage. The Guides through Archival material are based on the mentioned records.
These Guides are created when certain conditions are met, such as the fonds being
described and arranged and have informational aids and precise records. The experience
has demonstrated that records and Guides help a great deal in finding solutions to
making research more efficient. We can conclude based on this that the singular records
and informational aids make a unique and complete informational system in Historical
Archives.
The task of archival science, needs and experiences in work determine the profile
of informational services in Archives.
The Historical Archives are expected to provide more information and service
these days, so we consider the Guides to be a much needed informational aid. Their
availability online and online usage enables this even more.
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мр Владимир ИВАНИШЕВИЋ
архивски саветник
Архив Војводине, Нови Сад
МАТИЧНА СЛУЖБА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ
ОД 1970. ДО 1990. ГОДИНЕ
САЖЕТАК: У раду је изложен кратак преглед рада Матичне службе Архива
Војводине од 1970. до 1990. године. Архив Војводине је у том периоду обављао
делатност матичног архива у САП Војводини. Као матични архив пратио је и
проучавао потребе и услове рада архива на територији САП Војводине,
припремао програме развоја архивске службе и предлагао мере за унапређење
стручног рада архива. Водио је евиденције о архивима и архивским одељењима,
усклађивао њихову делатност и пружао стручну помоћ. Организовао је стручно
усавршавање архивских радника и вршио надзор над стручним радом архива и
архивских одељења у САП Војводини. Матична служба је Статуом Архива
Војводине била дефинисана као једна од радних јединица.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: матична служба, Архив Војводине, архиви, архивска
одељења, САП Војводина.

Закон о архивској грађи и архивској служби Социјалистичке Републике Србије1 одредио је да послове матичног архива за територију Републике
врши Архив Србије, а за територију аутономне покрајине покрајински архив.2 Матични архив на свом подручју нарочито врши ове послове: прати
и проучава потребе и услове рада архива; припрема програм развоја службе заштите архивске грађе и предлаже предузимање мера за унапређивање стручног рада архива; води евиденцију о архивима и архивским одељењима; усклађује њихов стручни рад и пружа им стручну помоћ у раду; организује погодне облике стручног усавршавања архивских радника; врши
надзор над стручним радом архива и архивских одељења. Статутом матичног архива утврђују се ближи задаци и начин рада архива у вршењу послова матичног архива.3
Савет Архива Војводине је на својој седници од 15. јануара 1970. године донео нови Статут Архива Војводине. Већ члан 2 статута одређује да
1

Службени гласник СРС број 12/1967.
Наведено дело, члан 49.
3
Наведено дело, члан 50.
2
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је Архив Војводине матични архив за територију Социјалистичке Аутономне покрајине Војводине. Извршена је организација Архива на организационе јединице преко којих обавља своју делатност, а матична служба је
дефинисана као једна од радних јединица.4
Сем послова предвиђених Законом, Матична служба обавља следеће
послове:
-

На основу проучавања научне и културне вредности регистратурског материјала врши категоризацију и класификацију регистратурског материјала као извора за архивску грађу с циљем да се изнађу одговарајући критеријуми у погледу приоритета за одабирање и пријем архивске грађе на стално чување у архиве; разрађује и
потпомаже примену поступка одабирања архивске грађе у радним
организацијама и архивима; остварује надзор у погледу правилне
примене критеријума за одабирање архивске грађе и њеног чувања у радним организацијама и архивима;

-

Изучава и утврђује критеријуме и методологију стручног рада и
помаже њихову примену у формирању архивских фондова и збирки архивске грађе, класификације и систематизације, као и евидентирања архивске грађе у архивима и радним организацијама;

-

Истражује најпогодније облике научноинформативних средстава
(каталога, прегледа, инвентара, водича, индекса и других) о архивској грађи, помаже њихову израду, припрема их за публиковање и
врши техничке послове на издавању публикација;

-

Прикупља, сређује и обрађује податке о стању, организацији, материјалном положају, делатности и кадровима у архивским установама и архивској мрежи у Војводини у целини, истражује правце даљег развоја архивске службе, њене организације и система
делатности, и предлаже путеве и облике усавршавања архивске
службе;

-

Изналази облике и садржаје сталног допунског усавршавања архивских радника у складу са захтевима које постављају потребе за
све квалитетнијим и сложенијим стручним радом.5

Као радна јединица Архива Војводине Матична служба је успостављена 1. новембра 1970. године. Одмах по успостављању матична служба
је почела прикупљање података о материјално-финансијском положају
4
Архив војводине, Ф. 121 Архив Војводине – Нови Сад (1926–), 1926–1990, 0591/1970,
Одлука о потврди Статута Архива Војводине у Сремским Карловцима.
5
АВ, Ф. 1210591/1970, члан 63.
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свих архивских установа на територији САП Војводине, броју и квалификационој структури запослених у њима, броју регистратура, преузимању
архивске грађе и регистратурског материјала, количини и степену сређености архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала
у архивима и регистратурама, микрофилмовању архивске грађе и коришћењу архивске грађе у научне те јавноправне и приватноправне сврхе.
Од прикупљаних и сређених података сачињавана је детаљна документација, која је достављана Заједници архива Војводине, Покрајинској заједници културе САП Војводине, покрајинском органу управе САП Војводине надлежном за послове културе и другим заинтересованим организацијама. Сем израде документације о архивским установама Војводине Матична служба је вршила анализе извршења програма рада и програма рада архивских установа у Војводини и на основу тих анализа састављала информације о делатности и стању архива у Војводини и о програмима рада архива у Војводини.6
Извршни одбор Заједнице архива Војводине је својим закључком Матичној служби Архива Војводине поверио организовање комисијског обиласка архивских установа у Војводини. Циљ тих обилазака био је увид у
извршење програма рада. У сваком архиву боравила је комисија од три
члана, која се упознавала са обављеним стручним пословима и у форми записника износила своја запажања и оцене обављених послова, као и сугестије за отклањање уочених недостатака. Оствариван је такође и увид у начин обављања стручних послова – у излучивање безвредног регистратурског материјала, израде листа категорија регистратурског материјала, формирање, сређивање и обраду фондова и збирки, коришћење архивске
грађе.7
Матична служба је успешно радила и на регулисању низа стручних
питања у области заштите регистратурског материјала код стваралаца и
ималаца, евидентирања регистратура и регистратурског материјала, обилазака регистратура и поступка преузимања архивске грађе. Разрадила је
стручни поступак и евиденције за архивски фонд или збирку у приватној
својини и за архивски фонд или збирку који се дају у депозит. Утврђени су
обрасци записника о обиласку регистратуре, налога за отклањање недостатака у регистратури и записника о примопредаји архивске грађе. Тако су

6
АВ, Ф. 121630.7–1/1972, Досадашњи резултати, програмска оријентација и организација
обављања матичних функција Архива Војводине.
7
Исто.
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на јединствен начин утврђени стручни поступци који су се примењивали у
свим архивима у Војводини.8
Послови Матичне службе Архива Војводине проширени су доношењем Закона о архивској грађи и архивској служби, који је Скупштина САП
Војводине усвојила 26. децембра 1973. године. Они обухватају:
-

Праћење и проучавање заштите архивске грађе и регистратурског
материјала у САП Војводини;

-

Праћење развоја архивске службе и предлагање мера за њено унапређивање;

-

Вођење централног каталога архивских фондова и у САП Војводини;

-

Вођење евиденције о архивској грађи у земљи и иностранству која
се односи на САП Војводину;

-

Утврђивање програма истраживања и снимања архивске грађе у
земљи и иностранству за унапређивање рада архива у САП Војводини;

-

Праћење, проучавање и унапређивање стручног рада архива и архивских одељења и пружање стручне помоћи архивима и архивским одељењима;

-

Припремање предлога мера за унапређивање стручног рада архива и заштите архивске грађе;

-

Организовање стручног усавршавања архивских радника;

-

Организовање стручноистраживачког рада, ради унапређења и општег развоја архивистике, са одговарајућим стручним и научноистраживачким установама у земљи и иностранству.9

На основу овог закона донет је Правилник о вођењу централног каталога и евиденције о архивима, архивским одељењима и архивској грађи
1975. године.10 Правилником је предвиђено да Матична служба Архива
Војводине води Централни каталог архивских фондова и збирки, те је до
1990. у каталог унела податке за 6364 фонда и збирке који су се чували у
архивима у Војводини.11

8

Исто.
Службени лист САП Војводине број 22/1973, члан 45.
10
АВ, Збирка Документација о архивској служби Војводине, 179.
11
АВ, Ф. 121, кутије 77–94.
9
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Матична служба Архива Војводине водила је и Евиденцију о архивима, архивским одељењима и архивској грађи у САП Војводини. Ова евиденција је садржавала податке о: 1. оствареном дохотку, његовој структури и расподели; 2. броју радника и њиховој структури; 3. регистратурама и
заштити регистратурског материјала; 4. шкартирању безвредног регистратурског материјала; 5. преузимању архивске грађе; 6. сређивању и обради
архивске грађе; 7. количини и сређености архивских фондова и збирки; 8.
израђеним научноинформативним средствима; 9. коришћењу архивске
грађе и корисницима, истраживању и снимању архивске грађе у земљи и
иностранству; 11. културној и образовној делатности архива. Архиви и архивска одељења податке за ову евиденцију по правилу достављају на почетку сваке године за претходну годину. Када то потребе изискују, Матична служба Архива Војводине може да тражи и друге податке ради праћења, проучавања и заштите архивске грађе, развоја архивске службе и
стручног рада архива и архивских одељења.12
Највећи проблем са којим су се суочавали архиви у Војводини био је
њихов смештај. Матична служба је одмах по свом оснивању схватила значај овог проблема и почела да предузима кораке ка његовом решавању.
Извршном већу САП Војводине је 1975. поднет Извештај о положају архивске службе у САП Војводини, на основу којег је Извршно веће донело
закључак да се предузму мере за решавање смештајних проблема архива у
Војводини.13
Архив Војводине је у складу са закључком Извршног већа САП Војводине предузео испитивање и прикупљање података неопходних за израду елабората о правцима и начину решавања смештајног простора за архивску грађу за све архиве на територији САП Војводине. Елаборат је садржавао:
а) предлоге привремених мера за смештај архивске грађе за наредних
пет година;
б) предлоге трајнијих решења смештајног простора за архивску грађу
за наредних 30 година.14
Како би проблем смештаја архивске грађе у свим архивима на територији Војводине могао да се сагледа у конкретним размерама, Матична служба Архива Војводине почела је да прикупља неопходну документацију,
коју је затим проучавала и обрађивала. Поред тога, и остали архиви на те12

АВ, Збирка Документација о архивској служби Војводине, 179.
АВ, Ф. 121II630.0–6/11–1975, Елаборат о решењима за смештај архивске грађе у САПВ.
14
Исто.
13
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риторији САП Војводине остварили су комуникацију са извршним већима
општина и самоуправним интересним заједницама за културу општина ради утврђивања конкретних начина и облика заједничког решавања проблема смештаја архива.15
Планом развоја архивске службе у САП Војводини за период од 1971.
до 1975. године било је предвиђено да архиви преузму укупно 1010 архивских фондова, односно 24468 метара архивске грађе и регистратурског материјала. Са оваквим предвиђањем преузимања архивске грађе са терена, у
архивима у САП Војводини 1975. године требало је да се налази укупно
57600 метара архивске грађе. Међутим, архиви су у наведеном периоду
преузели архивску грађу 950 нових архивских фондова са 12334 метра архивске грађе и регистратурског материјала, тако да се у архивима на територији САП Војводине 1975. године уместо планираних 57600 метара архивске грађе налазило свега око 32000 метара архивске грађе. Циљеви
предвиђени петогодишњим планом испуњени су када је у питању број новопримљених архивских фондова, али предвиђен обим повећања количине
архивске грађе није остварен.16
Иако се недостатак простора јасно уочавао још у периоду од 1966. до
1970. године, он се у свој својој тежини појавио код архива у петогодишњем периоду од 1971. до 1975. године. У том периоду недостатак простора је почео да паралише напоре архива када је у питању преузимање архивске грађе. Све до 1967. године повећавала се количина архивске грађе
коју су архиви чували у својим депоима:1961. 21745 метара, 1962. 22820,
1963. 23397, 1964. 26736, 1965. 27508, 1966. 29610, 1967. 30873. Од 1967.
до 1975. количина архивске грађе која се чувала у архивима, са минималним осцилацијама, задржавала се на том нивоу. На крају 1974. године у 10
архива на територији САП Војводине било је укупно 31460. метара архивске грађе – свега 587 метара више него 1967. године. Проблем са смештајем би био далеко израженији да у периоду од 1971. до 1975. године количина излученог безвредног регистратурског материјала није била тек нешто мања од количине примљене архивске грађе и регистратурског материјала, и износила 11224 метра.17
Смештајни капацитети архива 1975. године нису били задовољавајући. Једино су Историјски архив Бела Црква, Историјски архив у Панчеву и
Историјски архив Сомбор располагали смештајним простором који је у
погледу величине простора за смештај архивске грађе могао да задовољи
15

Исто.
Исто.
17
Исто.
16
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потребе преузимања новопримљене архивске грађе. Сви остали архиви су
били исцрпели своје капацитете за смештај новопримљене архивске грађе.
У Елаборату је изнесен став да се без неопходних решења за све архиве на
територији САПВ неће моћи од њих очекивати да у наредним годинама
врше преузимање архивске грађе. Као могућности за решавање овог проблема предложени су адаптација постојећег простора, уступање архивима
додатног постојећег простора, као и изградња новог смештајног простора.
За привремено решавање акутних потреба предложени су адаптација и
уступање изграђеног простора и замена класичних полица помичнима у
просторима који имају задовољавајућу носивост. Изградња нових објеката
за смештај архивске грађе била је могућа тек кроз дужи временски период.
Средњорочним планом развоја архивске службе у САП Војводини су
предвиђене радње потребне да би се од 1980. године приступило изградњи
нових зграда Архива Војводине и Историјског архива Града Новог Сада.18
Матична служба Архива Војводине је 1978. године почела да организује консултативне састанке архивских радника у САП Војводини који врше надзор над заштитом регистратурског материјала и архивске грађе ван
архива. На тим састанцима разматрани су актуелни проблеми који су се јављали у раду на заштити архивске грађе и регистратурског материјала који се налази код стваралаца и ималаца и доношени су закључци у циљу
уједначавања праксе.19
Из Анализе извршења Средњорочног плана развоја архивске службе
у САП Војводини 1976–1980.20 видимо да је у датом периоду дошло до заостајања архива и архивске делатности у САП Војводини у општем развоју, што се негативно одразило на остварење постављених циљева у Средњорочном плану развоја када су у питању побољшања смештајних и кадровских потенцијала, неопходних за успешан развој архивске делатности.
Разлог томе је, према Анализи, посредна размена рада у разматраном периоду у оквиру самоуправних интересних заједница културе у општинама
и Покрајини, док су се у неким општинама архиви финансирали на буџетски начин. Средства издвајана за финансирање архива јесу номинално расла из године у годину, али она су задовољавала само најосновније потребе архива –покриће личних доходака и расходе настале у обављању најосновнијих стручних послова, али из тих средстава нису финансиране инвестиције у објекте и опрему. До 1980. године ниједан архив на територији
18

Исто.; Архив Војводине је пресељен у адаптирану зграду 1988, а Историјски архив Града Новог Сада у нову наменски изграђену зграду за потребе архива 2016. године.
19
АВ, Ф. 121II630.4–2/1978. Записници са седница архивских радника Војводине који врше надзор над заштитом регистратурског материјала и архивске грађе у регистратурама.
20
АВ, Ф. 121II630.1–2/1979. Анализа је настала у јулу 1980. године.
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САП Војводине изузев Историјског архива у Панчеву није био смештен у
изграђеном или адаптираном грађевинском објекту који би одговарао захтевима заштите архивске грађе. У погледу кадра, од планираних 229 радника у архивима у САП Војводине је 1980. године било свега 188 радника.
У појединим архивима био је недовољан број запослених са високом
стручном спремом, што се негативно одражавало на укупан развој архивске делатности. Архиви у Војводини, са изузетком Историјског архива
Зрењанин, и Заједница архива Војводине склопили су 1978. године Самоуправни споразум о полагању стручних испита приправника у архивима.
Организација полагања испита била је поверена Архиву Војводине. До
средине 1980. била су одржана 3 испитна рока, а стручни архивистички
испит је у том периоду положило 9 запослених.21
Средњорочни план развоја архивске службе у САП Војводини 1976–
1980. предвиђао је да број регистратура у Војводини 1980. године износи
7860, међутим, он је премашен, и износио је 7860. Архивска грађа и регистратурски материјал показивали су тенденцију великог пораста, а то је
због мањка смештајних капацитета била забрињавајућа чињеница за архиве. Архиви због недостатка смештајног простора нису били у могућности
да од ималаца преузму архивску грађу доспелу за преузимање.22У датом
периоду једино је Историјски архив у Панчеву 1979. године добио нови
објекат, зграду бивше аустроугарске касарне, подигнуте 1875. године, која
је задовољавала смештајне потребе Архива након извршене адаптације.23
У циљу добијања слободног смештајног простора за нове количине
архивске грађе у архивима је у планираном периоду посебна пажња била
посвећена излучивању безвредног регистратурског материјала из сређених
архивских фондова. Тако је у периоду од 1976. до 1980. године из 987 архивских фондова излучено 6054 метра безвредног регистратурског материјала. Истовремено, рад на сређивању архивске грађе био је праћен радом на изради евиденција и комплетирању документације о архивским
фондовима и архивској грађи, као и о обављеним стручним пословима на
архивској грађи. Захваљујући томе архиви су располагали ажурном документацијом, која је садржала све неопходне податке о ствараоцима архивских фондова и архивској грађи и њеним карактеристикама.24
Матична служба Архива Војводине је у периоду од 1976. до 1980. године наставила са надзором над стручним радом архива и пружањем по21

Исто.
Исто.
23
Љубица Будаћ, Милена Поповић Субић, Архиви у Војводини, Нови Сад, 2012.
24
АВ, Ф. 121II630.1–2/1979.
22
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моћи архивима у решавању стручних и других питања, координирањем рада и пружањем помоћи архивима при доношењу и извршавању основних
планова развоја, решавањем искрслих проблема у стручном раду на сређивању архивских фондова и збирки, одабирању архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала, јачању информативне способности архива и изради научноинформативних средстава, техничкој заштити архивске грађе, издавачкој делатности и коришћењу архивске грађе.
Учествовала је у изради и доношењу закона из области заштите и коришћења архивске грађе, подзаконских аката, правилника, стручних упутстава и препорука, као и у раду на припреми и доношењу друштвених договора и самоуправних споразума који су регулисали поједина питања из архивске делатности. Матична служба је успешно обавила послове у складу
са циљевима и задацима постављеним у Средњорочном плану развоја архивске службе у САП Војводини 1976–1980. године.25
Закон о архивској грађи и архивима који је ступио на снагу јануара
1985. године одређује да надзор над заштитом архивске грађе и регистратурског материјала у архивима и архивским одељењима на територији
САП Војводине врши Архив Војводине.26 Надзором над стручним радом
архива утврђује се да ли архиви у складу са Законом обављају следеће послове:

25
26

-

Воде евиденције ималаца регистратурског материјала;

-

Воде евиденције архивске грађе и регистратурског материјала;

-

Преузимају архивску грађу;

-

Воде књиге улазног инвентара архивске грађе;

-

Стручно одржавају, сређују и обрађују архивску грађу;

-

Воде регистар архивских фондова и збирки;

-

Заштићују архивску грађу применом техничко-технолошких мера;

-

Обезбеђују услове за коришћење архивске грађе;

-

Врше истраживања и обављају друге послове ради комплетирања
архивске грађе;

-

Баве се стручноистраживачким радом у области архивистике;

-

Објављују прегледе архивских фондова и збирки, водиче о архивској грађи, аналитичке инвентаре архивске грађе са регистрима,

Исто.
Службени лист САПВ 1/1985, члан 44.
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сумарне инвентаре архивске грађе, збирке докумената и друге публикације у циљу проучавања архивске грађе;
-

Организују предавања, изложбе и друге погодне облике културне
и васпитно-образовне делатности.27

О извршеном прегледу у поступку стручног надзора саставља се записник који садржи извештај о утврђеном стању, мере које треба предузети ради отклањања утврђених недостатака, и предлог за унапређење и побољшање стручног рада на заштити архивске грађе и регистратурског материјала.28
На основу међународних споразума Социјалистичке Федеративне Републике Југославије са Мађарском, Румунијом, Чехословачком, Аустријом29и Совјетским Савезом, Архив Војводине је руководио пословима истраживања и микрофилмовања одабране архивске грађе ради употпуњавања целина архивских фондова и збирки који се чувају у архивима у САП
Војводини у архивима ових земаља на бази реципроцитета.30 Извештаји о
овим истраживањима су публиковани у оквиру едиције извештаји о истраживачком раду у иностранству.31Рад на истраживању архивске грађе у
иностранству организовала је Матична служба Архива Војводине.
Матична служба Архива Војводине је организовала допунско стручно
усавршавање запослених путем стручних саветовања и семинара, који су
били посвећени актуелним питањима методологије стручног рада у архивима и давали значајне резултате у области иновације методологије стручног рада. У периоду од 1970. до 1990. године организовала је следеће семинаре и саветовања:

27

Наведено дело члан 32.
Наведено дело члан 47.
29
АВ, Ф. 121II630.1–3/1–1986, Извештај о извршењу Средњорочног програма истраживања архивске грађе у иностраним архивима за период 1981–1985. година. Сарадња са
Аустријом се одвијала на бази рада делегата, односно представника Архива Војводине у југословенској делегацији која је радила на спровођењу Архивског споразума закљученог
1923. године између Републике Аустрије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
30
Исто.
31
Антал Хегедиш, Мита Секулић, Споменица Архива Војводине 1926–1986, Сремски Карловци, 1986, стр. 57–58.
28
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Саветовања:
Саветовање о примени и спровођењу упутстава и препорука које је
донело Архивско веће при Архиву Србије, Сремска Митровица, 16. и 17.
децембар 1971.32
Саветовање о сређивању и шкартирању архивских фондова магистрата и сирочадских столова, Нови Сад, 18. март 1977. године.33
Саветовање архивских радника САП Војводине, одржано 11. маја
1982. у Сремским Карловцима, на коме се расправљало о предлогу Упутства о аналитичком инвентару архивске грађе.34
Стручно саветовање архивских радника САП Војводине, одржано 31.
маја 1983. у Сремским Карловцима, на коме се расправљало о Упутству о
регистру архивских фондова и збирки и Упутству о улазном инвентару архивске грађе.35
Саветовање архивских радника Војводине на тему „Информативни
систем и примена рачунарске технике у архивима“, Нови Сад, 11. новембар 1987. године.36
Семинари:
Теоријска и практична решења у архивским службама страних земаља, Сремска Митровица, 10. и 11. јун 1971.37
Дводневни семинар за архивске помоћнике и архивске манипуланте
из архивских установа у Војводини, Сомбор, 21. и 22. октобар 1971.38

32
АВ, Ф. 121630.7–1/1972, Извештај о извршењу програма рада Архива Војводине за
1971. годину.
33
АВ, Ф. 121630.3–2/1973, Записник са Саветовања о сређивању и шкартирању архивских
фондова магистрата и сирочадских столова.
34
АВ,Ф. 121630.4–1/4–1982, Записник са Саветовања архивских радника САП Војводине
одржаног 11. маја 1982. На Саветовању је донет Закључак којим се предложени текст
Упутства о аналитичком инвентару архивске грађе прихвата у појединостима и у целини, с
тим да се размотри могућност евентуалних допуна, првенствено када су у питању критеријуми за објављивање аналитичких инвентара.
35
АВ, Ф. 121630.4–2/1983, Записник са Стручног саветовања архивских радника САП
Војводине одржаног 31. маја 1983. у Сремским Карловцима.
36
АВ, Ф. 121630.4–2/1983, Програм рада Саветовања архивских радника Војводине на тему „Информативни систем и примена рачунарске технике у архивима“.
37
АВ, Ф. 121630.7–1/1972, Извештај о извршењу програма рада Архива Војводине за
1971. годину.
38
Исто.
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Законом о престанку важења закона у области културе престаје да важи Закон о архивској грађи и архивима из 1985. године и прописи донети
на основу њега.39На основу уставних амандмана из 1989. године на Устав
Социјалистичке Републике Србије донет је 1990. године Закон о културним добрима, који се примењивао јединствено на целој територији Републике.40Матична служба Архива Војводине је 1990. године укинута, а њени послови делом пренети на Републички секретаријат за културу СР Србије, Покрајински секретаријат за образовање и културу САП Војводине и
Архив Србије, а делом су трансформисани у послове координације и сарадње у раду архива у Војводини и остављени у надлежности Архива Војводине као покрајинског архива.41
ЗАКЉУЧАК
Матична служба Архива Војводине током свог деловања од 1970. до
1990. године дала је велики допринос развоју архивске делатности у САП
Војводини. Вршила је надзор над стручним радом архива у Војводини,
пружала стручну помоћ архивима, решавала искрсле проблеме у стручном
раду на сређивању архивских фондова и збирки, одабирању архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала, доприносила јачању информативне способности архива и изради научноинформативних
средстава, техничкој заштити архивске грађе, издавачкој делатности и коришћењу архивске грађе. Учествовала је у изради и доношењу закона из
области заштите и коришћења архивске грађе, подзаконских аката, правилника, стручних упутстава и препорука, као и у раду на припреми и доношењу друштвених договора и самоуправних споразума који су регулисали поједина питања из архивске делатности. Радила је на формирању и
изради евиденција и комплетирању документације о архивским фондовима и архивској грађи, као и о обављеним стручним пословима на архивској
грађи. Захваљујући томе архиви су располагали ажурном документацијом,
која је садржала све неопходне податке о ствараоцима и имаоцима архивске грађе и регистратурског материјала, као и о архивској грађи и регистратурском материјалу ван архива и у архиву. Својим деловањем Матична служба је допринела уједначавању методологије стручног рада у архивима у Војводини.

39

Службени лист САПВ 36/1989, члан 1.
Службени гласник СРС број 6/1990, члан 85.
41
АВ, Ф. 121II630.1–5/7–1990, Извештај о извршењу Основног плана делатности Архива
Војводине за1990. годину.
40
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Vladimir IVANIŠEVIĆ
CORE SERVICE OF THE ARCHIVES OF VOJVODINA
FROM 1970 TO 1990
Summary
The core service of Rhe Archives of Vojvodina during its working from 1970 to
1990 has made a great contribution to the development of archival activity in SAP
Vojvodina. It supervised the professional work of the archives in Vojvodina, providing
expert assistance to the archives, solved the problems arising in the professional work
on arranging archival funds and collections, selecting archival material and extracting
the worthless documentary material, contributing to the strengthening of the information
ability of the archives and the making of finding aids, technical protection of archival
material, publishing activities and the use of archival material.
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Dr. sc. Ivo OREŠKOVIĆ, arhivist specijalist
Državni arhiv u Dubrovniku
UČINKOVIT NADZOR NAD DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM
GRADIVOM OPĆINA I GRADOVA IMPERATIV JE OČUVANJA
POVIJESNIH VRELA ZA SUVREMENU I LOKALNU POVIJEST
˗ NA PRIMJERU GRADA PLOČA
SAŽETAK: Nadzor nad pismohranama jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), kao stvaratelja i imatelja arhivskog gradiva iznimno je bitna djelatnost arhiva, a
ogleda se prije svega u njegovom očuvanja kao iznimno vrijednom povijesnom vrelu za
suvremenu i lokalnu povijest istih. Nakon arhivističke obrade i sređivanja pismohrane
Grada Ploča, kao imatelja arhivskog gradiva nastalog djelovanjem Općine Ploče – Kardeljevo od 1950. do 1993. godine, možemo dati prikaz tijeka tri bitna događaja iz njezine političke povijesti i to bratimljenja s Opštinom Valjevo 1973. godine i davanja imena
gradu – Kardeljevo, 1950. i 1980. godine. Čin bratimljenja dviju općina iz Hrvatske i
Srbije bio je politička manifestacija, neposredno nakon sloma «Hrvatskog proljeća
(MASPOK-a)» i u vrijeme ustavnih promjena, kojim je trebalo ukazati da buduća federalizacija kao novo državno uređenje Jugoslavije ničim neće ugroziti jedinstvenost države, zasnovanu na načelima bratstva i jedinstva njezinih naroda i narodnosti, dodatno
učvršćenu novim oblicima socijalističke samoupravne demokracije. Davanje imena gradu Kardeljevo u čast jugoslavenskog komunističkog lidera Edvarda Kardelja, u dva navrata, bio je lucidan politički potez pločanskih komunista u svojim nastojanjima da od
središnjih tijela republičkih i državnih vlasti izvuku što više sredstava za investicije u
svom gradu, koji se isključivo temeljem razvitka Luke Ploče – Kardeljevo, iz malog ribarskog naselja, postupno mogao razviti u urbano središte na ušću Neretve. Grad Ploče
ili Kardeljevo je eklatantan primjer procesa industrijalizacije i urbanizacije u društveno
– političkim uvjetima samoupravnog socijalizma Jugoslavije.
KLJUČNE RIJEČI: Aleksandrovo, Ploče, Kardeljevo, luka, bratimljenje, jugoslavenska socijalistička revolucija, samoupravni socijalizam, savez komunista, bratstvo i
jedinstvo.

Uvod
Ne ulazeći u problematiku zakonodavnog okvira kojim je regulirano pitanje nadzora nad pismohranama stvaratelja i imatelja dokumentarnog i arhivskog
gradiva od strane područnih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj, ovdje ću na
primjeru pismohrane Grada Ploča, ukazati na značaj te arhivske djelatnosti. Obrada i sređivanje pismohrane Grada Ploča, kao jedinice lokalne samouprave, bio
je vrlo zahtjevan posao. U prvoj fazi rada bilo je potrebno u masi nesređenog
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gradiva, od kojega je jedan dio zbog neadekvatnih uvjeta čuvanja bio potpuno
uništen, odvojiti dokumentarno gradivo kojemu nisu istekli rokovi čuvanja i
trajno arhivsko gradivo Grada Ploča kao stvaratelja i imatelja od onoga kojemu
jesu i za koje su stvoreni zakonski uvjeti za izlučivanje i škartiranje. Na zajedničkoj sjednici Društveno političkog vijeća, Vijeća mjesnih zajednica i Vijeća
udruženog rada 14. studenog 1984. godine donesena je odluka o osnivanju Zavičajne zbirke Općine Kardeljevo. Pišući o njezinom osnivanju Ante Kovačević
je istaknuo: „Zbirka zavičajne arhivske građe u Kardeljevu ima 860 kompletiranih svežnjeva s približno 120.000 primjeraka odluka, rješenja, zapisnika, elaborata i drugih vrsta dokumenata, uglavnom iz poslijeratnog razdoblja […] U relativno kratkom vremenu mnogo je učinjeno na njenom sređivanju i zaštiti, počevši od funkcionalnog uređenja prostorije u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave Kardeljevo, u kojoj su smještene arhivalije (koje su još u operativi),
pa do njenog potpunog sređivanja uz pomoć stručnjaka Historijskog arhiva u
Splitu. Iz fundusa zavičajne zbirke arhivske građe općine Kardeljevo, medu
ostalom, korišteni su dokumenti za izložbu 1984. godine pod radnim naslovom
Kardeljevo 1950. – 1954. u povodu preimenovanja Ploča u Kardeljevo, a koju
je posjetilo više od 3500 ljudi.“1 Stanje koje smo zatekli u jesen prošle godine
na početku sređivanja pismohrane ni izbliza nije bilo takvo. Žalosno je, ali se jedino može zaključiti, da je do uništenja velikog dijela arhivskog gradiva iz vremena Općine Ploče – Kardeljevo očito došlo u kasnijem razdoblju isključivo
uslijed ljudskog nemara. U drugoj fazi bilo je potrebno odvojiti arhivsko gradivo trajne vrijednosti Grada Ploča, kao stvaratelja, od onoga bivše Općine Ploče
– Kardeljevo, čiji je Grad Ploče imatelj kao pravni slijednik. U trećoj fazi i kod
jednog i drugog pristupilo se formiranju serija i pod serija spisa dva odvojena
arhivska fonda. Nama je ovdje predmet interesa arhivsko gradivo Općine Ploče
– Kardeljevo od 1950. do 1993. godine. Tako su formirane serije spisa izvršnih
tijela vlasti Općine Ploče – Kardeljevo koje u naravi sadržavaju zapisnike sjednica Općinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica (1968. – 1974.), Društveno –
političkog vijeća (1974. – 1992.), Vijeća mjesnih zajednica (1974. – 1993.), Vijeća udruženog rada (1974. – 1993.), Zajedničkih sjednica DPV – a, VMZ – a i
VUR – a (1974. – 1990.) i Izvršnog vijeća Skupštine općine Ploče – Kardeljevo
(1976. – 1992.). Sačuvano gradivo Općeg sabora Općine Ploče odnosi se isključivo na održavanje svečanih sjednica povodom dana Općine Ploče – Kardeljevo. Zasebnu seriju spisa čini projektna dokumentacija raznih javnih investicija
na području općine od 1950. do 1993. godine. Nakon završene obrade i sređivanja izrađen je inventar arhivskog fonda Općine Ploče – Kardeljevo. Zahvaljujući ovom arhivističkom poslu danas možemo dati povijesni prikaz tijeka tri bitna
1

Ante Kovačević, Zavičajna zbirka Općine Kardeljevo, Informatica museologica Vol. 20 No. 1
– 2, Zagreb 1990, 75 – 77.
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događaja i ukazati na njihov značaj, a koji su svaki na svoj način, obilježili političku povijest Ploča; bratimljenje općina Ploče i Valjevo 1973. godine i davanje
imena gradu Kardeljevo 1950. i 1980. godine.
Bratimljenje Općine Ploče i Opštine Valjevo
U masi nesređenoga gradiva uspjelo se pronaći i izdvojiti zapisnike s pripadajućim materijalima Općeg sabora Općine Ploče i to povodom održavanja
svečanih sjednica. Moramo na žalost kazati da je najveći dio tog gradiva trajno
izgubljen ili uništen. Stoga je i vrijednost sačuvanoga tim veća. Opća je praksa,
kako nekada tako i danas, u političkom životu jedinica lokalnih samouprava jedne države, međusobno se bratimiti. Preduvjet tom političkom činu neizbježno
mora biti postojanje određenih poveznica iz zajedničkog povijesnog naslijeđa, a
koje se u trenutku tog događaja moraju uklapati u aktualne političke okolnosti i
biti na tragu ideoloških smjernica društvenog uređenja. Odluku o početku inicijative o bratimljenju Opći sabor Općine Ploče donio je na svojoj svečanoj sjednici povodom 28. obljetnice oslobođenja Ploča održanoj 18. studenog 1972. S
iste je upućen i brzojav Predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu u kojem je između ostaloga naglašeno: „Druže Predsjedniče, Opći sabor Općine Ploče kao predstavnik svih društveno – političkih organizacija, radnih ljudi i uopće građana
Općine Ploče pruža Vam iskrenu podršku u svim mjerama koje poduzimate za
dobrobit socijalističke domovine i obećava da će svi radni ljudi, svi građani, svi
komunisti […] raditi na provedbi Vašeg pisma, svjesni da je provedba tog pisma garancija daljnje svijetle budućnosti socijalističke Jugoslavije.“2 Poslani su
brzojavi Centralnom komitetu SKH i Saboru SRH u Zagrebu. Iz njih se također
može iščitati prioritetno davanje podrške političkom vodstvu, pozivajući se na
pismo druga Tita, obećavajući ustrajnost u provedbi njegovih smjernica s ciljem
da se oživotvore amandmani na ustav Socijalističke Republike Hrvatske.
Početkom 1973. godine predstavnici obiju općina započeli su konkretne
radnje i pripreme za organizaciju svečanosti potpisivanja povelje o bratimljenju.
Susreli su se na radnom sastanku 13. ožujka 1973. u Valjevu. U ime Općine
Ploče bili su predsjednik Skupštine Općine Ploče Ante Radić i njezin tajnik Velibor Kikerec, predsjednik Općinskog komiteta Saveza komunista Ploče Toma
Bogunović i član Općinskog sindikalnog vijeća Nikica Zmijarević. U ime Opštine Valjevo sastanku su nazočili predsjednik Skupštine Opštine Valjevo Desimir Maksimović, podpredsjednik Svetozar Đurašinović i sekretar Svetislav
Uskoković, te sekretar Opštinskog komiteta Saveza komunista Valjevo Milan
Vićentić i predsjednik Opštinske konferencije SSRN Jovan Vujić. Rezultat sa2
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stanka bio je „dogovor aktivnosti povodom bratimljenja i saradnje Opština Ploče i Valjevo.“ U preambuli teksta odmah je naglašena historijska poveznica dviju općina koja je bila temelj suradnje: „I tom prilikom su konstatovali da je dosadašnji stepen saradnje, polazeći od istorijske vezanosti ovih gradova kroz delo
i lik narodnog heroja Stjepana – Stevana Filipovića, kroz razvijanje bratstva i
jedinstva naroda ovih krajeva, koje se ogledalo u posetama delegacije bratskih
susreta kroz karavane prijateljstva, zatim predstavnika društveno – političkih organizacija, kulturnih i privrednih kontakata prerastao okvire spontanosti i traži
šiti pristup koji bi se ogledao i u službenom bratimljenju opština Ploče i Valjevo.“3 Dogovoreno je da se službeni čin bratimljenja obavi na dan oslobođenja
Valjeva 15. rujna 1973. i na dan oslobođenja Ploča 26. listopada 1973. Sekretar
Skupštine Opštine Valjevo Svetislav Uskoković je 7. rujna 1973. prosijedio tajniku Skupštine Općine Ploče konačan prijedlog teksta povelje na suglasnost i
ujedno poziv delegaciji Općine Ploče na svečanu sjednicu u Valjevo.4 Tako je
Opći sabor Opštine Valjevo 15. rujna 1973. odlučio da zbratimljenost dviju općina bude potvrđena potpisivanjem povelje o bratimljenju. Obrazloženje je potpisao podpredsjednik Skupštine Opštine Valjevo Svetozar Đurašinović naglasivši: „Nas je, drugarice i drugovi, svrstala i vezala u jednu nit herojska smrt,
delo i reč neustrašivog i legendarnog borca revolucije, Stjepana Steve Filipovića. Retko je u svetu naći takvoga čoveka i takvo držanje pod vešalima. Njega je
mogla da odgaji samo plemenita i hrabra majka, da ga vaspita i očeliči Komunistička partija Jugoslavije. Rođen 1916. godine u Opuzenu, Stjepan Filipović je
odrastao sa svojim zemljacima u dolini Neretve do desete godine, da bi s ocem
preko Mostara, trbuhom za kruhom, krenuo u svet. Prošao je mnoge krajeve u
zemlji i pred rat se zatekao u Valjevu – u svom gradu, kako je sam govorio. Kad
je počela revolucija, među prvima se našao u Valjevskom partizanskom odredu.
Bio je odvažan komandant i neustrašiv borac zajedno sa rodoljubima ovog kraja. Preživeli borci Valjevskog partizanskog odreda i danas pamte njegove herojske podvige u borbama na Kolubari, u Dađevini, Krupnju i dr. Njemu, rođenom
na Neretvi, u Hrvatskoj, ovde na Kolubari, u cvetu mladosti, ugasio se život od
ruku fašističkih bandi i domaćih izdajnika, ali je tog trenutka postao legenda i
simbol revolucije, da večno živi u nama, a u celom svetu kao oličenje otpora i
poziv u borbu za slobodu. Eto, to nas spaja […] Naša saradnja mora počivati na
tekovinama Revolucije, noseći u srcima ideje svetih likova – boraca koji su dali
svoje živote za bratstvo i jedinstvo, za humani i samoupravni socijalizam. Zajedno ćemo se boriti protiv klasnog neprijatelja, u svojim sredinama u korenu
lomićemo nacionalizam i njegove nosioce, neustrašivo – poput borca heroja,

3
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branićemo jedinstvenu otadžbinu i tekovine revolucije, sprovodit ćemo odredbe
novog Ustava i liniju Saveza komunista.“5
Iz sačuvanih spisa programa svečane sjednice Općeg sabora Općine Ploče
održanog 26. listopada 1973. može se vidjeti da je imao unaprijed definiran
dnevni red sjednice i precizna zaduženja. Nakon intoniranja himni „Hej Slaveni“ i „Lijepa naša domovino“ prigodnu riječ je održao sekretar Općinskog komiteta Saveza komunista Ploča Mato Peko. Nakon recitala učenika Gimnazije u
Pločama obrazloženje zaključka o bratimljenju dao je predsjednik Skupštine
Općine Ploče Ante Radić istaknuvši: „Osim općih spona koje nas povezuju u
jugoslavenskoj socijalističkoj zajednici, narod naših općina veže i jedna intima
– sudba jednog sina radničke klase niklog u krilu hrvatskog naroda, a palog za
novu Jugoslaviju, za socijalizam, za bratstvo i jedinstvo, u partizanskim redovima bratskog srpskog naroda. Ta intima koja nas vezuje su djelo i lik Stjepana
Steve Filipovića. Izražavajući osjećaje, želju i volju radnih ljudi i uopće građana
Općine Ploče, ovaj Opći sabor je na svojoj svečanoj sjednici u povodu proslave
28. obljetnice oslobođenja Ploča 18. studenoga 1972. godine prihvatio prijedlog
da se faktična zbratimljenost naših općina potvrdi i svečanim činom potpisivanja povelje o bratimljenju naroda Općine Ploče i Valjevo.“6 Nakon toga je potpisana povelja: „Skupština Općine Ploče i Skupština Opštine Valjevo polazeći
od povijesne spoznaje o zajedništvu naroda i narodnosti Jugoslavije, potvrđene
u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji, a posebno kroz djelo i
lik narodnog heroja Stjepana Filipovića – Steve, koji su tako zbližili građane
Općine Ploče i Opštine Valjevo da ta bliskost prerasta uobičajene bratske odnose među građanima dviju općina, proglašavaju bratimljenje Općine Ploče i Opštine Valjevo radi produbljivanja tradicionalnog prijateljstva i bratskih veza te
jačanja osjećaja međusobnog zajedništva radnih ljudi i svih građana u izgradnji
samoupravnog socijalističkog društva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj i
Socijalističkoj Republici Srbiji, u zajedničkoj domovini bratskih naroda i narodnosti Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.“7 Povelju su potpisali
predsjednici Skupštine Općine Ploče Ante Radić i Skupštine Opštine Valjevo
Desimir Maksimović. Na svečanosti su dodijeljena i priznanja. S Općeg sabora
Općine Ploče poslani su pozdravni brzojavi Centralnom komitetu Saveza komunista u Zagrebu i Saboru Socijalističke Republike Hrvatske. Zasebno je poslan
Josipu Brozu Titu u Beograd u kojem je naglašeno: „Ovu obljetnicu slavimo u
vremenu koje je posebno značajno za budućnost naše socijalističke zajednice, u
vremenu donošenja novog Ustava SFR Jugoslavije, koji će biti novi korak dalje
5
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u ostvarenju vlasti radnog čovjeka u udruženom radu, zasnovanoj na samoupravnim socijalističkim društvenim odnosima, i u vrijeme priprema X. Kongresa saveza komunista Jugoslavije, koji će zacrtati daljnji put razvitka našeg samoupravnog društva. Proslava ove obljetnice značajna je za nas i zato što se,
vjerni najvećoj tekovini naše narodno – oslobodilačke borbe, bratstvu i jedinstvu naroda i narodnosti Jugoslavije, izražavajući osjećaje i volju radnih ljudi i
građana Općine Ploče, danas bratimimo s Općinom Valjevo. Ovo bratimljenje
je zalog radnih ljudi i građana Općine Ploče i Valjevo da je bratstvo i jedinstvo
jedan od kamena temeljaca monolitnosti naše višenacionalne socijalističke jugoslavenske zajednice. Ovo bratimljenje je i priznanje Vama, najvećem sinu naših
naroda koji tako nepokolebivo ideju bratstva i jedinstva provodi kroz cijeli svoj
plodonosni i revolucionarni rad.“8 Iščitavanjem ključnih političkih poruka koje
su sadržane u ovim dokumentima Općine Ploče i Opštine Valjevo može se zaključiti da vrijeme njihovoga bratimljenja zasigurno nije slučajno odabrano baš,
pokretanjem inicijative krajem 1972., i realizacijom 1973. godine. Radi se o
vremenu neposredno nakon sloma kulturno-političkog pokreta poznatog kao
„Hrvatsko proljeće“ nastalog u redovima Saveza komunista Hrvatske. Taj pokret hrvatskih komunista protiv unitarizma i koji je išao u korak s težnjom za reformama gospodarskog, političkog i kulturnog života u kulturnim institucijama,
među intelektualcima, znanstvenicima i studentima, nazivan od strane njegovih
protivnika masovnim pokretom tj. MASPOK u užem smislu trajao je od X.
Kongresa SKH u siječnju 1970. godine do njegovog slamanja na sjednici Predsjedništva CK SKJ u Karađorđevu 29. studenog 1971. U širem smislu on je trajao još od Brijunskog plenuma 1966. godine kada se Savez komunista Jugoslavije obračunao s tajnom policijom i Aleksandrom Rankovićem i time otvorio
put reformi unutar sebe i društva u cjelini tj. federalizaciji države. S druge pak
strane bilo je to vrijeme neposredno pred usvajanje ustavnih promjena čiji je
idejni kreator kao predsjednik Koordinacione komisije svih vijeća Savezne
skupštine za ustavna pitanja upravo bio Eduard Kardelj, a što je rezultiralo donošenjem novog Ustava SFRJ 21. veljače 1974. Ovaj čin bratimljenja dviju općina baš u to vrijeme, jedne iz Socijalističke Republike Hrvatske, a druge iz Socijalističke Republike Srbije, može se tumačiti i kao politička manifestacija ili
čin kojim je trebalo ukazati da buduća federalizacija kao novo državno uređenje
Jugoslavije ničim neće ugroziti jedinstvenost države, zasnovanu na načelima
bratstva i jedinstva njezinih naroda i narodnosti, ustavnim promjenama dodatno
učvršćenu novim oblicima socijalističke samoupravne demokracije.

8
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Rodija san se u Ploči! Oženija u Kardeljevu! Ostarija u Pločama!
Najstariji poznati spomen grada Ploča za sada je 6. studenoga 1387. u dokumentu koji se čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku. Radi se u biti o trgovačkom ugovoru u kojemu se spominje luka Ploča što jest izvorno ime grada.
Ime Ploča je nastalo najvjerojatnije tako što su stanovnici okolnih mjesta i doseljenici svoje ribarske mreže vadili i sušili na području današnjega grada ili po
otočiću na sredini zaljeva koji ima izgled ravne ploče. U dokumentu piše da je
„Matej, sin Maroja Pripčeva s dubrovačkog otoka Koločepa, sklopio ugovor s
Milčom iz Novog brda, sa stanom u Kotoru, da će sa svojim brodom stići iz Dubrovnika u luku Ploču koja je pri ušću Neretve (ad quedam locum dictum la
Ploca que est in orificio fluminis Narenti). Tu će ukrcati za račun Milče stanovitu količinu škopaca i druge stoke; ako brod može primiti, predviđa se ukrcaj 600
komada, među kojima Matej može za svoj račun ukrcati 30 komada. Ako ne bude mogao ukrcati 600 komada, onda Matej za svoj račun neće ukrcati ništa.
Predviđa se i krcanje drva, i to tako da polovinu drva ukrca za račun Milče, a
polovinu za brodovlasnika. Po dolasku u Ploču Matej će obavijestiti Milču i čekati dok ovaj dođe s teretom. Nakon ukrcavanja tereta Milče će odrediti cilj puta, i to u grad Ankonu ili neki drugi grad. Po dolasku u odredišnu luku platit će
Milče Mateju prijevoz.“9 Pristanište ili luka Ploča spominje se u još jednom dokumentu u kojem se „Vijeće umoljenih tj. dubrovački Senat obvezuje da će pomoći bosanskom vojvodi Sandalju Hraniću u slučaju njegove jake potrebe da ga
s rodbinom, njegovom pratnjom i blagom, preveze dubrovačka galija i brigantin
iz Ploče kod Neretve (a loco Ploca prope Narentum) u Dubrovnik ili neko drugo mjesto od Ploče do Herceg Novog.“10 Vincenzo Coronelli (1650–1718) u
svom djelu Atlante Veneto: Isolario descrittione geografico-historia objavljenom u Veneciji 1696. godine donio je povijesni zemljovid u koji je ucrtan i neretvanski morski zaljev s obalom i porječjem Neretve, s nazivom Porto Tolero,
što je bio mletački naziv za luku Ploče.11 Jednu od prvih ideja za izgradnju luke
iznio je još sredinom osamnaestoga stoljeća, prosvjetitelj, znanstvenik i književnik, fra Luka Vladimirović u svom djelu Cronaca della citta e teritorio di Narenta i to ispod Sladinca (danas luka Ploče).12 U vrijeme Kraljevine, počevši istraživačkim radnjama 1922. godine, započete su prve konkretne radnje na projektu izgradnje luke. U tim nastojanjima prednjačila je Direkcija zajednica željeznica u Sarajevu u suradnji s Udruženjem inženjera i tehničara i Hidrološkog
instituta u Sarajevu. Trgovačka i obrtnička komora Bosne i Hercegovine je
9
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1927. godine u Sarajevu objavila publikaciju na ćirilici pod naslovom „Luka
Aleksandrovo (Ploča) na ušću Neretve.“ U svojoj knjizi Ante Kovačević je donio cjelovit prijepis publikacije pri tome uvodno naglasivši: „U publikaciji se
vrlo često izmjenjuju toponimi Ploča i Ploče, kao i naziv ‚Luka Aleksandrovo
(Ploča)‘ i ‚Luka Ploča (Aleksandrovo)‘. To vrijedi i za nazive ‚Zaljev Ploča‘ i
‚Zaljev Ploče‘. Dakle opća zbrka toponima, a koji je pravi to, izgleda ni sami
autori publikacije ne znaju.“ Autori su iznijeli prije svega ekonomske argumente opravdanosti izgradnje luke Ploča (Aleksandrovo) u svjetlu bosanskih gospodarskih interesa naglasivši: „Naravno, Ploča ostaje u kombinacijama. Razlozi
koji govore u prilog izgradnje Ploče u veliku otpremničku luku za izvoz jeftinih
roba kao što su drvo, ugljen, rude, sirovo željezo i koks, očiti su, pa se izgradnja
luke nameće kao prioritet.“13 Zasebno su istaknuli značenje luke u Aleksandrovu za drvni izvoz Bosne: „S izgradnjom luke u Aleksandrovu bio bi povučen tamo i onaj dio bosanskog drveta koji danas ide u Srbiju i preko Srbije u Grčku. S
izgradnjom pruge Beograd – Obrenovac (po svoj prilici krajem ove godine) dobit će se izravna veza uskotračne pruge Beograd – more. Transportni troškovi
po lučkoj tarifi, postat će za sve pošiljke iz Beograda do luke u Aleksandrovu
jeftiniji 20–25% nego do bilo koje druge morske luke.“14 Autori su ukazali na
sve prednosti luke Ploča (Aleksandrovo) u odnosu na luku Gruž, Split, Metković i Zeleniku, uspoređujući je i s kapacitetima izgrađenosti luka Trst i Rijeka.
Davanje gradu imena Aleksandrovo u čast kralja Aleksandra I. Karađorđevića treba promatrati kao dio nastojanja onih snaga, prije svega u Bosni i Hercegovini, koje su se borile za početak izgradnje luke Ploča – Aleksandrovo zbog
svojih gospodarskih interesa. Isticanjem povezanosti Beograda s morem, kao
prijestolnice Kraljevine, željelo se udovoljiti i nastojanjima političkog vrha države da nova Kraljevina SHS tj. Jugoslavija ima svoju luku na južnom Jadranu,
a sve s ciljem dobivanja njihove financijske podrške za takav projekt. U tom
kontekstu sasvim razumljivo je bilo, i svima najprihvatljivije, da ona nosi ime u
čast svoga kralja i time ujedno svjedoči političkom značaju njegova imena –
Aleksandar Ujedinitelj. Ova gospodarsko – politička inicijativa konačno je rezultirala 1937. godine početkom izgradnje željezničke pruge Metković – Ploče i
izgradnjom luke Ploča – Aleksandrovo 1939. godine.
U ratno vrijeme talijanske okupacije ime grada je promijenjeno u Porto
Tolero (tal: luka za prekrcaj) što je ona u naravi i bila i to za prijevoz sirovina iz
Bosne u Italiju. Nakon završetka rata 1945. godine ponovno je vraćeno prvotno
ime Ploča. U tim poslijeratnim godinama u Jugoslaviji jedan od načina izgradnje kulta ličnosti Josipa Broza Tita bio je dodavanje njegova imena gradovima:
13
14
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Titova Korenica (Hrvatska) 1945. godine, Titograd (Crna Gora), Titovo Užice
(Srbija) i Titov Veles 1946. godine. Istovremeno neki gradovi su promijenili izvorno ime u čast visokopozicioniranih komunističkih vođa. Tako je primjerice
1946. godine Jagodina postala Svetozarevo u čast Svetozara Markovića, a Veliki Bečkerek (Petrovgrad) je dobio ime Zrenjanin u čast narodnog heroja Žarka
Zrenjanina – Uče, dok Kraljevo 1949. godine dobiva ime Rankovićevo po Aleksandru Rankoviću Leki glavnom srpskom komunisti i drugom čovjeku Komunističke partije Jugoslavije. Nastojanje komunističkih vlasti nije imalo samo za
cilj ukazati čast i slavu svojim najzaslužnijim revolucionarima i nepogrješivim vođama društvenog napretka, već je to bio i čin jasnog iskazivanja raskida s
prošlošću. To je nabolje vidljivo u slučaju Kraljeva gdje je zadržavanje monarhijskog naziva grada i to u čast srpskog kralja Milana Obrenovića bilo neodrživo. Nekadašnje Aleksandrovo, u to vrijeme Ploča, kao grad u nastajanju, jednako tako nosio je stigmu monarhističke Kraljevine Jugoslavije i njezinoga kralja
Aleksandra I. Karađorđevića. Tako je 1. svibnja 1950. Ploča postala Kardeljevo
u čast jugoslavenskoga komunističkog političara Edvarda Kardelja, jednoga od
najbližih suradnika Josipa Broza Tita. Time su upravo ta dva grada, Kraljevo i
Aleksandrovo, kao simboli monarhističke vladavine, u vrijeme antimonarhijskoga socijalizma, dobili imena dvojice najistaknutijih Titovih (Hrvat) suradnika «titana jugoslavenske socijalističke revolucije», Rankovićevo (Srbin) i Kardeljevo (Slovenac). Nameće nam se ključno pitanje: Zašto baš Kardeljevo? S
obzirom da u sačuvanim spisima nema zapisa, a objektivno ih nije ni moglo biti,
o stvarnim razlozima odabira davanja gradu imena u čast Edvarda Kardelja, potvrdu mojih pretpostavki sam potražio u razgovoru s gospodinom Ivom Barbirom sinom Mija Barbira. Prema njegovom kazivanju ključna osoba je bio njegov otac Mijo Barbir koji je od strane Kotara Metković 1946. godine bio imenovan u prvo tijelo političke vlasti tzv. Povjerenstvo narodne vlasti u tadašnjem
mjestu Ploča. Kotar Makarska je imenovao Neda Boškovića. U razgovoru je naglasio: „Najvažnija stvar je bila perspektiva Aleksandrova ili Ploča koja nije bila definirana, ali se Ploče htjelo promovirat kao druge velike luke Rijeku i Split.
Najžešće su se tome naravno protivili Splićani. U to vrijeme ministar pomorstva
u Saveznoj vladi i najutjecajniji komunista iz Dalmacije bio je Splićanin Vicko
Krstulović. Protiv svake logike se bilo borit s njim. Inicijativa je krenula od lokalnih komunista. Moj ćaća je uz pomoć Đura Pucara u nekoliko navrata pokušao dobiti privolu Edvarda Kardelja. Ploča je bilo gotovo pa selo, bez gradskog
sadržaja, pa se Kardelj dvoumio, nije se protivio baš energično, ali mu nije bilo
ni drago. Na nagovore i uz objašnjenja Đura Pucara na kraju je i on shvatio da
konačno odbijanje ne bi bilo mudro. Prihvatio je. Kardelj je bio jedini pravi izbor jer je bio drugi čovjek uz Tita. Samo tako se moglo boriti protiv interesa
splitskih komunista na čelu s generalom Krstulovićem koji su bili protiv razvoja
luke u Pločama. Inicijativa za daljnji razvoj luke i grada najsnažnija je razumlji-
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vo bila iz Bosne i Hercegovine zbog njihovih gospodarskih interesa. Zato se išlo
preko Đura Pucara. I tako je Ploča postala prvi put Kardeljevo. Bio je to uspjeh
lokalnih komunista koji su tad poslali jasnu poruku generalu Krstuloviću: Evo ti
sad Kardelja, pa se bori s njime!“15
U Hrvatskoj je za vrijeme Jugoslavije o promjeni imena naselja odlučivalo
jedno središnje državno tijelo i to prema «Zakonu o imenima naseljenih mjesta,
ulica i trgova i o obilježavanju kuća brojevima» iz 1952. godine to je bio Sabor
Narodne Republike Hrvatske. Ta je odredba promijenjena 1965. godine kad je
odlučivanje prepušteno republičkom organu uprave nadležnom za unutrašnje
poslove, da bi 1988. godine, kada je donesen Zakon o naseljima, kojim je prepušteno općinama i mjesnim zajednicama da same odlučuju o imenima svojih
naselja.16 Grad je nosio ime Kardeljevo sve do 1954. godine kada je temeljem
preporuke Saveznog izvršnog vijeća da se imena gradova, ulica, poduzeća i
ustanova ne dodjeljuju po živim ljudima, vraćeno ime i to ovoga puta množina
prvotnog naziva Ploče. Odmah nakon smrti Edvarda Kardelja 2. veljače 1979.
pločanski komunisti odmah su pokrenuli inicijativu vraćanja imena Kardeljevo.
Skupština općine donijela je Program za organizaciju svečanosti u povodu davanja imena druga Edvarda Kardelja gradu Ploče. U uvodu je obrazložena inicijativa: „Budući da je Predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije udovoljilo želji radnih ljudi i građana Općine Ploče ispunjavajući dug
prema revolucionaru i velikom sinu naših naroda drugu Edvardu Kardelju, suglasivši se da grad Ploče nosi ime druga Kardelja i da se ubuduće zove Kardeljevo, organizira se svečano davanje imena druga Edvarda Kardelja […] Prvi
stanovnici našeg grada, pioniri njegovog nastanka, koji su mahom bili borci naše revolucije, spontano su na samom početku njegovog nastanka odmah po završetku rata nazvali Ploče imenom Kardeljevo. To je u ono vrijeme bio izraz
priznanja i zahvalnosti golemoj ulozi druga Edvarda Kardelja kao najbližeg suradnika druga Tita. Grad Ploče je dostojan da nosi ime druga Edvarda Kardelja,
jer su Ploče grad koji je nikao i razvijao se u našoj novoj socijalističkoj Titovoj
Jugoslaviji i koji se je od svoga postanka kao izrazito lučki grad razvio u drugu
jugoslavensku luku te će ime velikana jugoslavenske socijalističke revolucije i
neimara samoupravnog socijalizma pronijeti diljem svijeta. Grad Ploče je čedo
socijalističke samoupravne nesvrstane Titove Jugoslavije. U njemu žive i rade
radni ljudi i građani iz svih krajeva naše socijalističke domovine, koji su Ploče
izabrali za svoj novi zavičaj. Također je grad Ploče dostojan nositi ime druga
Kardelja, jer je nikao u ustaničkom kraju čiji je narod od prvog dana vezan za
našu oružanu revoluciju, izgradnju samoupravnog socijalističkog društva i poli15
16

Kazivanje Iva Barbira, Ploče, 21. srpnja 2018.
Martina Grčević, Imena hrvatskih naselja, Rijeka 2008, 18.
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tiku Saveza komunista Jugoslavije, koju je zacrtao naš voljeni drug Tito. Sve to
potvrđuje ispravnost želje radnih ljudi i građana i svih društveno – političkih organizacija Općine Ploče da grad ploče ubuduće nosi ime druga Edvarda Kardelja i da se zove Kardeljevo. U interesu što objektivnijeg informiranja jugoslavenske i svjetske javnosti o revolucionarnoj prošlosti i današnjem trenutku Općine i grada Ploče, budućeg Kardeljeva, trebat će angažirati sva sredstva javnog
informiranja od štampe i radija do televizije i to kako za samu svečanost tako i
prije nje. U izvršenju ovog zadatka potrebno je osigurati jedinstvo akcije i sredstava svih naših radnih ljudi i građana, organizacija udruženog rada i svih ostalih samoupravnih organizacija i zajednica te društveno – političkih i društvenih
organizacija naše Općine kao i nadležnih međuopćinskih, republičkih i saveznih
organa i organizacija. Na taj način ćemo jedino moći organizirati ovu svečanost
kako to zaslužuje revolucionarni život i djelo druga Edvarda Kardelja.“17 Programom su bili definirani poslovi koji su se trebali obaviti u sklopu priprema
svečanosti. Prvotni planirani datum održavanja svečanosti bio je 27. siječnja
1980., ali je zbog organizacijskih razloga pomaknut na 2. veljače 1980. Za svaku vrstu posla imenovani su i zaduženi zasebni odbori. Sve poslove koordinirao
je Centralni odbor. Tako su utvrđeni slijedeći poslovi: štampanje pozivnica, plakata, prigodnih značaka, bedževa i uređenje dvorane za svečanu sjednicu Općeg
sabora Općine Ploče, uređenje grada (uređenje prostora oko robne kuće, Omladinskog sportskog centra i Hotela Ploče, čišćenje ulica i parkova s posebnom
pažnjom na uređenje Spomen parka revolucije, postavljanje zastava i zastavica
na električnim stupovima, poslovnim prostorijama i stambenim zgradama, izrada buketa koji moraju biti protkani zastavama SKJ, SFRJ i socijalističkih republika, popravci kolnika i pločnika, izrada i postavljanje prometnih oznaka s nazivom grada Kardeljevo na oba cestovna magistralna ulaza u grad itd.), postavljanje bine i ozvučenja za narodni zbor i dva slavoluka s natpisom „DOBRO
DOŠLI“ na magistralnim ulazima u grad, organizacija prijevoza sudionika i narodnog zbora, organiziranje prehrane koje je povjereno Garnizonu JNA i stacionarnoj jedinici JRM (privatne ugostiteljske radnje na taj dan su morale pružati
uslugu pečenja janjaca i drugog pogodnog mesa i pružanja ugostiteljske usluge
radnim ljudima i građanima), organiziranje kulturno – umjetničkog programa,
smještaj gostiju i uzvanika (rezervacija kompletnog Hotela Ploče, te po potrebi
u Zajednici odmarališta u Gradcu i Hotelu Laguna u Gradcu), izrada zastava i
transparenata s prigodnim parolama, osiguranje redarstva za vrijeme narodnog
zbora (dvadeset redara i to ozbiljnih drugova i drugarica s crvenim trakama oko
ruke i u špalir postrojene izviđače i pripadnike Omladinske radne brigade na
prilazu bini), posebni zadaci PTT službe u Pločama (neprekidno pružanje usluga
na dan svečanosti, izrada prigodne poštanske marke, koverte i žiga) itd. Utvrđe17

(PGPl,OPl/Ka), arh. Kut. 57.
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ni su predstavnici društveno – političkih organizacija, Skupštine općine i privrede i van privrede koji su bili zaduženi prisustvovati prijemu uzvanika i gosta
kod Predsjednika Skupštine Općine Ploče. Uz redovnu djelatnost kao zasebne
mjere sigurnosti Organa Općinskog sekretarijata za unutrašnje poslove utvrđeno
je osiguranje Doma JNA, bine, Hotela Ploče i željezničke stanice. Jasno su zadani poslovi s ciljem osiguravanja masovnosti narodnog zbora koji su uključivali obavezu svih škola na području općine da nastavno osoblje i učenici s transparentima i zastavama dođu na mjesto održavanja narodnog zbora, i da, sve organizacije udruženog rada, ustanove i radne zajednice trebaju obavezno osigurati dolazak svih radnika na narodni zbor s time da se na zbor dođe kolektivno sa
zastavama i transparentima. Jasno su definirani i zadaci Centralnog odbora i to:
koordiniranje rada svih odbora i ostalih subjekata u organizaciji proslave i izvršenju zadataka, briga o informiranju javnosti o proslavi, smještaju i boravku saveznih, republičkih i međuopćinskih funkcionera, utvrđivanje liste osoba koje
će se nalaziti na svečanoj bini za vrijeme narodnog zbora, priprema prigodnog
referata za svečanu sjednicu, priprema prigodnih brzojava. Program i plan zaduženja usvojen je 18. prosinca 1979. na proširenom sastanku Predsjedništva Općeg sabora Općine Ploče s predstavnicima društveno – političkih organizacija,
organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica grada Ploča. Izrađen je detaljan spisak uzvanika za svečanost. Predsjednik centralnog odbora za organizaciju svečanosti Ivo Karamatić je 8. siječnja 1980. proslijedio Samoupravni sporazum o financiranju reklamnih i propagandnih aktivnosti iz programa za organizaciju svečanosti u povodu davanja imena druga
Edvarda Kardelja gradu Ploče, a na prijedlog posebne komisije, kojim je predviđeno da se sredstva za organizaciju svečanosti osiguraju udruživanjem sredstava
privrede i van privrednih djelatnosti putem samoupravnog sporazuma.18
Moj sugovornik, Ivo Barbir, bio je tada predsjednik odbora za kulturnoumjetnički program. Prisjećajući se tog događaja, kao živi sudionik i organizator, naglasio je stvarne razloge vraćanja imena Kardeljevo: „Razlog je opet bio
isti. Nitko nije mogao, kao ni 1950. godine, tako ni tada, reći da je protiv Kardelja. Ovoga puta jako bitan čovjek je bio Nikica Zmijarević koji je osobno poznavao gospođu Pepcu suprugu Edvarda Kardelja. Kao direktor Turist biroa imao
je i izravan gospodarski interes. Zato je kasnije uslijedilo i bratimljenje Kardeljeva s Ljubljanom.“19 Poučeni dobrim iskustvom svojih prethodnika iz 1950.
godine, uvidjevši koliko je davanje imena gradu Kardeljevo imalo utjecaja na
razvoj ne samo luke nego i cijeloga grada i Općine Ploče, pločanski su komunisti i ovoga puta na vrijeme odlučno dobro procijenili. Nastavljajući tradiciju da18
19

Isto.
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vanja imena svom gradu u čast državnih vladara, prvi puta monarhističkog vladara kralja Aleksandra I. Karađorđevića – Aleksandrovo, a potom jugoslavenskog komunističkog lidera Edvarda Kardelja – Kardeljevo, oni su u biti praktično provodili tzv. teoriju izmišljene tradicije (Eric Hobsbawn). Ovim ponavljanjem oni su u danim političkim okolnostima odaslali državnom partijskom rukovodstvu nedvosmislenu političku poruku da je njihov grad nastao isključivo
na tekovinama jugoslavenske socijalističke revolucije i vrijednostima bratstva i
jedinstva naroda i narodnosti Jugoslavije. Ponavljanje jasno implicira kontinuitet s prošlošću, gdje su se oni doslovno opetovano dodvorili političkom rukovodstvu, ukazujući tim činom na svoju komunističku dosljednost u duhu parole
nastale nakon Titove smrti: „Druže Tito mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne
skrenemo!“ Naravno, aludirajući na prošla događanja, opetovano davanje imena
gradu Kardeljevo bio je njihov politički odgovor na novonastalu situaciju, u vrijeme bolesti i neposredno pred smrt Josipa Broza Tita (4. svibnja 1980.). U pozadini je, dakako, i ovoga puta stajao njihov lokalni politički i prije svega gospodarski interes da od središnjih tijela republičkih i državnih vlasti izvuku što
više sredstava za investicije u svom gradu. Prisjećajući se tih godina nakon
1980. godine, kada je u jednom mandatu bio i zastupnik u Saboru (1982. –
1986.) i kao dugogodišnji ravnatelj Osnovne škole u Pločama – Kardeljevu Ivo
Barbir je pomalo sjetno, gotovo sa suzama u očima, kazao: „Tko je od tad moga
reć da je protiv Kardelja i Kardeljeva? Što sam ja radija u ovom gradu i kakav je
bija, da ga ja danas, ne prepoznajem. Ovaj grad ima je pet hiljada stanovnika, a
preko sedam hiljada radnika. Kad sam 1992. godine otiša u mirovinu u školi
sam ostavija preko dvije hiljade učenika, a danas ih ima manje od pet stotina.“20
U tadašnjim političkim i društvenim okolnostima taj njihov politički čin je i
ovoga puta jednostavno bio osuđen na uspjeh. Kakve su bile posljedice i čime je
to rezultiralo najbolje svjedoči arhivsko gradivo Općine Kardeljevo i to serija
spisa projektne dokumentacije javnih investicija i investicija gospodarskih subjekata koji su poslovali na području općine. Nakon promjene imena grada iz
Ploča u Kardeljevo 1950. godine možemo vidjeti da su prije svega uslijedile investicije vezane za razvoj obale i luke na čemu se i temeljio daljnji razvoj tad
Kardeljeva, od malog naselja od nekoliko lučkih baraka, u urbano središte. To
su projekti uređenja obalnih površina, nadogradnje poslovne zgrade i izgradnje
skladišnih prostora u luci, izgradnje gata ili operativne obale u luci, industrijskog željezničkog kolosijeka, putničke luke itd. Njih su istovremeno pratili
gradski projekti vodovoda, kanalizacije, dalekovoda, stambenih kompleksa itd.
Iz razdoblja od 1980. do 1990. godine u arhivskom fondu Općine Kardeljevo, u
sklopu zasebne serije, danas je složena projektna dokumentacija u ukupno 160
arhivskih kutija, većim dijelom sačuvana u pismohrani Grada Ploča (113) i u
20

Isto.
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Uredu državne uprave Dubrovačko – neretvanske županije (47). Tako su već
1980. godine između ostalih izrađeni projekti za sljedeće javne investicije: glavni projekt pristupne ceste Jadranska magistrala Ploče – Sladinac, glavni projekt
ceste Jadranska magistrala – ušće Neretve, idejni, glavni i izvedbeni projekti
stambenog kompleksa SO1 – SO4, glavni projekt Centra za zaštitu od požara,
projekt uređenja vodotoka Crna rijeka do jezera Birine, projekti raznih trafostanica, projektna dokumentacija sportske dvorane itd. Od poduzeća najveći su
glavni projekt poslovne zgrade Brodometal Kardeljevo i poduzeća Turist biro
Kardeljevo. U 1981. godini to su: idejno rješenje pristupne ceste Jadranska magistrala – Kardeljevo, glavni i izvedbeni projekt odmarališta Đuro Salaj i projekt
kanalizacije Kardeljevo. U luci su to bili projekti raznih tvrtki, kao na primjer,
projekt za manipulaciju i skladištenje koksa poduzeća EAL Mostar. U 1982. godini ističu se glavni projekti Hotela Jadran, Doma zdravlja Kardeljevo, urbanistički i provedbeni planovi naselja Podaca i Kapeč, te glavni projekti terminala
specijalnih tereta, kontrolno – propusne stanice, skladišta gotovih proizvoda i
izvedbeni projekt manipulativnih prostora u luci. Narednih 1983. i 1984. godine
to je prije svega projektna dokumentacija stambenih kompleksa S 6 – S 8 i K 1
– K 2, zdravstvene stanice u naselju Gradac, vinarije u Rogotinu, turističkog naselja Morenia, a 1985. godine projektna dokumentacija upravne zgrade Luke
Ploče – Kardeljevo, skladišta tvrtke Energopetrol, hotela Labineca i raznih
apartmanskih naselja. U 1986. godini to su projektna dokumentacija stambeno –
poslovnog kompleksa K 3 – K 4, projekt dogradnje i nadogradnje zgrade suda u
Kardeljevu, odmarališta Beograd, uzgajališta konzumne jegulje Ribnjak, a
1987. i 1988. godine projektna dokumentacija Srednjoškolskog centra Kardeljevo. U 1989. i 1990. godini to su projektna dokumentacija hotela Gradac i Laguna, terminala sipkih tereta u luci, poslovnog objekta na Trgu socijalističke revolucije, skladišta poduzeća Plobest, poslovne zgrade Službe društvenog knjigovodstva Ekspozitura Kardeljevo itd. Razvoj Luke Ploče – Kardeljevo podrazumijevao je potrebu za radnom snagom što je za rezultat imalo doseljavanje radno sposobnog i reproduktivnog stanovništva i razvitak Ploča – Kardeljeva u
gradsko središte. Isprva je to bilo stanovništvo iz okolnih ruralnih sredina, ali
zbog zahtjeva poslova u luci, ujedno ga je postupno pratilo doseljavanje stručnih kadrova iz raznih drugih sredina tadašnje države. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u gradu Ploča je 1948. godine živjelo 727 stanovnika,
1953. godine u Kardeljevu je bilo njih 1.657, a da bi taj broj do 1991. godine
narastao na 6.332 stanovnika.21 Grad Ploče ili Kardeljevo je eklatantan primjer
procesa industrijalizacije i urbanizacije u društveno – političkim uvjetima samoupravnog socijalizma Jugoslavije i na načelima marksističke doktrine radničke
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klase koja od potlačene klase u kapitalizmu, u socijalizmu treba postati vladajuća, a u konačnici kroz diktaturu proleterijata dovesti do bezklasnog društva.
Umjesto zaključka
S obzirom da je već dano obrazloženje značaja i karaktera navedena tri bitna događaja iz povijesti političkog života grada Ploča za njegov opće društveni i
gospodarski razvoj ponovno zaključno zaključivanje o istome bilo bi suvišno.
Međutim, na kraju treba jasno kazati da će isključivo zbog zdravom razumu neshvatljivog odnosa pojedinaca, koji su u vremenu nakon izvršili kulturocid nad
arhivskim gradivom nastalim u vremenima prije, zasigurno jedan dio suvremene
povijesti Općine Ploče – Kardeljevo ostati nikad perom povjesničara zabilježen.
Zahvaljujući profesionalnoj odgovornosti prema dužnosti koju obnaša i empatiji
prema povijesnoj zbilji vlastitoga rodnog kraja današnjeg gradonačelnika Grada
Ploča Miša Krstičevića i njegovih suradnika arhivsko gradivo nastalo djelovanjem Općine Ploče – Kardeljevo je arhivistički obrađeno i sređeno. Ono može
biti izazov novim istraživačima i izuzetno vrelo za znanstveno valoriziranje suvremene povijesti grada na ušću Neretve.
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Ivo OREŠKOVIĆ
EFFECTIVE SUPERVISION OVER THE DOCUMENTARY AND ARCHIVES
OF MUNICIPALITIES AND CITIES IS IMPERATIVE TO PRESERVE THE
HISTORICAL SPRINGS OF CONTEMPORARY AND LOCAL HISTORY,
ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF PLOČE
Summary
Efficient supervision over archival documents of districts and towns is the
imperative for the preservation of historical sources concerning contemporary and local
history- taking the town of Ploče as the reference.
Supervision over archives in the units of local government (districts and towns),
which are the creators and holders of archival documents (archives), is a very important
archival activity, which is first and foremost represented in its preservation as an
extremely significant historical source concerning contemporary and local history.
Following the archival processing and arrangement in the town of Ploče as the holder of
archival documents created by the activities of the District of Ploče - Kardeljevo from
1950 to 1993, the course of three important events concerning the political history of the
District of Ploče - Kardeljevo can be described: the fraternization with the District of
Valjevo in 1973 and in 1950 and 1980, naming the town “Kardeljevo“. The act of
fraternization between the two districts, one being from nowadays Croatia and the other
being from nowadays Serbia was a political manifestation, following the break of the
“Croatian Spring (MASPOK)“ and in the time of constitutional reforms, which was
supposed to demonstrate that the future federalization of Yugoslavia will not jeopardize
state unity based on the principle of “Brotherhood and Unity“ of the constituent ethnic
groups, additionally reinforced with some new forms of socialist self-managed
democracy. The act of naming the town Kardeljevo in two occasions, in honor of
Yugoslav communist leader, Edvard Kardelj, was a lucid political move made by the
local communists in their efforts to get more investment funds from central state and
republican authorities for their town and exclusively because of the development of the
Port of Ploče – Kardeljevo, the town could gradually develop from a small fishing port
to an urban center at the mouth of the river Neretva. The town of Ploče or Kardeljevo is
an obvious example of urbanisation and industrialization in socio – political conditions
of the self-managed socialism in Yugoslavia. It is necessary to distinctly say,
exclusively based on incomprehensible attitudes of some individuals who at the time
commited “cultural genocide“ over archival documents which originated earlier, that for
sure one part of contemporary history of the District of Ploče - Kardeljevo will not be
recorded by the historians. Owing to the nowadays mayor of the town of Ploče, Mišo
Krstičević, and his professional responsibility to the duty he performs and empathy
towards the historical reality of his birthplace, with the help of his associates the
archival documents created by the activities of the District of Ploče – Kardeljevo are
now archivally processed and arranged and they may become a challenge to new
researchers and an extremely important source for a scientific valorisation of
contemporary history of the town at the mouth of the river Neretva.
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Јасминка МАРКОВИЋ, архивист
Историјски архив Краљево
АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАЊЕ АРХИВА
– Примена у Историјском архиву Краљево –
САЖЕТАК: Савремени начин пословања архивима намеће нове приступе,
концепте и могућности финансирања. Успех зависи од способности прилагођавања, прихватања и сублимације старих и нових образаца, који се огледају у потребама, захтевима и могућностима установа. Опредељена буџетска средства, било
да су са републичког, покрајинског или локалног нивоа, веома су скромна и ограничена. Углавном су усмерена на личне дохотке запослених и материјалне трошкове, а најмање на програмске активности, набавку савремене опреме и инвестиционо одржавање објеката. Циљ овог рада је да укаже да је архивима у таквом пословном окружењу једно од могућих решења за набавку додатних средстава алтернативно финансирање наменских пројеката. Историјски архив Краљево последњих година кроз овај концепт финансирања, аплицирањем на конкурсе, настоји да надомести и обезбеди средства за реализацију потребних и предвиђених
активности, пошто су буџетом предвиђена средства недовољна.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: алтернативно финансирање, пројекти, конкурси

Померање конзервативних граница, савремено пословање и професионални приступи само су неки од изазова са којима се сусрећу архиви. У
складу са могућностима и капацитетима, кроз нове концепте, презентације, дефинисање и тумачење културног наслеђа, архиви стварају признату,
прихватљиву и препознатљиву слику о себи у професионалним круговима
и јавности. Успешно пословање, реализација и афирмација архивске делатности су у тесној вези са одобреним буџетом и расположивим финансијским средствима.
Финансирање архива регулисано је законом. Значајна прекретница на
нивоу Републике догодила се 2001. године, када је укинут систем фондова
и успостављен буџетски систем финансирања. Тада је наступио период
иновирања и оживљавања целокупног културног система. Уведени су двопартитивни односи између Републике и АП Војводине у финансирању најзначајнијих покрајинских установа културе, као и нови концепт буџетског
система, извештавања и контроле јавних прихода и расхода. Локалне самоуправе су делимично децентрализоване, са проширеним ингеренцијама
и већом самосталношћу у управљању културом и већим пореским капаци-
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тетом. Добијена трансферна средства за културу била су у висини њиховог
учешћа у укупном броју становника Републике и заснована на нивоу учешћа општине или града у укупно утрошеним средствима за посебне програме културе, а на републичком нивоу су уведени јавни конкурси у појединим областима уметничког стваралаштва. Период стагнације у реформи
културног система и финансирања је наступио 2004. године, када у републичком буџету долази до пада учешћа расхода за културу. Национални
инвестициони план, намењен инфраструктурним пројектима у култури,
због честих ревизија буџета није дао веће резултате. Последице друштвено-економских прилика у земљи и светска економска криза додатно су уздрмале ионако ограничен систем финансирања културе. У појединим
областима извршена је власничка трансформација и приватизација установа, уведена је штедња и рестрикција јавних средстава намењених култури.1
Од 2010. године културни систем егзистира у повољнијој атмосфери, али
се и даље финансира претежно из буџета.
Финансирање текућих расхода и издатака, остваривање програма
установа културе чији је оснивач Република Србија, као и програми и пројекти установа културе који квалитетом доприносе развоју културе део су
општег интереса у култури. Законом је предвиђено да се установе културе
финансирају или суфинансирају из буџета Републике, Покрајине и јединице локалне самоуправе, односно оснивача. Висина средстава одређује се
на основу стратешког плана и предложеног годишњег програма рада установе, који мора да садржи посебно исказана средства за финансирање програмских активности и за текуће расходе и издатке. Уговор о финансирању одобрених програма или делова програма установа потписује са оснивачем. Средства се исплаћују на основу решења о преносу средстава, а у
складу са Законом о буџетском систему. По реализацији програма и пројеката установа је у обавези да поднесе извештај са доказима о утрошеним
наменским средствима у року од 30 дана.
Оснивач може суфинансирати текуће расходе и издатке установа који
се не финансирају редовно из њиховог буџета уколико оне својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одређеном подручју. Одабир се, уз захтев за суфинансирање, обавља на основу извештаја
о петогодишњем раду и стратешког развојног плана за наредних пет година. Висина средстава не може премашити износ од 45 одсто од укупних
текућих расхода и издатака установе културе, која са оснивачем закључује
1
Христина Микић, Културна политика и савремени изазови финансирања културе: Међународна искуства и Србија, Култура – часопис за теорију и социологију културе и културне политике број 130/2011, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2011, 91–
93.
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уговор о суфинансирању текућих расхода и издатака у трајању од једне године.2
Посредством Министарства културе и информисања Републике Србије установама се усмерава највећи део буџетских средстава, као и опредељена средства за капиталне инвестиције. Законом о буџету су предвиђена
средства за рад Министарства, конкурсе и пројекте и подршку рада установа у области заштите и очувања културног наслеђа и установа културе у
области савременог стваралаштва. Учешће других министарстава у финансирању пројеката у култури је заступљено у мањој мери.3 Поједини послови државне управе су поверени Министарству културе, а средства су обезбеђена из републичког буџета.4 Покрајинске установе културе се финансирају из буџета покрајине,5 док су градови и општине дужни да обезбеде
развој културе на својој територији.6Сви нивои власти сарађују углавном
по питању финансирања манифестација и пројеката у култури.
Алтернативни извори финансирања архива кроз пројекте
Алтернативно финансирање архива кроз пројекте у овом раду подразумева различите изворе финансирања, осим редовних средстава из буџета
оснивача. Свакако да је буџетско финансирање архива главни извор финансирања и да алтернативно треба схватити као његову допуну. У суштини, алтернативно финансирање представља модел који се састоји из различитих извора финансирања са циљем да омогући потребна средства за обављање архивске делатности.
Архиви као буџетске установе послују ван традиционалних тржишних правила. Међутим, савремени начин пословања наметнуо је потребу
за прилагођавањем и проналажењем нових финансијских извора. Јавни
концепт финансирања и даље је доминантан, али недовољан. Управо због
2

Закон о култури, чл. 6, 74, 75 и 77 (Службени гласник РС број 72/2009, 13/2016 и
30/2016. – испр.).
3
Стратегија развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године – нацрт,
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/nacrt-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od2017--do-2027-/-nacrt-strategije-razvoja-kulture-republike-srbije-od-2017--do-2027-.pdf, 21. мај
2018.
4
Закон о државној управи, чл. 4 и 52(Службени гласник РС број 79/2005, 101/2007,
95/2010 и 99/2014).
5
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине, чл. 41, 42, 43, 44, 45 и 46 (Службени
гласник РС број 99/2009 и 67/2012 – одлука УС).
6
Закон о локалној самоуправи, чл. 20 (Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014. –
државни закон).
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тога архиви настоје да своје програме и активности остваре преко наменских, квалитетних и садржајно добро осмишљених и конципираних пројеката, којима аплицирају на конкурсима претежно ресорног министарства,
али и код других оглашивача. Конкурс, као инструмент културне политике, омогућава да се у оквиру архивске делатности прибаве одређена средства за реализацију постојећих или нових потреба. По правилу, сваки конкурс садржи пријаву, услове, поступак, задатак, потребну документацију,
рокове, место, адресу и лице задужено за пријем документације, критеријуме вредновања пројекта, начин, динамику, уплату средстава и инструменте обезбеђења, услове о закључењу уговора о додели средстава и напомену.
Министарство културе и информисања, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе финансирају и суфинансирају пројекте у култури у складу са прописима којима се уређује контрола државне помоћи, у
складу са законом. О квалитету пројекта одлучује комисија, чији су чланови истакнути стручњаци из одређених области.
Критеријуми на основу којих се вреднују пројекти су усклађеност са
општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса, квалитет и садржајна иновативност, стручни капацитети и неопходни ресурси,
свеобухватни, разрађени и економични финансијски план усклађен са планом активности, који укључује више извора финансирања и утицај пројекта на квалитет културног живота заједнице.
Изабрани подносиоци пројекта на конкурсу закључују уговор о финансирању односно суфинансирању, а изузетно се уговор закључује без
конкурса у случају да се ради о значајном пројекту који није могао унапред да се испланира, под условом да испуњава најмање три предвиђена
критеријума.7Исплата средстава се обавља на основу решења о преносу
средстава. У року од 15 дана по завршеном пројекту, а најкасније до краја
године учесници конкурса који су добили буџетска средства у обавези су
да доставе извештај о реализацији пројекта и доказ о наменском трошењу
финансијских средстава органу који је одобрио средства.8У супротном, кориснику средстава који у предвиђеном року не достави извештај о реализацији пројекта упућује се захтев за повраћај средстава, а на званичној интернет-страници орган који додељује средства објављује информацију о
7
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе, чл. 1, 3, 6,7 и 10 (Службени гласник РС број 105/16 и 112/2017).
8
Закон о култури, чл. 76 и 78 (Службени гласник РС број 72/2009, 13/2016 и 30/2016. –испр.).
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кориснику који није поднео извештај односно извршио повраћај средстава.9
Из буџета Републике Србије се обезбеђују средства и за финансирање
плаћања партиципације за међународне фондове, програме и пројекте који
су у складу са потписаним међународним уговорима, финансирање и суфинансирање програма и пројеката који се спроводе у сарадњи са међународним организацијама, који проистичу из потписаних или потврђених
међународних билатералних споразума, програма, протокола и меморандума о сарадњи у области културе и других међународних обавеза.
Програми и пројекти могу се финансирати и од прихода остварених
обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и сродних права, од легата, донација, спонзорства, деловањем задужбина и фондација и на други начин.10
Подстицајне фискалне мере за улагање у културу су дефинисане законом. Од 2002. године са 1,5 одсто11увећане су на садашњих пет одсто умањења пореза на име извршених улагања.12Међутим, у пракси се на тај начин минимално остварују средства, јер су улагања мала, а процедура повраћаја новца је сложена.
Приходи које остварују архиви су ограничени на услуге које пружају
корисницима и регистратурама (преузимање, обрада, сређивање, издавање
архивске грађе, депоновање грађе, културно-пропагандна делатност). Политика пословања мора бити усклађена са савременим захтевима маркетинга у култури, који се у пракси још увек налази на маргинама. За многе
архиве је стицање додатних средстава нова маркетиншка дисциплина, чији
је циљ унапређење и развијање пословања, програма и активности. Маркетинг у култури мора да оствари друштвену мисију и задовољи потребе корисника. „Главни задатак културног маркетинга јесте рад на приказивању

9

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе, чл. 13 (Службени гласник РС број 105/16 и 112/2017).
10
Закон о култури, чл. 10, 12 и 76 (Службени гласник РС број 72/2009, 13/2016 и 30/2016.
– испр.).
11
Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход, чл. 1 (Службени
гласник РС број 9/2002).
12
Закон о порезу на добит правних лица, чл. 15 (Службени гласник РС број 25/2001,
80/2002, 80/2002. – државни закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013,
108/2013, 68/2014. – државни закон, 142/2014, 91/2015. – аутентично тумачење, 112/2015,
113/2017).

309

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

и популарисању културних вредности и уметничких остварења, те подстицање контаката људи са њима.“13
Спонзорство је новчана подршка и може се окарактерисати као давање новца са циљем да се представи име, производ или услуга с једне стране, а омогућава помоћ у реализацији одређеног програма, пројекта или
концепта помоћу расположивих средстава с друге стране. Спонзор на тај
начин добија јавно признање, постаје друштвено одговоран и доприноси
друштвено-културном развоју. На тај начин се успоставља партнерски однос дефинисан уговором и у ширем контексту обострано изграђује репутација и имиџ. Овај вид алтернативног финансирања углавном се примењује
на посебне догађаје, манифестације и скупове, али је код архива готово непрепознатљив. Зато је потребно креирати одговарајућу стратегију спонзорства, која мора бити јасно планирана, са циљно одабраним потенцијалним спонзорима, чији је крајњи циљ трајно спонзорство и обострано корисни односи.14
За разлику од спонзорства, које у суштини има маркетиншки и медијски приступ, донаторство карактерише друштвено-хуманистички приступ.
Донације правних и физичких лица су нешто заступљеније и за нијансу
видљивије у архивима. Овај вид помоћи не подразумева узвратну корист и
награђивање, јер дародавци могу бити анонимни, без икаквих економских
интереса. Донаторство је давање бесповратних средстава ради пружања
помоћи и подршке, без накнаде и противуслуге. Донација је поклон, а не
уговорни аранжман. Донатори могу бити међународне организације, државне развојне агенције, владине агенције, стране амбасаде, приватне фондације и посредничке фондације. Они имају своје услове, процедуре, правила, приоритете, обрасце за пројекте итд. Код великих донатора процедуре конкурисања су веома сложене и захтевају велику компетентност организације која конкурише и њених партнера.15Са спонзорством и донаторством не треба мешати субвенције, које су део јавних средстава.
Кроз рад задужбина и фондација омогућено је промовисање и унапређење рада архива. Међутим, треба имати у виду да они „финансирају пројекте који се уклапају у њихове циљеве“16и очекују највише стандарде у
13
Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација
маркетинг, Клио, Београд, 2011, 222.
14
Анђела Микић, Маја Ђокић, Биљана Панић, Основни аспекти спонзорских односа, Часопис за економију и тржишне комуникације, година V, број I, Београд, 2015, 53.
15
Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић, Култура, менаџмент, анимација
маркетинг, Клио, Београд, 2011, 278–279.
16
АndrewMcllroy, Ulaganjeubudućnost, Priručnikzafundraisingukulturi,BalkanKult, Beograd,
2001, 19.
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приступу установа којима додељују финансијска средства. Задужбине и
фондације су непрофитабилне невладине организације, које се оснивају
добровољно и самостално одређују циљеве. Задужбине су правно лице којем је оснивач наменио одређену имовину ради остваривања општекорисног циља или приватног интереса у складу са законом, док су фондације
правно лице без основне имовине, формиране такође ради остваривања
општекорисног циља.17У Србији, домаће и стране фондације морају да се
региструју у Агенцији за привредне регистре.
Модел јавно-приватног партнерства је препознат и законски регулисан, али је у пракси у области културе односно архивске делатности присутан у фрагментима. Овај вид партнерства подразумева дугорочну сарадњу ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја
и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално. Закон предвиђа и концесију над културним добрима ради комерцијалног коришћења добра у општој употреби или обављања делатности од општег интереса.18Носиоци ове врсте сарадње су углавном удружења грађана и невладине организације. Сарадња има за циљ да средства и
знања приватног сектора буду на располагању јавном сектору како би заједничким снагама омогућили квалитетније и делотворније управљање,
одржавање, развој и коришћење инфраструктурних и културних ресурса
уз примену савремених приступа. Улога јавног сектора је да одређује циљеве заједничких пројеката и води рачуна о јавном интересу, што приватни партнер поткрепљује финансијским средствима.
Без обзира на врсту финансирања, аплицирање на конкурсе подразумева добро конципиран пројекат, који у основи садржи:
-

Податке о установи (основне информације);

-

Опис проблема (наглашен проблем, решење проблема, шта недостаје да би био решен и шта је потребно да би био решен);

-

Општи циљ (дефинисан главни циљ, чијем остварењу пројекат
треба да допринесе у дужем временском периоду);

-

Специфичне циљеве (посебност, мерљивост, остварљивост, релевантност и временску одредницу, а све зарад главног циља);

-

Циљне групе (могу бити директне, индиректне и остале);

17

Закон о задужбинама и фондацијама, чл. 2(Службени гласник РС број 88/2010 и 99/2011
– државни закон ).
18
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, чл. 7 и 11 (Службени гласник РС
број 88/2011, 15/2016 и 104/2016).
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-

Активности, односно методологију рада (детаљан опис реализације пројекта, конкретне, реалне и изводљиве акције које треба предузети, као и календар активности);

-

Поделу задужења (добра процена људских ресурса и подела задужења);

-

Трошкове тј. буџет (табеларни приказ трошкова, активности пројекта и опис финансијских аспеката пројекта);

-

Мерење и дисеминацију резултата (резултати као показатељи промена који ће наступити реализацијом пројекта, ширење информација о резултатима кроз различите канале комуникације);

-

Визију и одрживост пројекта (унапређење и допринос, способност
да се циљ остварује и по завршетку пројекта, могућност аплицирања за нова финансирања или могућност пројекта да финансира
сам себе након завршетка);

-

Прилоге (документација и материјал који доприносе предлогу
пројекта).

Пројекти морају да испуне одређене критеријуме и дају квалитетан
друштвени допринос. Као такви, представљају позитиван модел, изграђују
и учвршћују јака партнерства, пружају статистички мерљиве резултате,
указују на специфичност одређеног проблема, поседују кредибилитет истраживачког или имплементационог тима.
Приликом израде пројекта посебно треба јасно дефинисати потребе,
шта ће бити урађено, затим целокупан материјал представити логично,
„позитивно“ оријентисати речи без злоупотребе сленга, кроз буџет реално
осликати потребе пројекта, назначити шта пројекат пружа заузврат, у обзир узети све смернице из водича за грант и на најбољи начин представити
професионалност установе.19
Примењени модели финансирања у Историјском архиву Краљево
Историјски архив Краљево је препознао важност пројекта и институцију конкурса. Иако је буџетска установа, чија средства обезбеђује оснивач – град Краљево, са уделом од два одсто општина Врњачка Бања и Рашка, на чијој територији обавља заштиту архивске грађе и регистратурског материјала и чува фондове и збирке – кроз алтернативни модел фи19

Центар за едукацију и управљање пројектима (ЦЕУП), Практично писање пројеката и
донатори у 2018, Београд, 2018.

312

Jasminka Markovi}

нансирања настоји да обезбеди средства за реализацију приоритетних потреба. Архив је до сада углавном аплицирао на конкурсе ресорног министарства.
Међу одобреним пројектима (програмима) у периоду од 2005. до
2018. године су:
-

„Санације објекта на Тргу Светог Саве 1“ (радови на објекту који
је Архив добио на коришћење);

-

„Микрофилмовање матичних књига – архивске грађе од великог
значаја“, (заштита црквених матичних књига рођених, венчаних и
умрлих за период од 1837. до 1949.);

-

„Краљево, град у Србији 1918–1941.“ (издање Историјског архива
Краљево и Народног музеја Краљево, у коме су на основу архивских извора и доступне литературе сагледане друштвено-историјске прилике у граду на Ибру);

-

„Први српски устанак и ослобођење Карановца 1805.“ (изложба
поводом обележавања ослобођења Карановца од Турака);

-

„Набавка архивских полица, архивских кутија, јављача пожара и
алармних уређаја“ (употпуњена постојећа опрема и повећана заштита архивске грађе у депоу);

-

„Наша прошлост“ (у неколико наврата суфинансиран стручни часопис, који је 1964. године покренуо Историјски архив Краљево у
сарадњи са Друштвом историчара среза Краљево, а од 1986. године почео је да излази у сарадњи са Народним музејом Краљево);

-

„Монографија 50 година Историјског архива Краљево 1960–
2010.“ (издање у коме су сабрани најважнији подаци о полувековном постојању и раду установе и културном наслеђу које чува);

-

„Стална поставка Историјског архива Краљево“ (изложба поводом 50 година постојања и рада установе, на којој су представљени најзначајнији документи који се чувају у Архиву и сведоче о
прошлости Краљева, Врњачке Бање и Рашке);

-

„Израда Водича Историјског архива Краљево“ (штампање другог,
прерађеног и допуњеног издања целокупне архивске грађе која се
чува у Архиву);

-

„Санација зграде Историјског архива Краљево“ (санација објекaта
оштећених у земљотресу);

-

„Дигитализација фондова од великог значаја у Историјском архиву Краљево –Управа и јавне службе 1839–1941“ (набављени фото-
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апарат, скенер А3 и опрема потребна за дигитализацију четири
фонда од великог значаја, и то:1) „Суд општине Трнавске –Трнава
1839–1918.“, 2) „Суд општине варошице Рашке – Рашка 1849–
1918.“, 3) „Начелство среза студеничког – Рашка 1918–1941.“, 4)
„Општина Трнавска – Трнава 1918–1941.“);

20

-

„Набавка опреме за правилно одлагање, коришћење и чување архивске грађе“, (набављени фотокопир апарат, одстрањивач влаге,
металне полице и метална колица за архивску грађу);

-

„Повећање доступности архивске грађе за истраживање и коришћење у Историјском архиву Краљево“ (набављен микрочитач и
пратећа опрема, чиме је омогућено коришћење микрофилмованих
копија архивске грађе у циљу заштите оригиналне грађе);

-

„Дигитализација пројектне документације у Историјском архиву
Краљево“, (набављен скенер широког формата и пратећа опрема
којим се дигитализује пројектна документација великог формата,
како би се одговорило захтевима корисника да остваре своја права
у вези са легализацијом објеката, санацијом објеката после земљотреса, доказивања власништва и сл.);

-

„Унапређење услуга и квалитета рада у Историјском архиву Краљево“ (набављен штампач великог формата од 44 инча и колор ласерски штампач са пратећом опремом, којим је комплетиран скенер широког формата и омогућено штампање архивске грађе великог формата, пројектне, техничке и друге документације, као и
израда паноа за изложбе и другог културно-пропагандног материјала);

-

„Аустроугарска окупација Краљева од 1915. до 1918. године“ (монографија у којој су описани догађаји у време аустроугарске окупације Србије и града Краљева, на основу драгоцене архивске грађе из Државног архива у Бечу и Историјског архива Краљево);

-

„Трајна заштита вредне архивске грађе“ (набављени непокретни
метални ормари А0 формата за смештај архивске грађе у депоу, тј.
карата из периода 1856–1970. године, грађевинских планова и
плаката насталих у периоду од 1951. године до данас, као и картотечки ормари за складиштење личних картона здравствених осигураника и смештај досијеа фондова).20

Историјски архив Краљево (ИАК), Документација о одобреним пројектима (програмима) од стране ресорног министарства 2005–2018.
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Када је реч о осталим изворима финансирања, као што је спонзорство,
Историјски архив Краљево до сада није имао искуства, али је добио донације за пројекат санације архивских зграда од последица разорног земљотреса 2010. године. Донацију је упутио Архив Србије, Архив Југославије,
Архив Војводине, Међуопштински историјски архив Чачак и Међуопштински историјски архив Шабац, као и историјски архиви града Београда, Новог Сада, Панчева, Сомбора, Сенте, Кикинде, Беле Цркве, Пирота,
Неготина, Зајечара, Јагодине, Врања, Новог Пазара, Крушевца, Ужица и
Смедерева. Значајна средства за санацију објеката су издвојили Министарство културе и Скупштина града Краљева.
Историјски архив Краљево је упутио и захтев за донацију холандској
фондацији „Принц Клаус фондација за културу и развој“ (CulturalEmergencyResponse – PrinceClausFundforCultureandDevelopment, Netherlands),
која пружа помоћ у ванредним ситуацијама путем програма за хитне интервенције у областу културе. На основу достављеног пројекта фондација
је донирала значајна средства за санацију после земљотреса објеката у којима је смештена установа.21
Поред тога, Историјски архив Краљево остварује скромна сопствена
средства на основу пружених услуга, која доприносе да се подмире и надоместе мањи трошкови. Наиме, у оквиру своје основне делатности чувања и заштите архивске грађе и регистратурског материјала установа обавља услуге за друге државне органе и организације, правна и физичка лица, које наплаћује у складу са законским прописима и Правилником, којим
су регулисане услуге, начин извршавања и цене. То су:
-

Пружање стручне помоћи из основне делатности Архива и ван
програма Архива;

-

Истраживање архивске грађе, прикупљање и обрада података;

-

Преузимање и смештај архивске грађе;

-

Публиковање, писање монографија, биографија, научних студија
и сл.;

-

Припремање изложби, предавања и других културних материјала;

-

Организовање стручних саветовања и израда огледних материјала;

21
ИАК, Документација о донацијама 2010; зграде у којима је смештен Историјски архива
Краљево, на Тргу Светог Саве 1 и у Доситејевој 19. претрпеле су велика оштећења од разорног земљотреса јачине 5,4 јединица Рихтерове скале и интензитета 7–8 степени Меркалијеве скале, који се догодио 3. новембра 2010. године у Краљеву.

315

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

-

Фотокопирање, скенирање, прекуцавање и на други начин умножавање архивске грађе;

-

Коришћење стручног радног потенцијала Архива и друге услуге.

Под услугама се сматрају и други послови које установа обавља за
другог, ако су намењени заштити архивске грађе и регистратурског материјала за које Архив, у смислу одредаба Закона о културним добрима, врши стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем,
одабирањем, излучивањем безвредног материјала.22Најчешће услуге које
пружа су издавање уверења (из радног односа, о завршеној школи, стручним испитима и слично), оверених копија службених списа (решења, дозвола, копија плана и сл.), фотокопија пројеката или дела пројеката, уверења са подацима из црквених матичних књига, затим преузимање архивске
грађе доспеле за преузимање, преузимање архивске грађе регистратура које су престале са радом и из регистратура у стечају које нису прописно
сређене и примљене за преузимање, као и израда листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања и излучивање безвредног регистратурског материјала.
Остваривање дохотка на основу коришћења сопствених ресурса и
пружања услуга свакако треба још више примењивати, развијати, унапређивати и афирмисати. То ће допринети већој ефикасности у раду, мотивацији запослених и стварању препознатљивог имиџа установе.
Остали модели алтернативног финансирања у Историјском архиву
Краљево до сада нису примењивани. Потребно је озбиљно приступи овој
теми, формирати тим који ће сагледати капацитете, могућности и потребе
установе, и на основу њих дефинисати приоритете, правце развоја, моделе,
пројекте и стратегију ефикасног и економичног пословања изван буџетских оквира финансирања. Пројектно размишљање треба проширити изван конкурса ресорног министарства и имплементирати га на конкурсне
моделе и субјекте који подржавају архивску делатност и очување културног наслеђа.
Добро осмишљени, садржајни, конципирани и одрживи пројекти су
улазница у свет спонзора, донатора, задужбина, фондација и јавно-приватног партнерства. Реч је о значајним ресурсима, који могу омогућити, надоместити и употпунити потребне финансије. С обзиром на то да Архив није
профитабилна организација, његови пројекти нису комерцијални, али су
друштвено корисни и одговорни и своде се на заштиту, чување и презента22

ИАК, Правилник о услугама које врши Историјски архив Краљево са ценовником, чл.1,
3 и 5, број 1196, од 14. 8. 2009.
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цију архивске грађе. Пројекти морају бити у складу са програмским садржајем, пословном политиком, организацијом установе, јасно дефинисаним
циљем, мисијом, визијом и остварљивим позитивним резултатом. У том
смислу треба тражити оригинална решења, изворе финансирања и партнере који су спремни да помогну и допринесу остваривању зацртаних циљева.
Потрага за додатним средствима веома је захтевна и успех зависи од
саме установе, њене организације, интереса, потреба, циљева способности
и информисаности. Приоритет је пронаћи потенцијалне и интересно опредељене финансијере културе за одређене врсте пројеката. У том контексту
важан извор информација представља праћење њихових или специјализованих интернет-страница са обједињеним базама података о разноврсним
конкурсним категоријама, применљивим за потребе архива. Развијање и
неговање различитих извора финансирања, јавних и алтернативних, подразумева темељито нови приступ и механизам пословања, са свим обавезама
и пратећим одговорностима.
Закључак
Последњих година либеризација тржишта у свим сферама довела је
до промене и преобликовања традиционалног модела финансирања културе, што се одразило и на рад и функционисање архива. Досадашње промене нису корените, већ су поступне и прате ограничења јавних средстава и
нове моделе финансирања, у чијим се оквирима добрим делом креће ефикасност пословања и управљања. Потребе и ограничене могућности намећу архивима потрагу за новим формама и алтернативним начинима финансирања програмских активности, неопходне опреме и инвестиционих одржавања објеката.
Генерално гледано, алтернативно финансирање је у архивима још
увек тема о којој се мало говори, и целокупна делатност је ослоњена на буџетско финансирање. Осим аплицирања на конкурсе Министарства културе, остали извори финансирања су у другом плану, врло се ретко и спорадично примењују. Недостају људски ресурси који би били покретачи, иноватори, креатори и носиоци оваквог модела финансирања, као и систематизовани програми и активности, добро осмишљени пословни планови,
поуздани сарадници и на добрим основама успостављено партнерство
приватног и јавног сектора, које би омогућило интеракцију између архива,
друштва, привреде и предузетништва.
Мешовити извори финансирања су реалност, коју би архиви данас
требало да препознају. Значајну улогу у овом процесу моделирања финансија имају едукација и професионализам запослених, њихова креативност
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и способност прихватања и имплементирања нових образаца. У складу са
тим, потребно је направити одговарајућу и реалну пословну стратегију, дефинисати потребе установе, корисника и јавности, и формирати тим који
ће у архивску делатност зналачки имплементирати маркетиншки приступ,
не излазећи из оквира струке и науке. Искорак из традиционалног миљеа
подразумева прихватање и примену нових правила и модела пословања
прилагођених сопственим потребама и законитостима.
Историјски архив Краљево настоји да буџетски систем финансирања
што више комбинује са погодностима алтернативног система. До сада се
највише ослањао на суфинансирање пројеката од ресорног министарства и
на сопствена средства остварена на име услуга. Као савремени чувар и носилац културног наслеђа, у свакодневном раду још више мора истаћи своје
вредности, искористити све расположиве капацитете и одговорити актуелним захтевима струке, пословања и корисника, и самим тим постати још
више афирмативан, доступан, отворен, друштвено видљив и препознатљив.
На крају свега реченог, намеће се мишљење да је у савременом пословном окружењу архива најреалнији модел финансирања мешовити модел, при чему буџетско финансирање остаје приоритетно, а улога осталих
извора финансирања је да поспешују и допуњују рад и активности. Мешовити извори финансирања са дугорочним позитивним ефектима и одговарајућом подршком, прилагођени потребама и законитостима архивске делатности, представљају будућност.
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Jasminka MARKOVIĆ

ALTERNATIVE FINANCING OF ARCHIVES
– THE CASE OF THE HISTORICAL ARCHIVE OF KRALJEVO –
Summary
The aim of the present paper is to point at the alternative project financing as one
of the possible solutions for the procurement of additional funds for historical archives.
Through this financing concept, by applying to project contests, it is possible to provide
funds for the realization of the necessary activities, for which the projected budget is
insufficient.
Defined budget funds, whether at the republic, provincial or local levels, are
modest and limited. They are mainly focused on personal income of employees and
material costs, and at least on program activities, procurement of modern equipment and
investment maintenance of facilities.
Needs and limited opportunities put historical archives in search of new forms and
alternative ways of financing. In practice, there is a lack of human resources to be
drivers, innovators, creators and bearers of such a model of financing, and a lack of
systematized programs and activities, well-designed business plans, reliable associates
and good partnerships between the private and public sectors, which would allow for the
interaction between the archives, the society, the economy and entrepreneurship.
It is necessary to create an appropriate and real business strategy, to define the
needs of the institution, the users and the public, and to create a team that will
technically implement a marketing approach in archival activities, while not going
beyond the profession and science.
The Historical Archive of Kraljevo, for many years now, strives to infiltrate the
benefits of alternative financing in the budgetary financing system as much as possible.
So far, the Archive has mostly relied on the co-financing of projects from the line
ministry and on its own funds generated in the name of services. Within the scope of its
activity, it is important that the Archive uses the available capacities in the future, to
respond to the current demands of the profession, business and users, and to become
even more affirmative, accessible, open, socially visible and recognizable.
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In general terms, the most realistic model for financing of historical archives in a
modern business environment is a mixed model, whereby budget funding remains a
priority, and the role of other sources of funding is to promote and complement work
and activities. Mixed sources of financing, with long-term positive effects and
appropriate support, tailored to the needs and legitimacy of archival activities, represent
the future.
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Зоран ВУКЕЛИЋ
виши архивист
Историјски архив Суботица
АРХИВСКИ ДЕПО – МЕСТО ЗА КУЛТУРНУ БАШТИНУ
ИЛИ БИРОКРАТСКИ ОТПАД
САЖЕТАК: Аутор у раду на темељу примера из праксе запосленог архивисте
у служби надзора у Историјском архиву Суботица објашњава дилему да ли су (и
како су) архиви постали таоци бирократизованог мишљења и начина поступања, у
области којој је примарно културно. Посебан нагласак је стављен на врсту грађе
коју архиви депонују у свом простору.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: закон, законодавац, култура, архив, архивски депо, спољна
служба, дилема, проблем, решење, архивска грађа, безвредан регистратурски материјал...

Архиви су у модерном свету управне и културно-научно самосталне
установе. То проистиче из потребе да одговоре захтевима савременог друштва. Дуго су архивисти, властодршци и законодавци трагали за правом
дефиницијом архива и њиховом наменом. Тај процес траје и данас. Све везано за архивистичку теорију и праксу у одређеној мери подложно је променама, новим сазнањима. Међутим, модеран човек је ударио темељну одредницу и дефинисао вредност архивског за живот назови-новог, модерног
човека. Нико рационалан не поставља питање опстанка и рада архивских
установа на било ком нивоу. Некада су у архиве „остављани на страну“ само закони, повеље, владарски списи, уговори, даровнице, искључиво као
доказни материјал. Развојем цивилизованог човечанства растао је и број и
разноликост писаних докумената, као и потреба за њиховим чувањем.
„Нагли развој друштва у целини, посебно индустрије и технологије,
као и администрације која је пратила овај развој у свим сферама друштвене активности разлог су брзог нарастања броја регистратура и огромне количине грађе током двадесетог века. Архиви су се нашли пред проблемом
огромне количине грађе и смештајног простора који је постајао све ограниченији. Решење је нађено тако што су уместо вредновања и одабирања
докумената трајне вредности утврђиване врсте (категорије) докумената која имају само временски ограничену оперативну вредност. Тај ’негативни’
прилаз овом проблему трајао је до половине двадесетог века, а код нас до
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1968. године. Позитивност овог става садржана је у томе што се уочавају
две категорије докумената, оних која имају својство трајне вредности и
оних која имају само ограничену оперативну вредност.“1
Данас је ситуација критична, и то је права реч којом се може описати
стање што се тиче количине грађе којом располажу архивске установе.
Историјски архив Суботица надлежан је за подручје три општине Севернобачког управног округа – Суботицу, Бачку Тополу и Мали Иђош. То је
подручје са нешто више од две стотине хиљада становника, са бројним
установама и организацијама културне, привредне и управне делатности.
Број у Регистру активних регистратура ИАСу2 у 2018. години пребацио је
хиљадити упис. За надзор и делање у њима задужен је тим који чине два
стручна радника, са архивским звањима вишег архивисте и архивисте.3
ИАСу поседује једно службено возило, којим обезбеђује минимум функционисања установе. Тако и стручни радници тзв. спољне службе користе
возило за обилазак терена, онда када оно није потребно за друге фазе рада
суботичке архивске установе.
Осим редовних такозваних прегледа регистратура, који су последица
прописима утврђених надлежности архива и његове Службе заштите архивске грађе ван архива, годинама је присутан проблем који је последица
стечајних поступака, посебно оних у привреди. Стечај, тежак и мучан сам
по себи, и архивистима представља проблем, јер је грађа у таквим случајевима по правилу остатак остатака некадашњег стања на полицама. Из вишегодишњег искуства запослених стручних радника ИАСу јасно је да таквој грађи није место у архивском депоу. Ради се углавном о уништеној и
занемареној маси папира, која, нажалост, по прописима из давних времена
спада у надлежност архивског поступања. Оставши без посла и материјалних извора за егзистенцију, људи занемарују садржај у просторијама са
натписима „Архива“, и тако регистратурски материјал и потенцијалну архивску грађу препуштају немилим утицајима хемије. Није чудо да је папир
последње о чему размишљају људи којима је угрожена егзистенција, али је
чудно да нико од архивиста или одговорних у законодавној власти у Србији у последњих тридесетак година није размишљао о том проблему, нити
је ишта учинио да гомилање бескорисне архивске грађе престане. Тиме је
већа иронија да је законодавац прописао да и стечајна грађа којој нису
прошли рокови чувања мора да доспе у депое архивских установа.
1

Богдан Лекић,Архивистика, стр. 27, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
2006.
2
Скраћеница за Историјски архив Суботица.
3
У ИАСу је запослено 14 стручних радника, те је то „прича“ која заслужује посебан рад
(прим. аут.).
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Количину грађе која је настала и која још увек настаје у регистратурама меримо у километрима. У самом ИАСу поседујемо готово осам километара грађе, која је смештена у шест што сталних што привремених депоа.4 То је последица стриктне примене прописа који регулишу рад архива
у вези са количином грађе, али и податка да суботичка установа културе
нема сопствени простор. ИАСу, основан пре више од седам деценија, ни
до данашњег дана није смештен у посебној згради, како то доликује установи културе таквог ранга. Суботички архивисти су од самих почетака до
данашњих дана смештени у просторијама Градске куће, где су практично
подстанари локалне самоуправе. Из таквог статуса произлазе и проблеми у
функционисању архива. Наравно, присутни су и проблеми нестручности и
недостатак знања запослених.5
Проблем нестручности често је опаснији од сваког смештајног проблема. То је бољка која изједа готово све архивске установе у Србији, а последица је нерешеног законодавног оквира који регулише архивску делатност наше државе. Податак да архивско законодавство датира још из времена када је у земљи постојао потпуно другачији друштвени, економски и
политички систем власти и када је Србија била тек саставни део Социјалистичке Федеративне Републике Југославије потпуно је невероватан. Уосталом, колико год да је законодавац у време када је доносио законе могао да
буде далековид, сигурно није могао да предвиди долазак дигиталног доба
и постојање електронског документа.
Заштита регистратурског материјала и архивске грађе ван архива
представља један од најважнијих задатака сваке архивске установе на свету. Тако је и у нашем случају. Регистратурски материјал има двојаку улогу: једна је функционисање самих стваралаца, а друга је да служи као потенцијални извор архивске грађе. Тиме регистратурски материјал заслужује нашу пажњу и надзор. Законодавац је створио услове да архиви као
установе заштите културних добара брину о томе. Свакако, то је сјајно и у
модерном свету и друштву неопходно. Међутим, сматрам да је неопходно
да променимо оно што је током времена и кроз праксу препознато као Дамоклов мач над радом и нормалним функционисањем архива.
Више него јасни су проблеми са смештајним простором. Архиви су
обавезни да примају грађу по посебним условима и у посебним случајевима прописаним законом. Рад са тзв. живим регистратурама не производи
4

Количина грађе и број депоа је на дане мај–јун 2018. године, у времену када је писан рад
(прим. аут.).
5
То нису специфичности архивских делатника, али су у нашој струци последице несагледиве (прим. аут.).
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толико проблема колико је то рад са субјектима у стечају. У таквим ситуацијама архиви су по правилу немоћни да заштите струку и сврху свог постојања, првенствено смештајни простор. Ионако мали и већином ненаменски грађени депои постају место за смештај безвредног регистратурског материјала, којем није ни истекао рок чувања. Даље, у архив, установу културе, улази папир који је дуго био изложен утицајима којима није
смео, попут влаге, прашине, штеточина, те као такав представља потенцијални извор заразе за осталу грађу смештену на архивске полице. На примерима рада у ИАСу покушаћу читаоцу да приближим како струка у Суботици реагује на такве изазове. Наравно, све у складу са позитивним законским прописима.
Случај предузећа NOBILESTARS ДОО у стечају, Суботица, Браће Радић бр. 77, 24000 Суботица, један је од примера како пракса „гази“ прописано које није у складу са животом. Елем, стечајни управник предузећа доставио је писмени захтев Архиву за стечајно поступање са грађом која је
настала у раду привредног предузећа NOBILESTARS ДОО. Зоран Вељановић, виши архивиста, и Зоран Вукелић, виши архивиста у име Историјског
архива Суботица „изашли су на терен“.6 Утврдили смо стање, наложили
мере, и по окончању свих осталих мера, јер поменута регистратура није
била у систему ИАСу, дочекали смо и дан за примопредају грађе. Тек 19.
марта 2015. године састављен је записник, следеће садржине и облика:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
Служба заштите архивске грађе ван архива
Трг Слободе 1, 24000 СУБОТИЦА
Тел/факс: 024626–863
БРОЈ: 03–14/3–01
ДАНА: 19. 03. 2015.
ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Датум састављања:19. 03. 2015. године.
Место примопредаје: Суботица, просторије депоа Историјског архива у: „АТОМСКО СКЛОНИШТЕ“, у улици Павла Штоса бр. 4 (примопредаја обављена 19. марта 2015).
6

Иако граматички неисправан, омиљен израз архивских радника користим као што га изговарамо у свакодневном архивском животу (прим.аут.).
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Надлежни архив (назив и адреса): Историјски архив Суботица (даље ИАСу), Суботица, Трг Слободе бр. 1.
Ималац (назив и адреса): NOBILESTARS ДОО у стечају, Суботица,
која се налази на адреси: Браће Радић бр. 77, 24000 Суботица.
Назив архивског фонда и период којим је обухваћена архивска
грађа: NOBILESTARS ДОО, Суботица, 2007–2012.
Имена чланова заједничке комисије: Драган Вигњевић, стечајни
управник који заступа NOBILESTARS ДОО у стечају, Суботица, те стручни радници Службе заштите архивске грађе ван архива: Зоран Вељановић,
виши архивиста, и Зоран Вукелић, виши архивиста у име Историјског
архива Суботица.
Налаз Комисије: Архивска грађа се преузима према списку архивске
грађе за предају Историјском архиву, а који је сачињен на основу предложеног списка (који је приложен уз овај записник и чини га саставним делом) архивске грађе од броја 10–14, 17–20. Документацију која је предмет
примопредаје чине регистратори и књиге са архивским ознакама.
Архивска грађа састоји се од: архивске грађе, односно документа о
оснивању и регистрацији фирме, Записника са полагања возачког испита
А, Б, Ц, Д, Е категорије, персоналних досијеа радника, М–4 образаца (пријава и одјава радника) и Зарада радника (исплатне листе и обрачун ЛД).
Нису уочена физичка оштећења грађе.
Преузета архивска грађа ће бити заведена као фонд бр. 500, NOBILESTARS ДОО, Суботица, (2007–2012).
Количина у дужним метрима: око 2,08m.
Записник су својим потписима и печатима ваљаним учинили Драган
Вигњевић, стечајни управник, Зоран Вељановић, виши архивиста, Зоран
Вукелић, виши архивиста ИАСу.
Слично је било и у случају стечајем захваћеног акционарског друштва из Ђурђина, места у околини Суботице. Исти поступак, различита
врста делатности предузећа које је завршило у стечају, архивистички одрађен законски поступак, и за крај:
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ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Датум састављања:27. фебруар 2015. године.
Место примопредаје: Суботица, просторије депоа Историјског архива у „АТОМСКО СКЛОНИШТЕ„у улици Павла Штоса бр. 4 (примопредаја обављена 27. фебруар 2015).
Надлежни архив (назив и адреса): Историјски архив Суботица, Суботица, Трг Слободе бр. 1/III.
Ималац (назив и адреса): АД за пољопривредну производњу „Панвита – Нова Бразда“ Ђурђин – у стечају, а која се налази на адреси, 24213
Ђурђин, Бориса Кидрича бр. 10
Назив архивског фонда и период којим је обухваћена архивска
грађа: АД за пољопривредну производњу „Панвита – Нова Бразда“ Ђурђин – у стечају, Ђурђин, 1946–2012.
Имена чланова заједничке комисије: Зоран Стојановић, стечајни
управник који заступа АД за пољопривредну производњу „Панвита – Нова
Бразда“ Ђурђин – у стечају, те стручни радници Службе заштите архивске
грађе ван архива: Зоран Вељановић, виши архивиста, и Зоран Вукелић, виши архивиста у име Историјског архива Суботица.
Налаз Комисије: Архивска грађа се преузима према попису архивске
грађе за предају Историјском архиву Суботица, а који је сачињен на основу предложеног списка (који је приложен уз овај записник и чини га саставним делом) архивске грађе од броја 46–52. Документацију која је
предмет примопредаје чине књиге, регистратори, кутије и досијеи са архивским ознакама.
Архивска грађа састоји се од: архивске грађе и финансијске документације, односно док. о стамбеним питањима (додела станова и кредити
за стамбену изградњу) и зарада радника (исплатне листе и обрачун ЛД).
Нису уочена физичка оштећења грађе која је преузета.
Преузета архивска грађа ће бити заведена као фонд АД „Панвита –
Нова Бразда“ Ђурђин (1967–1998).
Количина у дужним метрима: око 2m.
Потписници записника, Зоран Стојановић, као стечајни управник, и
Зоран Вељановић и Зоран Вукелић, виши архивисти, у име ИАС-у.
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Из оба случаја јасно је реч о предузећима која су из разноразних разлога завршила у стечајној деоби.7 Из ових и гомиле других записника о
преузимању грађе видљиво је о каквој „папирној врсти“ је реч. Дакле, потпуно је јасно да ту грађу, односно податке које она садржи поседују и државни органи надлежни за тај посао. Запослени у тим установама и институцијама примају за те радње добрано већу зараду него ли запослени у архивима. Постављам питање: треба ли мултиплицирати послове и смештај
истоветне грађе, која и није културно добро? Када ће држава и законодавни органи да то увиде и реше нас мултиплицирања истих послова? Сматрам да је то лако, једноставно. Струка треба да снажније проговори о
овим темама и да законодавце, који су сервис грађана и имају задатак да
нам олакшају живот натера да рационално промишљају о свему ономе што
улази у домен њихове делатности, посебно о култури. Јер, да парафразирам чувену изреку и истакнем њену архивистичку подлогу: Народ и држава који немају однос према културном добру немају ни будућност!

Закључак
Архивске установе преплављене су километарским количинама папирне грађе, неуједначеног значаја за струку, друштво и идентитет нације.
Струка је ирационалним одлукама и (не)чињењем одговорних у држави
препуштена стихији која лагано убија бит архивског делања. Опасност бирократизованог ума и деловања долази и из самих архива, где се често рогобатно, бирократизовано размишљање намеће као утемељено у позитивним правним прописима које архиви примењују. У смештајним просторима ионако недовољним за архивску грађу све више простора заузимају папири који имају ограничен рок чувања. У раду аутор покушава да укаже на
горући проблем струке, а то је да непотребан регистратурски материјал
прети да преплави архиве. Или још горе, да с обзиром на стање те папирне
материје, која је често неадекватно чувана и третирана, дође до обољења
архивске грађе. Порука је да је крајње време да архивисти дигну глас против лоших, чак и непостојећих решења, која прете да обесмисле постојање
саме струке.

7
Стечајни поступак није новост настала у савременом друштвено-економском систему,
постојао је и раније. Међутим, евидентно је да у привредним активностима које су отвореније и изложеније утицају тржишта стечај долази као крај за оне који тржишну утакмицу
не могу да играју (прим. аут.)
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Zoran VUKELIĆ
ARCHIVES DEPOT - A PLACE FOR CULTURAL
HERITAGE OR BUREAUCRATIC WASTE
Summary
The author of the paper, based on the examples from the practice of unemployed
archivist in the service of supervision in the Historical Archives of Subotica, explains
the problem-dilemma about whether and how the archives become the hostages of
bureaucratic thinking and the way of acting in an area that is primarily cultural, with
special emphasis on the type of material deposited by archives in its area.
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Милорад ЈОВАНОВИЋ, архивски саветник
Историјски архив „Средње Поморавље“
Јагодина

АРХИВСКА ГРАЂА О СУЂЕЊИМА НАРОДНИМ
НЕПРИЈАТЕЉИМА У МОРАВСКОМ ОКРУГУ ПОСЛЕ
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
САЖЕТАК: Проблеми заштите и коришћења архивске грађе о суђењима „народним непријатељима“ после Другог светског рата у социјалистичкој Југославији, представљени су на примеру Фонда Окружног суда - Светозарево. Фонд је преузет 1988. године од Окружног суда у Светозареву. Садржи судске предмете за
кривична дела која су суђена на основу Уредбе о војним судовима НОВ од 24. маја 1944. године и Закона о кривичним делима против народа и државе од 15. августа 1945. године. Војни суд Крагујевачке војне области (Веће при команди јагодинског војног подручја) судио је „народним непријатељима“ од фебруара 1945.
на основу Уредбе о војним судовима. По ступању на снагу Закона о кривичним
делима против народа и државе, у првом степену судили су окружни народни судови за кривична дела цивилних лица, као и војних лица нижег ранга.
Проблеми са којима смо се суочили радећи на овом фонду, начини њиховог
превазилажења и комплексна решења, која захтевају ангажовање државних институција на свим нивоима, представљају скроман допринос проучавању архивске
грађе која је настала у периоду државног социјализма некадашње Југославије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: окружни народни суд, окружни суд, војни суд, народни непријатељи, кривично дело против народа и државе, ратни злочин, судски предмет,
пресуда, архивска грађа

Архивска грађа о суђењима народним непријатељима1
у Моравском округу
Током и непосредно после Другог светског рата, у периоду настанка
социјалистичког друштва у Југославији, у име револуционарне правде
1

Термин државни и народни непријатељи дефинисан је Уредбом о војним судовима од
1944. године и најчешће је коришћен у судским предметима. Творци новог режима у тадашњој Југославији преузели су синтагму непријатељи народа , која је настала у Совјетском
Савезу у време Стаљинових чистки, в. Momčilo Mitrović, Narodni i državni neprijatelji u Srbiji posle Drugog svetskog rata, Dijalog povjesničara-istoričara 6, Zagreb 2002.
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страдали су многобројни појединци и породице. Војно и цивилно судство
судило им је за дела против народа и државе, а пресуде изрицане у име народа за које је предвиђена смртна или временска казна, доносиле су и споредне мере, у виду губитка грађанске части и конфискације имовине осуђеника.
Због актуелности питања које су отворила нова друштва и државе некадашње социјалистичке Југославије, архивска грађа о судским процесима
после Другог светског рата за дела против народа и државе добила је на
значају.
***
Архивска грађа о суђењима народним непријатељима у Моравском
округу припада Фонду Окружног суда у Светозареву (1945–1977). Преузета је у несређеном стању, без судских уписника 1988. године и била је смештена у 9 металних сандука и 5 пластичних врећа. Уз Записник о примопредаји приложен је списак Предмета кривице примљених од Окружног
суда области крагујевачке и предмета за кривична дела против народа и
државе. Пописани су предмети који носе број Окружног суда у Крагујевцу, односно иницијално број Војног суда Крагујевачке војне области, затим правоснажно решени предмети Окружног суда Области крагујевачке
од 1949. до 1951. године и предмети из уписника К за дела против народа и
државе суђена пред Окружним судом у Јагодини за период од 1946. до
1957. године. Посебној групи припадају предмети са ознаком КЗП за 1945.
и 1946. годину, који су вођени пред Окружним народним судом у Јагодини.
Раздвајањем надлежности војних и цивилних судова и променом организације судства, предмети за кривична дела против народа и државе
мењали су титулара. Настајали су у Јагодини током и непосредно после
Другог светског рата пред Војним судом Крагујевачке војне области (Веће
при команди јагодинског војног подручја). Затим је судске поступке за дела против народа и државе цивилних лица преузео и наставио процесуирање новооптужених Окружни народни суд у Јагодини.2 Током 1951. године
Окружни суд у Светозареву примио је архивиране предмете Војног суда
Kрагујевачке војне области, који су се односили на осуђена лица са подручја некадашњег Моравског округа (били су смештени у Окружном суду
у Крагујевцу). Такође, Окружни суд Области крагујевачке предао је правоснажно решене предмете од 1949. до 1951. године Окружном суду у Светозареву.3
2

Закон о кривичним делима против народа и државе, Службени лист ДФЈ, 66/1945
Предмети Окружног суда у Светозареву који датирају од краја јуна 1949. године, због
укидања овог суда предати су у надлежност Окружном суду Области крагујевачке. Окру3
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Услед промене надлежних судова предмети су имали различиту фасцикулацију, формат и врсту папира. Такође, издвајани су према територијалном принципу из корпуса судске архивске грађе која се налазила у
Окружном суду у Крагујевцу и свакако да су и у том погледу претрпели
физичке промене (добијали нове омоте и нове бројеве са назнаком надлежног суда). Тако су предмети војног суда, поред изворних бројева, добијали бројеве Окружног суда у Крагујевцу, да би после преузимања 1951. године на новом омоту уписивани бројеви Окружног суда у Светозареву.
Правоснажно решени предмети Окружног суда области крагујевачке за
период од 1949–1951. године носили су бројеве овог суда, али и редне бројеве Окружног суда у Светозареву са назнаком предмета који недостају.
Издвојени су и предмети из Уписника са К ознаком за период 1946–1957.
који су припадали Окружном суду у Светозареву и КЗП означени предмети који су вођени пред Окружним народним судом у Јагодини.
Архивска грађа садржи судске предмете за кривична дела која су суђена на основу Уредбе о војним судовима НОВ од 24. маја 1944. године и
Закона о кривичним делима против народа и државе од 15. августа 1945.
године. Војни суд Крагујевачке војне области (Веће при команди јагодинског војног подручја) судио је народним непријатељима од фебруара 1945.
на основу Уредбе о војним судовима.
Уредбом о војним судовима од 24. маја 1944. године установљени су
војни судови корпуса, војних области и Виши војни суд при Врховном
штабу. Судови корпуса или судови корпусне војне области судили су за
сва кривична дела војних лица и за кривична дела ратног злочина и народних непријатеља цивилних лица. Виши војни суд је по службеној дужности разматрао пресуде судова корпуса и корпусних војних области којима
је изречена смртна казна, казна робије и лишења чина или звања официра.
Уредбом је одређен појам ратног злочинца и народног непријатеља.4 Члажни суд Области крагујевачке (Окружни суд у Крагујевцу) судио је за кривична дела против народа и државе окривљенима са територије некадашњег Моравског округа од августа
1949. до септембра 1951. године. Од септембра 1951. године поново је успостављен Окружни суд у Светозареву, који преузима предмете Окружног суда Области крагујевачке и наставља суђење у првом степену.
4
Uredba o vojnim sudovima, http:// www.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/articles/vesti/uredbao-vojnim-sudovima-nov.html, 17. мај 2018. Члан 13 Уредбе гласи: Ратним злочинцима, били они грађани Југославије, окупаторских или других земаља, имају се сматрати: покретачи, организатори, наредбодавци те помагачи и непосредни извршитељи масовних убијања, мучења, присилног исељавања, одвођења у логоре и на присилни рад становништва,
затим палежа, уништавања и пљачке народне и државне имовине; сви поједини поседници
имања и предузећа у Југославији, окупаторским и другим земљама који су нечовечно експлоатирали радну снагу на присилни рад одведених људи; функционери терористичког
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ном 16 Уредбе предвиђене су казне и заштитне мере за најтежа дела:
присилни рад, тешки присилни рад и смртна казна. Уз ове казнене мере,
суд је могао изрећи губитак војничке и грађанске части и конфискацију
имовине осуђених лица. Истражитељи су имали и функцију тужитеља и
прикупљали су доказни материјал за оптужбу, али и за одбрану.
На основу Закона о уређењу и надлежности војних судова од 24. августа 1945. године, надлежност војних судова ограничена је на суђења војним лицима и само у изузетним случајевима судили су цивилима5. Војни
судови армија судили су у првом степену за кривична дела официра, а у
другом степену одлучивали су по жалбама на пресуде дивизијски војних
судова. Уколико армија, као формација, није била присутна на одређеној
области, осниван је војни суд војне области са надлежностима војног суда
армије. Поступци који су вођени против цивилних лица пред војним судовима и по којима је донета првостепена пресуда, такође су окончани пред
војним судовима.
По доношењу Закона о кривичним делима против народа и државе
15. августа 1945. године, у првом степену судили су окружни народни судови за сва дела цивилних и војних лица нижег ранга.6
Закон је дефинисао појам кривичног дела „против народа и државе“
као радњу којом се угрожава државно уређење Југославије. Кривично дело
против народа и државе описано је у четрнаест тачака и одређене су казне
лишења слободе са принудним радом најмање три године, конфискација

апарата и терористичких наоружаних формација окупатора и домаћи у служби окупатора; они који су вршили мобилизацију нашег народа за непријатељску војску.
Члан 14 Уредбе: Народним непријатељима, имају се сматрати: сви активни усташе,
четници и припадници осталих оружаних формација у служби непријатеља и њихови организатори и помагачи; сви они који су услужби непријатеља и њихови организатори и
помагачи; сви они који су у служби непријатеља ма у ком виду - као шпијуни, достављачи,
курири, агитатори и слично; који су натеривали народ да окупаторима преда оружје; сви
они који су издали народну борбу и били у дослуху са окупатором; сви они који се одметну
од народне власти и раде против ње. Сви они који разарају народну војску или су на други
начин помагали и помажу окупатору; сви они који изврше тешке случајеве убиства и
пљачке и слично.
5
Закон о уређењу и надлежности војних судова у Југословенској армији, Службени лист
ДФЈ, број 65/1945; Закон о потврди и изменама и допуни Закона о уређењу и надлежности
војних судова у Југословенској армији од 24. августа 1945. године, Службени лист ФНРЈ,
број 58/1946; Pukovnik Gagović Gavrilo, Vojni sudovi u novoj Jugoslaviji,
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z15/07z15.pdf, 14. март 2018.
6
Према члану 14 Закона о кривичним делима против народа и државе (Службени лист
ДФЈ, број 66/1945.) окружни народни судови, као првостепени, били су надлежни за суђење у кривичним делима против народа и државе.
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имовине и губитак политичких и грађанских права. У изузетним случајевима Закон је предвиђао и смртну казну.
Законом о уређењу народних судова прописан је састав и надлежност
окружних судова. Судско веће окружног суда за суђење у првом степену
састојало се од двојице поротника и једног судије. Народни одбор округа
је именовао и разрешавао судије и поротнике. Окружни судови пресуђивали су у кривичним стварима у првом степену за кривична дела против народа и државе, као и против општенародне и задружне имовине.7
Сређивање и обрада
Поступак сређивања Фонда Окружног суда у Светозареву захтевао је
детаљну припрему и веома обазрив приступ. Архивска грађа је била пописана, повезана у свежњеве, без спољашњих ознака, са интерном назнаком
„четничка архива“. Предмети су разврстани према судским бројевима
оних судова у којима су изворно настајали. Иако је последњи власник архивске грађе био Окружни суд у Светозареву, само је један део архивалија
припадао изворно овом суду. Архивска грађа о суђењима народним непријатељима била је прикупљена у Окружном суду у Светозареву и груписана
под називом Предмети примљени од Окружног суда области крагујевачке
и предмети за дела против народа и државе. Определили смо се да прихватимо ову поделу, која је првенствено тематски дефинисала предмете у
оквиру територијалне надлежности Окружног суда у Светозареву.
Прва група предмета, која је била и најобимнија, припадала је Војном
суду Крагујевачке војне области (Веће при команди јагодинског војног
подручја). Обухватала је архивалије у хронолошком распону од 1945. до
1947. године и територију Моравског округа са припадајућим срезовима:
беличким, раваничким, ресавским, левачким, деспотовачким и параћинским. Ове предмете је Окружни суд у Крагујевцу предао Окружном суду у
Светозареву 1951. године. На њиховом омоту отиснут је штамбиљ и уписан број Војног суда Крагујевачке војне области, а затим и штамбиљ и
број Окружног суда у Крагујевцу. Последњи број који су носили предмети
уписан је црвеном воштаном бојом на штамбиљу Окружног суда у Светозареву и практично представља њихов редни број.
Друга група предмета носи назив Правоснажно решени предмети
примљени од Окружног суда Области крагујевачке. Обухвата период од
7

Закон о уређењу народних судова, Службени лист ДФЈ, број 67/1945; Закон о изменама
и допунама Закона о уређењу народних судова од 26. августа 1945. године, Службени лист
ФНРЈ, број 51/1946
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1949. до 1951. године и односи се на предмете који територијално припадају наведеним срезовима некадашњег Моравског округа. На њиховом
омоту отиснут је штамбиљ и уписан број Окружног суда Области крагујевачке.
Трећа група предмета настала је у раду Окружног суда у Јагодини
(Светозареву), носи „к“ ознаку и обухвата период од 1946. до 1955. године.
Четвртој групи предмета за дела против народа и државе припадају
предмети са ознаком „кзп“, обухватају период рада Окружног народног
суда у Јагодини од августа 1945. до марта 1946. године.8
После наведене класификације, која је обухватала и идентификацију
предмета, као и анализу организације цивилног и војног судства у периоду
од 1945. до 1955. године, могло се приступити архивистичком сређивању.
Свака група предмета имала је своје специфичности у погледу форме
и садржине. Војна судска акта имала су већи формат, често су писана руком и везивана канапом редоследом како су настајала. Судило се по Уредби о војним судовима, доношене пресуде у име народа Југославије, а уз
потпис председника суда стајала је обавезна парола: смрт фашизму – слобода народу. Пресуде Окружног народног суда најчешће су куцане писаћом машином на танком и провидном папиру, а записници о већању судија остајали у затвореној коверти. Предмети Окружног суда у Светозареву и
Окружног суда области крагујевачке садрже пописe списа, акта су куцана
писаћом машином и повезивана канапом, док су записници о главном претресу ручно исписивани заједно са пресудом, најчешће на припремљеном
обрасцу. Пресуде су изрицане у име народа по Закону о кривичним делима
против народа и државе.
Унутрашњост предмета разликовала се по обиму и садржају. Тако су
неки предмети имали мање од десет листова, док су други могли имати и
по неколико стотина. Један део предмета у суду је спајан по кривици већег
броја оптужених за истоветно кривично дело. Тако су настали предмети
збирних суђења, који су често носили различите бројеве и било је тешко
идентификовати њихов последњи број, па чак и надлежни суд који је
окончао суђење. Акта су била измешана, без икаквог редоследа, већина
без деловодног (регистарског броја) и припадала су различитим институцијама у судском поступку. Поред званичних аката, предмети су садржали
и заплењени материјал који је пронађен код оптужених у истражном поступку. Такође, један део предмета садржао је својеврсне петиције грађа8

Пресуде Окружног народног суда у Јагодини за кривична дела против народа и државе
имају КЗП ознаку. Прву пресуд у са К ознаком Окружни суд у Јагодини донео је 18. априла 1946. године (в. ИАЈ, Окружни суд Светозарево, К-1/1946 )
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на, који су гарантовали да су се оптужени часно држали у току рата и да
нису учинили ни једно кривично дело.
Предмети су имали сложену структуру, без икаквих трагова код творца фонда који би били путоказ у процесу сређивања.
Пошто се анализом закона и судских поступака за кривична дела против народа и државе могло установити како је текао судски поступак, груписана су акта која су припадала одређеној фази у току поступка по хронолошком принципу. На основу пропратног материјала, доставница, спроводница и писама, олакшано је праћење кретања аката и читавих предмета
у поступку, нарочито у хијерархији судских органа.
Прва група аката односила се на истражни поступак који је обављао
јавни тужилац у сарадњи са опуномоћством службе за заштити народа
(Озна), од краја јануара 1946. Управом државне безбедности (Удба). Садржи записник о саслушању оптуженог у одељењу за заштиту народа, изјаве
сведока и извештаје месних народних одбора о држању оптуженог у току
рата и оптужни предлог јавног тужиоца.
Током истраге прикупљан је писани, штампани и фотографски доказни материјал. Овај материјал давао је посебан ефекат архивској грађи о
суђењима народним непријатељима. Састојао се од личне преписке оптужених у виду писама и разгледница и пословне и службене кореспонденције, уколико се радило о војним лицима или индустријалцима. Понекад
су као доказни материјал послужиле чланске карте разних удружења и хуманитарних организација, ратне пропуснице и фотографије оптужених у
униформама са наоружањем. Штампани материјал у виду прогласа, летака
оружаних формација у току рата, али и пропагандни (у време информбировске кризе), емигрантска штампа и брошуре и илегална литература, такође пружали су живописну слику о животу и раду оптужених народних
непријатеља.9
Другу групу аката чине акта судског поступка: изјаве оптужених и
сведока, записници о јавној расправи са пресудом, записници о судском
већању, пресуде и пропратна преписка надлежног суда са среским судовима по питању конфискације имовине и вишим судским инстанцама у жалбеном поступку тужиоца и осуђених.

9

Поред штампаног и фотографског доказног материјала који су се налазили у судским
предметима, пронашли смо у предмету против апотекара из Параћина Бошковић Боре лек
против болова умотан у папир, који је оптужени сакрио од народне власти и био осуђен за
кривично дело из члана 3 Закона о сузбијању недозвољене трговине, вид. Историјски архив
Јагодине, Окружни суд Светозарево, К-5/47, Јагодина (ИАЈ, Окружни суд)
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Посебна група аката односи се на жалбени поступак тужиоца и осуђених лица (поступак по правним лековима). У име осуђених, поред адвоката, често су жалбе и молбе за помиловање упућивали чланови породице.
Поред наведеног, овој групи аката припадали су извештаји о држању осуђених лица у казненим заводима, њиховом здравственом стању и слично.
Решења и пресуде виших војних судова, врховног суда, президијума народне скупштине и укази о помиловању, такође припадају овој групи аката.
Како би се олакшало кретање кроз предмет на посебним омотима назначене су групе аката, што је нарочито било корисно током обраде архивске грађе. Није било излучивања, а дупликати пресуда су задржани због
физичког стања архивске грађе. Већина пресуда била је у саставу записника о расправи и имала је потпис председника судског већа оверен печатом
надлежног суда.
Поступак сређивања и обраде био је отежан због физичког стања докумената и формалних недостатака у самим предметима. Многе пресуде
биле су слабо читљиве услед избледелих слова и лошег квалитета папира.
Неки предмети нису садржали првостепене пресуде, иако се из садржине
могло видети да су окончани и да је оптужени осуђен. Било је и предмета
само са пресудама виших судова или са изводом из пресуда. Постојале су
и оригиналне пресуде откуцане писаћом машином са потписом без печата.
Такви недостаци посебно су евидентирани због корисника архивске грађе
у поступку рехабилитације.
Имајући у виду значај архивалија за истраживање веома актуелне теме о државном терору и прогону после Другог светског рата у име „револуционарне правде“10, најприхватљивији вид обраде био је попис предмета
и именски регистар осуђених. Ово решење чинило се оправданим када су
у питању корисници у поступку рехабилитације, нарочито надлежни судови, али и истраживачи. Попис је урађен према бројевима пресуда оних судова у којима су изворно настајале и редним бројевима Окружног суда у
Светозареву за пресуде војног суда. Бројеви пресуда виших судова, уколико их је било у предметима, уписивани су у напоменама. Поред броја
предмета, односно судске пресуде и имена и презимена, у садржај пописа
10

О репресији комунистичке власти после Другог светског рата: Srđan Cvetković, Između
srpa i čekića – represija u Srbiji 1944-1953, Beograd 2006; Исти, Репресија комунистичког
режима у Србији на крају Другог светског рата са освртом на европско искуство, 1945.
Крај или нови почетак? Тематски зборник радова, Библиотека „Зборница радова“, бр. 13,
Институт за новију историју Србије, Музеј жртава геноцида, Београд 2006; Коста Николић,
Мач револуције – Озна у Југославији 1944-1946, Београд 2013; Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944-1946. Dokumenti I-III:Priredio: Vladimir Geiger, Slavonski
Brod 2006, Zagreb 2008.
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бележено је место рођења и пребивалишта осуђених лица, занимање, закон и члан по коме су осуђена и евентуално припадништво одређеној војној формацији, организацији или политичкој групи. Евидентирани су и
збирни предмети, где је обично на судском омоту стајало име првооптуженог и натпис и други. Из таквих пресуда исчитавана су сва имена и уношена у попис предмета осуђених уз одговарајући судски број.
Са посебном пажњом третирани су судски поступци против виђенијих грађана Моравског округа, индустријалаца, занатлија, трговаца, предратних председника општина и политичара, свештеника, професора, али и
команданата Југословенске војске у отаџбини и Српске државне страже.
На удару мача револуцинарне правде били су и припадници демократске
омладине, присталице Милана Грола. Услед Резолуције Информбироа
1948. године, југословенска држава је фокусирала нове непријатеље. Наступио је талас судских поступака против присталица совјетског модела
комунизма (стаљинизма), чији је најчешћи епилог био дугогодишње заточеништво осуђених у Казнено поправном дому Раб, односно на Голом отоку.
Израдом пописа предмета створена је свеобухватна слика о броју осуђених, њиховим кривицама, војним формацијама или политичким организацијама којима су припадали, местима у којима су живели, њиховој професији, па чак и о ратним догађајима у којима су учествовали.
По завршеној обради, могло се приступити изради именског регистра
осуђених лица за дела против народа и државе са територије некадашњег
Моравског округа. У регистар су уношени, уколико их је било, и бројеви
предмета конфискације коју су спроводили срески судови. Лица која су
била ослобођена оптужбе или којима је обустављен поступак, такође су
уписивана, имајући у виду сазнање њихових потомака да им је било суђено, али да немају податке да су били осуђени.
Као резултат обраде Фонда Окружног суда настао је регистар који
броји око хиљаду процесуираних и осуђених лица са територије Моравског округа. На тај начин корисници архивске грађе могли су на најбржи
начин добити информацију са именом и презименом осуђеног лица, местом пребивалишта и бројем пресуде.
Доступност и коришћење
Проблем коришћења архивске грађе о суђењима народним непријатељима огледао се најпре у комуникацији са Вишим судом у Јагодини, надлежним за вођење поступака рехабилитације. Представници Суда захтевали су да се предмети осуђених лица за дела против државе и народа у
оригиналу достављају писарници суда по њиховом захтеву. У складу са
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Правилником о коришћењу архивске грађе и принципима архивске струке,
надлежни суд је упознат о условима и могућностима коришћења архивске
грађе. После почетних проблема, договорено је да се Суду достављају копије пресуда са записницима о јавним расправама, оверене печатом и отиснутим штамбиљом Архива. Из тражених предмета, поред првостепених
пресуда, издвајане су и пресуде виших судова, као и решења Президијума
и укази о помиловању осуђених.
И поред сагласности између Архива и Суда, наступили су многобројни проблеми. Најпре, Суд је у својим захтевима за издавањем копија пресуда, често наводио само име и презиме осуђеног лица, или само број пресуде без назива суда, или број пресуда виших судских инстанци и слично.
Уз непрецизне захтеве и назнаке хитности, стварани су додатни проблеми
упућивањем заинтересованих лица Архиву за предмете рехабилитације.
Поред рехабилитације, одмах се отварало и питање реституције имовине
осуђених, а самим тим, повећан је и број захтева, не само судова и физичких лица, већ и овлашћених адвокатских канцеларија. Тако је Архив у једном тренутку морао решавати више захтева по истом предмету, односно за
исто лице. Додатни проблем настајао је када предмети нису садржали пресуде или су биле са формалним недостацима, без печата, само у облику извода, преписа и слично. То се морало доказивати, уз многобројна појашњења, слањем копија пратећих аката из предмета.
Услед специфичности архивске грађе Окружног суда, отворено је питање дефинисања услова доступности.
На основу Закона о заштити података о личности11 (члан 5) подаци о
личности садржани у архивској грађи, који су приступачни у архивима не
подлежу дејству овог закона, са напоменом, осим ако очигледно претежу
супротни интереси лица. У другој тачки члана 5 наведено је да се Закон
не примењује на податке који се обрађују за породичне и друге личне потребе и нису доступни трећим лицима.
Анализирајући важећи Закон, не може се изузети архивска грађа
Окружног суда, имајући у виду осетљивост података који се односе на
кривична дела појединаца. У случају Вишег суда, пошто је реч о службеној употреби и захтевима породица и потомака осуђених за рехабилитацију, омогућен је приступ подацима, али уз ограничење права у погледу изјава сведока оптужбе. Претпостављајући могућност да су сведоци још увек
живи и да приступ њиховим изјавама може озбиљно угрозити њихов лични и породични интегритет, ограничена је доступност судских предмета у
деловима који се односе на изјаве сведока оптужбе. Применом мера ано11

Службени гласник РС, бр. 97/2008
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нимизације, могао се решити проблем, али је недостајала техничка и финансијска подршка.
Уз наведено ограничење права (члан 23, тачка 8), чланови породица
оптужених могли су поднети захтев за приступ подацима из судских предмета којима су остваривали право пред Вишим судом. Такође на основу
пуномоћја, могли су поднети захтев и заступници у предметима рехабилитације.
Виши суд у Јагодини одлучивао је у предметима рехабилитације на
основу пресуда и није инсистирао на изјавама сведока, које су као посебни
акти најчешће настајали у Опуномоћству ОЗНЕ или током истражног поступка који је водио тужилац.
Оваквим поступањем не повређују се одредбе Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја12, пошто се користи право на
раздвајање информација и на омогућавање доступности дела докумената
(члан 12). Због могућих злоупотреба слободног приступа информацијама,
заштиту професионалног интегритета и интегритета личности на коју се
информација односи, пружају чланови 13 и 14 наведеног закона13. Чланом
14 штити се приватност и углед лица на које се информација односи.
За научноистраживачки рад не постоје ограничења у погледу доступности, осим током трајања поступка сређивања и обраде архивске грађе.
Од истраживача се захтева да јасно одреде сврху обраде, да ускладе рад са
правилником о коришћењу архивске грађе, важећом методологијом одговарајуће научне дисциплине и етичким кодексом који захтева свака научна
област.
Закључак
Архивска грађа о суђењима народним непријатељима била је под посебном државном пажњом деценијама после Другог светског рата, због
евентуалне компромитације режима. О томе сведочи дугачак период њеног задржавања у разним судским и државним органима, односно у њиховим архивама, у условима потпуне контроле и недоступности. Свакако да
12

Службени гласник РС, бр. 120/2004
Закон о приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник РС, бр. 97/2008.
Чланом 13 је предвиђено да орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права
на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када
се понавља захтев са истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.
13
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је немогуће испратити процес нестајања докумената, који је такође забележен током послератних година.
Због великог очекивања јавности и контроверзи које су пратиле отварање теме револуционарног терора у комунистичкој Југославији, био је
неопходан опрезан приступ сређивању и обради архивске грађе фонда
Окружног суда Светозарево. Рад је био отежан услед непостојања судских
уписника и регистара, мешања надлежности војног и цивилног судства,
непотпуности предмета, нецеловитости Фонда, оштећења на појединим
актима и слично.
Поступак сређивања и обраде био је заснован на важећим архивистичким принципима и унапред дефинисаном циљу.
Израдом именског регистра осуђених постигнут је најбржи приступ
информацијама о судским предметима за кривична дела против државе и
народа.
Потпуна обрада архивске грађе о суђењима народним непријатељима
захтевала је и истраживање у другим архивима.
У Архиву Југославије прегледана су акта Државне комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача14 и фонд Президијума ФНРЈ. Значајни подаци о осуђеним лицима за дела ратног злочина са
подручја Моравског округа могу се пронаћи у Војном архиву, у фонду
Војнобезбедносне агенције и Четничкој архиви. У Архиву Србије похрањен је фонд Безбедоносно-информативне агенције (БИА), са извештајима
Одељења за заштиту народа и документима о активностима четника Драже Михаиловића и раду илегалних организација. Такође, документа Земаљске комисије за суђење ратним злочинцима и колаборационистима15
пружају обиље података о осуђеним лицима у Моравском округу и раду
среских повереништава за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. За предмете помиловања по жалбеном поступку значајна је архивска грађа фонда Президијума Народне скупштине Србије (Архив Србије).
Регистар осуђених лица за дела против народа и државе и имплементација дигиталне базе података за целу територију Србије, али, свакако, и
за остале државе, које су биле у саставу некадашње Југославије, знатно би
учинио доступнијим судска документа ове природе корисницима.
14

Архив Југославије, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и његових помагача 1944-1948, Београд (АЈ, ДК-110), в. Miodrag Zečević, Jovan Popović, Dokumenti iz
istorije Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz
Drugog svetskog rata, I-II, Beograd 2000.
15
Архив Србије (Железник), Земаљска комисија за суђење ратним злочинцима и колаборационистима 1944-1948, Београд (АС, Г-25)
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Истовремено, потребно је јасно дефинисати поступак и услове коришћења архивске грађе судске провенијенције, нарочито када је у питању
рок доступности. Неопходно је успоставити и бољу комуникацију са надлежним судовима за вођење поступака рехабилитације.
Због физичког стања архивске грађе (танког и истрошеног папира, избледелих слова и слично), неопходно је заштити документа од непосредног коришћења. Оригиналну архивску грађу (пресуде) потребно је микрофилмовати, а заштита од непосредног контакта би се постигла дигитализовањем. Поред тога, дигитализацијом би се омогућио бржи приступ документима и успоставила интерактивна веза између дигиталних записа и регистра осуђених лица.
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Milorad JOVANOVIĆ
ARCHIVAL MATERIAL ON TRIALS OF „NATIONAL ENEMIES“
IN THE MORAVA REGION AFTER THE WORLD WAR 2
Summary
Based on examples from the Fund of the Regional Court in Svetozarevo, the
article addresses issues of protection and usage of archival material on trials of the
"national enemies" after the World War 2 in Socialist Yugoslavia. The fund has been
taken over in 1988 from the Regional Court in Svetozarevo. It contains court cases for
criminal offenses that have been processed on basis of the Military Tribunal Order of
the National Liberation Army from November 24, 1944, and of the Law on Crimes
Against People and State from August 15, 1945. The Military Tribunal of the
Kragujevac Military District (Council of the Jagodina Military Area Command) held
trials of the „national enemies“ since February 1945 on basis of the Military Tribunal
Order. As soon as the Law on Crimes Against People and State came into force trials in
the first instance for all civilian and military personnel of lower rank have been held by
the regional national courts, the so-called „courts of national honour“.
The problems we faced during working with this fund, the ways of resolving them
and complex resolutions that require involving the state institutions at all levels,
represent a modest contribution to the study of archival material from the period of state
socialism in the former Yugoslavia.
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Бранка ЈАНАЧКОВИЋ, архивски саветник
Драгана СТАНИСАВЉЕВИЋ, архивист
Историјски архив „31. јануар“ у Врању
ЗНАЧАЈ ИЗРАДЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ НАУЧНО-ОБАВЕШТАЈНИХ
СРЕДСТАВА ЗА АФИРМАЦИЈУ АРХИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
– искуства Историјског архива у Врању –
САЖЕТАК: Циљ рада је да се укаже на улогу и значај научно-обавештајних
средстава у процесу заштите архивске грађе и њеном презентовању научној и
стручној јавности. У раду се презентује начин израде сумарног и аналитичког инвентара за фондове органа управе у врањском архиву. Израда аналитичких инвентара у којима се даје детаљан опис садржаја сваког предмета понаособ није у довољној мери заступљена у архивима. Наведено је и који су то приоритетни фондови за које би се радили аналитички инвентари. У овом раду је представљен аналитички инвентар за орган управе и то за фонд Начелство округа врањског (1878–
1915). Фонд је проглашен за културно добро од изузетног значаја и садржи архивску грађу из друге половине 19. и с почетка 20. века. Представља први орган управе након ослобођења Врања од турске власти. Израда сумарних инвентара за органе управе је од посебног значаја за кориснике истраживаче који користе архивску
грађу за писање тема из разних области и делокруга рада ових регистратура. Сумарни инвентар за Скупштину општине Власе (1944–1965) пружа истраживачима
драгоцене информације о раду представничких тела и њихових политичко-извршних органа, из области привреде, школства, социјалне заштите, народног здравља и других сфера живота и рада са овог подручја, које је обухватало 22 насељена места.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Научно-обавештајна средства, аналитички инвентар, сумарни инвентар, архиви, архивска грађа, Начелство округа врањског, Скупштина
општине Власе, архивски фонд, архивски предмет, аналитичка јединица, инвентарна јединица

Архиви нису само чувари културне баштине. Не треба их посматрати
као установе културе које чувају архивску грађу и које имају улогу услужног сервиса другим субјектима. Архивисти би требало да преузму улогу
истраживача, који презентују истражену архивску грађу путем публиковања архивских докумената и објављивања научно-обавештајних средстава о
архивској грађи.
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Ставити архивски документ у центру пажње савременог друштва, у
епохи дигитализације и брзог начина живљења, привући пре свега младе
људе да се интересују за прошлост, како би им садашњост била много јаснија и разумљивија, основни је задатак архивских установа.
За истраживаче је веома корисно да архивска грађа буде доведена у
одговарајући степен сређености, како би се на најједноставнији начин могла користити. Научно-обавештајна средства – водичи, аналитички и сумарни инвентари, каталози и регести – служе сваком заинтересованом кориснику да стекне увид у богатство и садржину писаних докумената које
чува архив и да му омогуће проналажење података за конкретну тему којом се бави.
У Историјском архиву у Врању постоје научно-обавештајна средства
општег типа, као што су Општи инвентар и Водич кроз архивску грађу
Историјског архива „31. јануар“ у Врању, објављен 2000. године. Појединачна се раде за сваки фонд или збирку понаособ, најчешће су то сумарни
инвентари, док се аналитички инвентари раде изузетно само за поједине
фондове и збирке.
Општи закључак је да у свим архивима Србије израда аналитичких
инвентара још увек није довољно заступљена, а поготово изостаје објављивање истих у виду публикација. Седамдесетих година прошлог века
одржано је саветовање у Војводини у вези са израдом аналитичког инвентара. Закључак са овог саветовања био је да постоји потреба да се донесе
Упутство о израду аналитичког инвентара којим би се „унифицирао рад на
изради аналитичког инвентара и њихов изглед.“1
Појам аналитичког инвентара, елементи инвентара, израда аналитичког инвентара, општи принципи при изради аналитичког инвентара и
облици инвентара представљени су у публикацији „Архивистика за трећи
и четврти разред усмереног образовања преводилачке и архивско-музејске
струке“.2
Ово научно-обавештајно средство о архивској грађи садржи информације о сваком предмету (документу), тако да истраживач има детаљан
увид у садржај документа и сазнање о томе који су му документи потребни за проучавање одабране теме.

1

Искуства у изради аналитичког инвентара у архивима САП Војводине – Са саветовања у
Војводини, Архивски преглед 1–2, Београд 1978, 91–110.
2
Иванка Брук, Љубодраг Поповић, Архивистика за трећи и четврти разред усмереног
образовања преводилачке и архивско-музејске струке, Београд 1986, 119–122.
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Аналитички инвентар пружа комплетну слику о садржају фонда и захваљујући томе фонд се и физички штити од сталног прелиставања архивских докумената. Посебно се то односи на фондове старијег датума, код
којих су документи од дугог стајања и зависно од услова у којима су чувани већ претрпели извесна оштећења. Свако наредно прелиставање представља ризик да најстарија документа која се налазе у архивима буду ненамерно оштећена. Да би се то избегло, прецизно урађен аналитички инвентар омогућава да се подноси захтев само за одређени предмет из наведеног
фонда, без прелиставања целе архивске кутије.
Критеријуми у избору фондова за израду аналитичких инвентара треба да буду руковођени значајем архивске грађе за проучавање прошлости.
Ту се убрајају фондови који по својој категоризацији припадају групи од
изузетног и од великог значаја. Ту су породични и лични фондови истакнутих научних, историјских и других личности. Фондови чија архивска
грађа датира до 1945. године, а који су у малом броју сачувани, као и збирке, треба да буду на листи за израду аналитичких инвентара. Архивска
грађа ових фондова је фрагментарно или делимично сачувана, што нама
архивистима даје додатну обавезу и задатак да грађу наведених фондова
приближимо јавности и дамо на увид и коришћење. Кратким описом садржаја докумената у аналитички инвентар истиче се њихова вредност и значај, као сведока прошлости.
Након сагледавања свих ових чињеница треба приступити изради
аналитичког инвентара за одређени фонд само уколико је фонд или збирка
архивистички обрађена. Потребно је да фонд или збирка садржи формиране предмете, исписану фолијацију и сигнатуру.
У овом раду дајемо пример израде аналитичког инвентара за фонд
органа управе – Начелство округа врањског (1878–1915);1880–1915.
Након архивистичке обраде фонда приступило се изради аналитичког инвентара, и то у виду књиге. Инвентар је публикован у издању Историјског
архива „31. јануар“ у Врању 2017. године.
Одлука о изради аналитичког инвентара за наведени фонд произашла
је из чињенице да је архивска грађа овог фонда проглашена за културно
добро од изузетног значаја.3 Ради се о архивским документима који су настали крајем 19. и почетком 20. века. Начелство округа врањског је први
орган управе формиран након ослобођења Врања од Османског царства
19. (31) јануара 1878. године, што нам указује на важност и значај овог органа управе у времену у коме је радио. Округ врањски обухватао је најпре
3
Листа архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима, Службени гласник
РС број 18/1979.
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три среза: Пчињски, Пољанички и Масурички. Подручје овог округа проширено је 1890. године са два нова среза, и то Лесковачким, који је до тада
био у саставу Нишког округа, и Јабланичким, који је припадао Топличком
округу. Од 1899. године у саставу Врањског округа је и Власотиначки
срез, који је до тада био у саставу Пиротског округа. Све то указује да се
ради о ширем административно-територијалном подручју, које је обухватало шест срезова врањског и лесковачког краја. Списи који су настали радом овог органа управе сведоче о прошлости у свим областима живота
овог административног подручја. Три кутије докумената 0,30 метара дужних о раду овако значајног органа управе, који је постојао 37 година,
указују да је фонд сачуван фрагментарно, али и овако мали број докумената сведочи о раду овог органа управе. То је и разлог да се овако важан орган управе са малом количином архивске грађе на што детаљнији начин
архивистички обради и представи јавности путем публикације.
Сви документи су писани рукописом, а папир је од дугог стајања код
појединих докумената оштећен, тако да се не препоручује често листање,
односно коришћење докумената.
Аналитички инвентар за фонд Начелство округа врањског садржи
следеће целине:
Насловна страна: Назив инвентара, име приређивача, место и датум
издања.
Увод: У уводном делу је представљен историјат фонда, оснивање и
све промене које су пратиле рад овог органа управе. Територијална надлежност Округа врањског мењала се током његовог постојања и била је регулисана законима Кнежевине, односно Краљевине Србије.4 Честе административно-територијалне промене дешавале су се унутар граница округа, а односиле су се на састав срезова, као и на устројство општина, што је
такође регулисано законима.5
4

Закон о уређењу ослобођених предела од 3. јануара 1878; Закон о управном подељењу и
снабдењу са властима ослобођених предела од 14. маја 1878; Закон о подели присаједињеног земљишта на округе и срезове од 17. децембра 1878; Указ о одређењу простора и граница окрузима и срезовима и места за среске канцеларије од 6. фебруара 1879; Закон о административној подели Краљевине Србије од 15. марта 1890; Закон о уређењу округа и
срезова од 1. јула 1890; Закон о изменама у Закону о административној подели Краљевине
Србије из 1890. године, који је донет 17. фебруара 1896; Закон о административној подели
Краљевине Србије од 5. јануара 1899.
5
Закон о измени и допунама у закону о устројству општина и општинских власти од 11.
јуна 1884; Закон о општинама од 25. новембра 1889; Закон о изменама и допунама закона о
општинама од 21. јула 1898; Закон о општинама од 21. марта 1902; Закон о изменама и допунама у општински закон од 22. децембра 1903; Други закон о изменама и допунама оп-
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За уводи део инвентара који садржи историјске чињенице и податке о
оснивању и раду начелства и административно-територијалним променама
Округа врањског коришћена је стручна литература, и то:
-

Рат Србије са Турском за ослобођење и независност 1877–1878,
Београд 1879.

-

Слободанка Стојичић, Привремена организација власти у новоослобођеним крајевима Србије 1878. године, Лесковачки зборник,
књ. XV, Лесковац, 1975.

-

Зборници закона и уредаба у Књажевству (Краљевини) Србије,
бр. 32; 34; 39; 40, 43; 45; 46; 47; 51; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 62.

-

Административно-територијалне промене у НР Србији 1834–
1954, Београд 1955.

-

Ружица Гузина, Општина у Србији 1839–1918, Београд 1976.

Напомене корисницима: У овом делу укратко су објашњени разлози
за израду аналитичког инвентара за овај фонд. Поред тога наведени су сви
елементи из којих се састоји ово научно-обавештајно средство.
Аналитички опис архивских предмета: Представља централни и
главни део инвентара. Ту је представљен опис свих 385 предмета које овај
фонд садржи, за период од 1880. до 1915. године. Предмети су представљени хронолошки, по годинама, а у оквиру сваке године поређани су по
датуму настанка.
Сваки аналитички опис садржаја предмета има свој број, који се налази на левој страни текста.
Изнад аналитичког описа, такође на левој страни, налазе се место и
датум настанка предмета.
Аналитички опис садржаја предмета је детаљно и јасно приказан са
неколико реченица. У аналитичком опису прецизно је наведено којој врсти
архивске грађе предмет припада – извештај, допис, обавештење, наредба,
одлука, решење, преглед, молба и др., затим ко је стваралац документа и
коме је упућен, односно адресант и адресат, као и опис проблематике која
је обухваћена предметом.
Испод аналитичког описа на левој страни је сигнатура предмета коју
је предмет добио приликом архивистичке обраде фонда. Сигнатура садржи скраћени назив врањског Архива, број фонда, број кутије, број предмештинског закона од 22. децембра 1904; Трећи закон оизменама и допунама у закону о општинама од 3. децембра 1905; четврти по реду Закон о изменама и допунама у закону о општинама донет је 24. децембра 1909.
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та у кутији, у загради поред броја предмета и број акта у предмету, и на
крају ту је година настанка предмета, односно распон година уколико
предмет садржи документа из више година.
У истом реду где је наведена сигнатура, на десној страни, у малој загради, исписан је број пуних и празних листова који чине архивски предмет.
Уколико је у питању значајнији предмет, или сложенији, са више аката, а у коме се обрађује нека значајна тема или рад начелства, онда је приказан и аналитички опис сваког документа понаособ у оквиру предмета.
Примери аналитичког описа архивских предмета:
Врање, 1883. октобар 27.
13. Кондуит листа полицијских практиканата у Округу врањским за
1883. годину.
ИАВр–180–1–13/1883 (11+4)
Оруглица, Владичин Хан, 1898. новембар 13.
124/1–2. Одлука Збора Општине Оруглице о груписању села у Општини големо-селској и Општини клајићској;13. новембар 1898.
ИАВр-180–2–14(1–2)/1898 (5)
124/1. Обавештење Суда Општине оругличке упућено начелнику Среза пољаничког о Одлуци Збора Општине оругличке о груписању са општинама големо-селском и клајићском; 13. новембар 1898. (1).
124/2. Одлука Збора Општине Оруглица да сходно Закону о устројству општина она нема услова да и даље опстане као самостална општина
и да су се села изјаснила са којом општином желе формирати општину.
Мештани села Оруглица, Галинце и Равни Дел изјаснили су се да се желе
придружити Општини големо-селској, а мештани села Липовице и Мелово
да се придруже Општини клајићској; 13. новембар 1898. (4).
Преглед судске и управне власти у Округу врањском 1879–1914:
Посебну целину у овом аналитичком инвентару представља Преглед
судске и управне власти у Округу врањском, који је приређен због значаја
начелства као првог органа управе основаног 1878. године, након ослобођења Врања од Турака. Презентована су надлештва, чиновничка места и
чиновници, како на окружном нивоу, тако и у срезовима који су припада-

348

Branka Jana~kovi} • Dragana Stanisavqevi}

ли овом округу. Такође је представљена и финансијска управа, односно
имена свих окружних благајника и њихових помоћника.
За лесковачки и јабланички срез подаци о надлештвима, чиновничким
местима, чиновницима и финансијској управи представљени су од 1890,
од када су ови срезови у саставу Врањског округа, док су подаци за Власотиначки срез приказани од 1899. године, када је овај срез припојен Округу
врањском.
Подаци су узети из Календара и шематизма Књажевства (Краљевине)
Србије за период од 1879. до 1914. године, осим за 1913. годину, када Календар није штампан. За ову годину наведено је само име окружног начелника и имена среских начелника, која су утврђена на основу документа из
овог фонда.
Преглед судске и управне власти заједно са аналитичким описом архивских предмета и уводним текстом доприноси да слика о Начелству
округа врањског буде садржајнија и комплетнија.
Пример:
1901.
Судови
Врањски првостепени суд:
-

Председник – Сава М. Пиперин;

-

Судије – Тома П. Ђурђевић и Тома Х. Микић;

-

Судија за неспорна дела – Алекса С. Кочовић;

-

Секретар II класе – Стојадин Ј. Стојановић;

-

Писар II класе, врши дужност рачуновође – Спира Крстић;

-

Писар II класе – Александар Р. Христић;

-

Писари III класе – Јован Илић и Трајко Стаменковић.

Лесковачки првостепени суд:
-

Председник – Коста Ж. Стефановић;

-

Судије – Атанасије Димитријевић, Лука Герзић, Тодор Наумовић;

-

Судија за неспорна дела – Младен Трајановић;

-

Секретар II класе – Никола К. Стојковић;

-

Писар II класе, врши дужност рачуновође – Петар Јев. Ђурђевић;

349

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

-

Писари II класе – Милован Михаиловић, Живојин Златановић;

-

Писар III класе – Видан А. Пандуровић;

Начелства
Врањско окружно начелство:
-

Начелник IV класе – Будимир Маршићанин;

-

Помоћник II класе – Теофило Максимовић;

-

Врши дужност секретара, писар I класе Среза пчињског – Љубомир Илић;

-

Писари II класе – Периша Бешевић и Младен Лаловић;

Срез јабланички – Лебане
-

Начелник I класе – Танасије Поповић;

-

Писари I класе – Коста З. Богдановић и Илија Златановић;

-

Писар II класе – Владимир Животић;

Срез лесковачки – Лесковац
-

Начелник I класе – Љубисав С. Димитријевић;

-

Писари I класе – Сретен Јовановић, Танасије А. Божић, Стеван
Каначки и Димитрије Ђорђевић;

-

Ванредни писар II класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Димитрије Поповић;

Срез власотиначки – Власотинце
-

Начелник III класе – Тихомиљ К. Денић;

-

Писар I класе – Ђорђе Вуковић;

-

Ванредни писар I класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Димитрије Н. Петровић;

-

Ванредни писар II класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Живојин Мијајловић;

Срез пчињски – Врање
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-

Писари II класе – Милутин Ј. Пећанин и Живојин Белопавлић;

-

Ванредни писар II класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Михаило Томић;

Срез пољанички – Владичин Хан
-

Начелник I класе – Сава Мијалковић;

-

Писар I класе – Коста Д. Ђорђевић;

-

Ванредни писар II класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Бранко Вукојевић;

Срез масурички – Сурдулица
-

Начелник II класе – Светозар Огњановић;

-

Ванредни писар I класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Јован Милосављевић;

-

Ванредни писар II класе начелства, а врши дужност писара у овом
срезу – Милан Димитријевић;

Финансије
-

Окружни благајник V класе – Драгутин Голубовић;

-

Помоћник IV класе – Милан М. Михаиловић;

Географски регистар: Овај регистар у аналитичком инвентару за
фонд Начелство округа врањског представља обавештајни апарат, који
олакшава истраживачима коришћење инвентара.
Географски регистар по азбучном реду садржи називе округа, срезова, општина, као и називе свих насељених места који су наведени у овом
инвентару. То корисницима омогућава да у процесу истраживања и проучавања одређене теме на једноставан и брз начин дођу до жељених информација, када се то истраживање базира на географским појмовима.
Илустрације: Како је аналитички инвентар за наведени фонд одштампан и објављен у издању врањског Архива, обогаћен је са двадесет
илустрација најрепрезентативнијих докумената из овог фонда.
Делатност ове регистратуре била је усмерена на решавање судских
спорова између приватних лица, спречавање кријумчарење дувана, издавање дозвола за отварање механа, издавање под закуп имања „одбеглих“ Турака. У инвентару су представљени прегледи стања о раду канцеларија
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среских начелстава и окружног начелства, као и преписке са Министарством унутрашњих дела и др.
Овако прецизно урађен аналитички инвентар омогућује истраживачу
да добије детаљан увид у садржај свих докумената. Осим тога, уводни
текст о историјату фонда и преглед судске и управне власти у Округу
врањском представљају додатне информације о Начелству округа врањском, тако да заједно са презентованом архивском грађом отварају нове
теме из историје Врања и југа Србије с краја 19. и почетка 20. века.
У Историјском архиву „31. јануар“ у Врању најчешће се израђују сумарни инвентари за архивистички сређене фондове органа управе, правосуђа, просветних установа и установа културе, привредних организација,
друштвено-политичких организација и удружења, као и за верске установе
и збирке.
Сумарни инвентар је информативно средство ужег типа, чија је намена да информише о садржини архивске грађе фонда или збирке. У овом
обавештајном средству је приказан сумарни садржај сваке инвентарне јединице – књиге, кутије или фасцикле, зависно од тога која је врста архивских докумената и питању.
Сумарни инвентар сређеног архивског фонда или збирке израђује се
према Упутству о изради сумарног инвентара донетог на седници Архивског већа СР Србије 23. децембра 1985. године.6
Израда сумарних инвентара за органе управе је од посебног значаја за
кориснике истраживаче који користе архивску грађу за писање тема из разних области и делокруга рада ових регистратура.
Одлучили смо се да презентујемо сумарни инвентар за фонд Скупштине општине Власе. Овај инвентар пружа истраживачима драгоцене податке о раду представничких тела и њихових политичко-извршних органа,
из области привреде, школства, социјалне заштите, народног здравља и
других сфера из живота и рада овог подручја које је обухватало 22 насељена места.
Фонд Скупштина општине Власе (1944–1965), 1944–1965. сређен је
по принципу слободне провенијенције. Овај принцип примењује се за
фондове који нису у целости сачувани. Фонд је сређен хронолошки, а у
оквиру тога тематски. Садржи књиге – деловодне протоколе, поверљиве
деловодне протоколе, именичне регистре уз деловодне протоколе, опште
уписнике за прекршаје, пописе аката и буџетске књиге. Списи овог фонда
подељени су у шест основних група.
6

Архивски преглед број 1–2, Београд, 1985, 187–189.
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Сумарни инвентар за фонд Скупштина општина Власе израђен је у
облику књиге. Према Упутству о изради сумарног инвентара, саставни делови овог обавештајног средства су: насловна страна, садржај, увод, списак скраћеница и инвентарне јединице.
Насловна страна: Садржи назив и седиште архива, назив фонда, хронолошке границе делатности ствараоца, назив инвентара, хронолошке границе архивске грађе, име и презиме приређивача и годину и место израде
инвентара.
Садржај: У садржају су наведени делови инвентара са ознаком странице на којима почињу.
Увод: Састоји се од историјске белешке, упутства за употребу инвентара и података о ономе ко је радио на сређивању фонда и изради овог информативног средства.
Историјска белешка за фонд Скупштина општине Власе урађена је
на основу постојеће литературе и архивских докумената из овог фонда. За
писање историјске белешке коришћени су службени гласници НРС (СРС),
службени листови ФНРЈ, срески службени листови и публикација Административно-територијалне промене у НРС 1834–1954. Осим литературе,
коришћена су и архивска документа Скупштине општине Власе и то записници, извештаји, нормативна акта и остала документа која садрже информације о оснивању и променама које су пратиле рад овог органа управе.
Историјат овог фонда садржи податке о оснивању, административнотериторијалним променама на подручју Општине Власе и о укидању овог
органа управе. Осим тога, представљена је организациона структура, регистратурско пословање и стање архивске грађе.
Овај орган управе основан је 1944. године након ослобођења места,
као Народно-ослободилачки одбор општине Власе, са седиштем у Власу.
Потпадао је под надлежност Среза врањског у Округу врањском. Назив је
променио 1946. у Месни народни одбор Власе, а 1952. године у Народни
одбор општине Власе. Од 1963. године прераста у Скупштину општине
Власе. Укинут је 1965. године, када је основана Месна канцеларија, која је
радила у саставу Скупштине општине Врање.
Промене у називу и територијалне промене пратили су одређени закони: Општи закон о народним одборима из 1946, Закон о административно-територијалној подели НР Србије из 1947, Општи закон о народним одборима из 1952, Устав из 1963. године и Закон о изменама и допунама Закона о подручјима општина и срезова у СР Србији из 1965. године.
Осим промена у називу и територијалних промена, одбор је имао и
промене у организационој структури. Овај одбор, као највиши орган вла-
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сти на својој територији, за решавање појединих питања формирао је сталне комисије и савете. Њихов број се мењао током постојања и рада овог
органа управе. Законом из 1957. године Народни одбор општине Власе сачињавају Општинско веће и Веће произвођача, који такође имају своје
сталне комисије и савете. Ради остваривања што ширег учешћа грађана у
општинској самоуправи образовани су месни одбори и зборови бирача. За
непосредну примену закона, као и за обављање свих послова из своје надлежности формирани су одсеци, уреди, управе, месне канцеларије и други
управни органи.
Списак скраћеница: У овом делу наведен је попис и објашњење
скраћеница употребљених у инвентару.
Опис инвентарних јединица: Главни део инвентара представља
опис 116 инвентарних јединица, 71 књига и 45 кутија списа.
Инвентарни опис књига: Књиге су инвентарисане по значају и хронолошким редом, по годинама. Опис за сваку књигу садржи следеће рубрике: број књиге, назив књиге, година или распон година и број листова.
Код деловодних протокола поред ових елемената наведен је и распон деловодних бројева, а код регистара распон слова.
Пример:
1. Деловодни протокол МНО Власе 1945. 31
од броја 2795 до броја 3233
47. Именични регистар уз деловодни протокол НОО Власе (А–Ш)
1956. 89 + (109)
Код деловодних протокола који су обухватали више година назначен
је распон тих година, а за сваку годину појединачно је дат распон деловодних бројева.
Пример:
35. Деловодни протокол НОО Власе 1961–1962. 214 + (6)
од броја 1 до броја 20521961.
од броја 1 до броја 22011962.
Инвентарни опис кутија садржи: назив инвентарне јединице, у
овом случају је то кутија, број инвентарне јединице, групе списа које чине
одређену инвентарну јединицу, а у оквиру група наведене су врсте списа.
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Инвентарни опис кутија обухвата и године архивских докумената, број пуних и празних листова у кутији, као и датум и име приређивача инвентара.
У овом инвентару списи су разврстани у шест основних група, које су
утврђене приликом архивистичког сређивања фонда:
- Представничка тела и њихови политичко-извршни органи;
-

Општа управа и унутрашњи послови;

-

Привреда (пољопривреда, шумарство, задругарство и сточарство,
занатство, угоститељство, туризам, грађевинарство и комуналностамбени послови);

-

Финансије и имовинско-правни послови (конфискација, национализација, колонизација, експропријација и аграрна реформа);

-

Народно здравље и социјална заштита;

-

Просвета, култура и физичка култура.

У оквиру група представљен је опис архивске грађе коју чине: записници и материјали са седница; нормативна акта, записници о старатељству и прегледу школа; предмети о самовласном заузећу земљишта из општенародне имовине; извештаји и анализе о раду задруга и школа; инвентар матичних књига; изборни материјал; друштвени планови и планови
привредног развоја; извештаји из области пољопривреде; спискови учесника НОБ-а и деце палих бораца; дозволе за рад занатлија; оцењивачки
листови просветних радника; статистика; завршни рачуни привредних и
друштвених организација; платни спискови службеника и радника.
Овај сумарни инвентар даје мноштво података и информација о раду
Скупштине општине Власе и о политичком, привредном, друштвеном,
образовном и културном животу овог краја.
Пример описа архивске кутије као инвентарне јединице:
Историјски архив Врање
Скупштина општине Власе (1944–1965)
Кутија бр. 75
Унутрашњи опис
Назив групе
I група: Представничка тела и њихови
политичко извршни органи

Година
1954.
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Записници са редовних седница НОО Власе
- IX редовна седница (27. јануар 1954);
-

X редовна седница (23. фебруар 1954);

-

XIII редовна седница (30. мај 1954);

-

XIV редовна седница (4. јул 1954);

-

XVI редовна седница (29. август 1954);

-

XVII редовна седница (19. октобар 1954);

-

XVIII редовна седница (16. новембар 1954);

-

Књига записника са седница НОО Власе (1954–1955) од XI до
XXVI редовне седнице;

-

Записник са X редовне седнице НОО у Дреновцу;

-

Записник са зборова бирача за села: Крушева Глава, Рождаце,
Драгобужде, Градња, Стрешак, Трстена, Власе;

-

Записник са одржане конференције села Тумбе;

-

I седница мандатско-имунитетске комисије Власе;

-

Седнице Комисије за одлуке НОО Власе (III, IV и VII);

-

Полугодишњи извештај о раду НОО Власе;

-

Објава да је наредбом Народног одбора среза врањског у Власу
отворен пијачни дан.

II група: Општа управа и унутрашњи послови
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1954.

-

Упутства и расписи виших органа из области опште управе;

-

Инвентар матичних књига којима располаже НОО Власе (матичне
књиге венчаних, рођених и умрлих);

-

Списак лица са територије НОО Власе која се налазе у иностранству;

-

Списак председника и матичара НОО Власе који су обављали дужност у матичној служби од 1946. до 1954;

-

Списак чланова општинске комисије за процену површина и приноса пољопривредних усева;

-

Упутство у вези исправке бирачких спискова;

-

Предлог за бирачки одбор за избор одборника у Власу (27. јун
1954);
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-

Карактеристике мештана у вези са њиховим држањем за време рата;

-

Решења о признавању радног стажа;

-

Уговори о хонорарној служби;

-

Решења о постављењу;

-

Решења о отказу;

-

Уверења на основу исказа два сведока: о непокретности у личној
својини, години рођења, повратку из заробљеништва, обављању
заната, завршена четири разреда основне школе;

-

Платни спискови службеника: НОО Дреновац, НОО Власе, НОО
Големо Село.

VI група: Привреда

1954.

-

Упутства виших органа из области пољопривреде;

-

Спровођење акције за уништавање биљних штеточина;

-

Упутства и расписи виших органа из области занатства;

-

Списак занатлија са територије НОО Власе;

-

Дозволе за обављање заната.

VII група: Финансије и имовинско-правни послови

1954.

-

Упутства и расписи виших органа из области финансија;

-

Буџет НОО Власе;

-

Буџет НОО Дреновац;

-

Преглед НОО Власе о задужењу и наплати месног самодоприноса;

-

Упутства за спровођење Уредбе о коришћењу пашњака општенародне имовине и за признавање својине самовласно заузетог земљишта општенародне имовине;

-

Купопродајни уговори;

-

Решења о наслеђу непокретне имовине;
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-

Решење о уступању земљишта из општенародне имовине Градовану Ђорђевићу из Рождаца ради замене за његово земљиште на
коме ће се подићи зграда за основну школу у Станцу;

-

Решење по предмету разграничења општенародне имовине између
села Станце (Народни одбор општине Власе) и села Добрејанце
(Народни одбор општине Дреновац).

VIII група: Народно здравље и социјална политика

1954.

-

Упутства и расписи виших органа из области народног здравља и
социјалне политике;

-

Списак личних, ратних војних инвалида и мирнодопских инвалида у рејону општине Власе;

-

Решења о додели социјалне помоћи материјално необезбеђеним
лицима;

-

Решења о признавању права на инвалиднину;

-

Записник о усвојењу малолетног Илић Бранка од стране Илић
Стане и Живка из Трстене.

IX група: Просвета, култура и физичка култура

1954.

-

Списак женске омладине за здравствено просвећивање;

-

Преглед наставног кадра предвојничке обуке у НОО Власе.

ФОЛИЈАЦИЈА: 517 + (14)
СИГНАТУРА: 205
Датум:
13. април 2016.
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Закључак
Научно-обавештајна средства намењена су корисницима – истраживачима у процесу истраживања докумената за проучавање и писање стручних радова.
Аналитичке инвентаре је потребно радити за фондове који по категоризацији припадају групи фондова од изузетног или великог значаја, за
фондове старијег датума, породичне и личне фондове и збирке.
У овом раду је презентован аналитички инвентар за фонд Начелство
округа врањског (1878–1915);1880–1915, који је проглашен за културно
добро од изузетног значаја. Инвентар је урађен у виду књиге и састоји се
из следећих целина: насловна страна, увод, напомене корисницима, аналитички опис архивских предмета, преглед судске и управне власти у Округу
врањском 1879–1914, географски регистар и илустрације. Ово информативно средство је објављено 2017. године у издању Историјског архива у
Врању.
Сумарни инвентари у врањском Архиву израђују се за све фондове
након завршеног процеса архивистичког сређивања одређеног фонда или
збирке. Сумарни инвентар за фонд Скупштина општине Власе (1944–
1965), 1944–1965. садржи све елементе који су прописани за израду овог
информативног средства. Има 116 инвентарних јединица, од тога је 71
књига и 45 кутија списа. Детаљно урађена историјска белешка и прецизно
представљен садржај архивске грађе сваке инвентарне јединице понаособ
омогућује корисницима да сагледају рад овог органа управе у временском
периоду од две деценије.
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Branka JANAČKOVIĆ
Dragana STANISAVLJEVIĆ
THE IMPORTANCE OF CREATING AND PUBLISHING SCIENTIFICINFORMATIONAL TOOLS FOR AFFIRMATION OF ARCHIVAL ACTIVITIES,
EXPERIENCES OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF VRANJE
Summary
Scientific-information resources are intended for users-researchers in the process
of researching documents for studying and writing professional papers.
Analytical inventories need to be worked on funds that, by categorization, belong
to a group of funds of exceptional or high importance, for old-age funds, family and
personal funds and collections.
In this paper an analytical inventory for the fund of the District of Vranjski
District (1878-1915); 1880-1915, was presented, which has been declared a cultural
asset of exceptional significance. The inventory is made in the form of a book and
consists of the following entities: cover page, introduction, remarks to users, analytical
description of archival cases, review of judicial and administrative authorities in County
of Vranjski 1879-1914, geographical register and illustrations. This informative tool
was published in 2017. in the edition of the Historical archive in Vranje.
Summarized inventories in the Vranje Archives are made for all funds after the
completed archival process of a particular fund or collection. Summarized inventory for
the fund Assembly of municipalities of Vlase (1944-1965), 1944-1965. it contains all
the elements that are prescribed for the development of this information tool. It has 116
inventory units, of which 71 are books and 45 boxes of documents. A detailed historical
record and the precisely presented contents of the archive building of each inventory
unit individually enable users to review the work of this administration body over a
period of two decades.
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Ivan MARTINOVIĆ
Karolina KAPISODA
Državni arhiv Crne Gore
Cetinje
ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U CRNOJ GORI

SAŽETAK: Istorijska arhivska nit u Crnoj Gori traje cijeli milenijum, koliko traje
u njoj i država, u kojoj su bile dosta česte promjene njenog statusa, teritorije, organizacije vlasti, administracije, što se neminovno odražavalo i na arhivsku službu, njen razvoj
i funkciju. Cilj ovog rada je ukazati na proces razvoja arhivske službe u Crnoj Gori, od
osnivanja samostalnih arhivskih ustanova do formiranja savremene arhivske službe, kao
dijela državne uprave, nacionalnog sistema nauke i kulture. Njenom reformom riješeni
su dugogodišnji problemi, čime arhivistika postaje zaokružena i cjelovito definisana naučna disciplina. Za pripremu ovog rada istraživanjem su obuhvaćeni segmenti: organizacije i rada Arhiva na teritoriji Crne Gore; njegov pravni položaj; državni status; finansiranje; objedinjenost, centralizacija i optimalna iskorišćenost kadrovskih, tehničko-tehnoloških i prostorno-smještajnih kapaciteta; savremena organizacija rada; stanje arhivskih fondova i njihovo sređivanje, obrada, publikovanje i dostupnost krajnjim korisnicima; izazovi, prioriteti i budućnost arhivske službe. Ovaj rad pružiće informacije o trenutnom stanju arhivske službe u Crnoj Goru, te otvoriti nova pitanja i dalji pravac djelovanja.
KLJUČNE RIJEČI: razvoj arhivske službe, stanje arhivskih fondova, prioriteti
arhiva.

Uvodne napomene
U burnoj istoriji Crne Gore pri dvorskim kancelarijama dinastija koje su
upravljale ovim prostorom (Vojislavljevići, Balšići, Crnojevići i Petrovići), formirala se i čuvala arhivska dokumentacija. Najstariji tragovi arhivske službe datiraju još iz srednjeg vijeka. U primorskom dijelu Crne Gore, u Zetskom primorju, komunama: Kotoru, Budvi, Baru i Ulcinju, nastali su najstariji arhivi na
području današnje Crne Gore: notarski, crkveni, komunalni, odnosno gradski
arhivi i dr. Upravo na tom prostoru srednjevjekovnog razdoblja, u 1309. godini,
nastao je dokument Petra Vitina, prvi i najstariji dokument u arhivima u Crnoj
Gori. U istom periodu 1326. godine nastaje i prvi arhivski fond „Sudsko notarski spisi“, koji traje sve do savremenog doba i čija veličina danas iznosi 28,2
d/m. Pod upravom Venecije, Francuske, Austrije i njihovog državno-pravnog
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ustrojstva i organizacije, stvorila se tu znatno ranije razvijenija arhivska služba,
koja se kasnije postepeno širi i na ostalom kontinentalnom dijelu Crne Gore.
U širem, kontinentalnom dijelu Crne Gore arhivski razvoj se nešto sporije i
drugačije razvijao. Država se stalno borila za opstanak, stalno su se dešavali ratovi, koji su pratila velika ljudska stradanja i materijalna razaranja. Granice i veličina državne teritorije su se mijenjale, državna administracija se sporo razvijala i zavisila je od nivoa ustrojstva i organizacije crnogorske države. Dokumenta
i arhivi koji su u tom periodu nastajali i djelovali, pod uticajem nepovoljnih naglih istorijskih uslova su stradali i nijesu sačuvani.
Kasnijim formiranjem nove organizacione strukture Državnog arhiva, koja
je pažljivo osmišljena i sprovedena, značajno se doprinijelo unaprjeđenju arhivske službe i arhivske djelatnosti u Crnoj Gori, s ciljem da se zaštita arhivske
građe sve više nameće kao neophodna u postojećim analizama i razmišljanjima.
To znači da je arhivska služba u Crnoj Gori na odgovarajući način institucionalno i funkcionalno organizovana i može da odgovori potrebi cjelovite zaštite arhivske građe u skladu sa očekivanjima njenih korisnika, kao i ukupnim društvenim potrebama.
Istorijat razvoja arhivske djelatnosti na teritoriji Crne Gore
Arhivi i arhivska služba u Crnoj Gori baštine dugu tradiciju i razvili su se
kao proizvod praktičnih potreba društva da akta koja su nastala radom administrativnog aparata sistematizuje, kako bi poslužila u dokazne svrhe ili kao izvor
za proučavanja u raznim naučnim oblastima.
Teritorija današnje Crne Gore je potpadala pod više stranih uprava: mletačke, francuske, dvije austrijske. 1 Upravo za vrijeme uspostavljanja druge
austrijske uprave, u periodu 1814–1918, bečka vlast posvjećuje značajnu pažnju
arhivskoj građi i vršenju arhivske službe na području Boke Kotorske. Austrija je
u ovom periodu vrlo organizovano i angažovano radila na uspostavljanju i
ustrojstvu državne arhivske službe i formiranju centralnih arhiva.
Prvi oblici arhivske djelatnosti prisutni su i na dvorovima Nemanjića, Balšića, Crnojevića.2 Uz dvorske kancelarije paralelno je postojala i mitropolitska
kancelarija koju u kasnijim godinama vode crnogorski mitropoliti iz vladarske
dinastije Petrović-Njegoš. Bogata arhivska građa obrazovala se u hodu minulih
vjekova i pri rezidentnim sjedištima vjerskih zajednica koje su djelovale i djelu1

Bakić, Mile, Arhivistika, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2007, str. 65-81.
Živković, Jelena, Arhivska djelatnost u Crnoj Gori - Prilog pitanju razvoja arhivske službe u
Crnoj Gori, Arhivski zapisi, br. 1-2, Cetinje 1994, str. 10-17.
2
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ju u Crnoj Gori. (Cetinjska mitropolija, Barska nadbiskupija, Kotorska biskupija
i Islamska vjerska zajednica). Uz dinastičke i konfesionalne arhive, formiraju se
i gradski arhivi još od srednjeg vijeka pa do savremenog doba.
Ipak, tek nakon priznanja Knjaževine Crne Gore na Berlinskom kongresu
1878. kao samostalne države, nastupila je potreba za formiranjem državnog
arhiva u kome bi se čuvala arhivska akta državnih institucija, lokalnih organa i
sudova.
Na inicijativu knjaza Nikole I Petrovića formirana je 1895. godine na Cetinju državna arhiva. U ovom nadleštvu čuvale su se arhivalije državnih nadleštava u sistemu organa državne uprave Crne Gore. Državna arhiva bila je ustrojena
na osnovu normativnih pravnih akata koje je formulisao Filip Kovačević, upravitelj dvorske biblioteke. Doneseni su akti: Uputstvo o uređenju Državne Arhive, kao i Pravilnik za sprovođenje ovog uputstva3.
U periodu između dva svjetska rata, 1926. godine osniva se Državni muzej, u čijem je sastavu oformljeno Arhivsko odjeljenje. Ono nije imalo status
pravnog lica, već je funkcionisalo kao zaseban sektor. Arhivsko odjeljenje čuvalo je arhivsku dokumentacija dinastije Petrović - Njegoš (Dvorska arhiva), kao i
arhivalije nekadašnjih institucija bivše crnogorske države (Senata, Ministarstva
unutrašnjih djela, finansija, vojske, pravde, prosvjete i crkvenih djela, Velikog
Suda, Glavne Državne Kontrole) i drugih organa državne uprave iz vremena
prije 1918.
Arhivska djelatnost se kroz arhivsku instituciju modernog tipa razvija tek
od 1948. godine.
U poslijeratnom periodu 1948. godine se osniva Arhivsko odjeljenje Istorijskog instituta NRCG na Cetinju u kojem se objedinjuje i smješta sva do tada
sačuvana građa države Crne Gore.
Prvi počeci Arhiva kao institucije sežu od 31.12.1951. godine, kada je donesen prvi arhivski zakonski propis u Crnoj Gori, na osnovu kojeg je „sav istorijsko-arhivski materijal stavljen pod zaštitu države, bez obzira čija je svojina ili
u čijim se rukama nalazi, a sve u cilju očuvanja i naučnog istraživanja“.
Državni arhiv NRCG je kao matična ustanova za oblast arhivske službe u
Crnoj Gori, formiran sa ulogom stručne nadležnosti nad čitavom Republikom
Crnom Gorom. Osim Državnog arhiva NRCG, 30. novembra 1949. godine,
osniva se Državni arhiv u Kotoru, koji ima za cilj preuzimanje i zaštitu arhivalija nastalih na području Boke Kotorske do 1918. godine.

3
Kapisoda, Mirjana, Uputstvo o uređenju Državne arhive, Arhivski zapisi, br. 1-2, Cetinje 1997,
str. 34-45.
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Državni arhiv NRCG je 1963. godine preimenovan u Arhiv NRCG, 1978.
godine u Arhiv Crne Gore, a 1992. godine u Državni arhiv Crne Gore.
Ubrzo pored ova dva arhiva, u pravcu širenja arhivske mreže u Crnoj Gori
formira se 1956. godine Arhiv Herceg Novog, pod nazivom Arhiv i naučna biblioteka. Osnovan je odlukom NOO Herceg Novi br. 12569 od 11.11.1956. godine. Pod ovim nazivom radi do 1971. godine kada je preimenovan u Arhiv
Herceg Novog, sa dva odjeljenja (arhivsko i bibliotečko). Arhivsko središte Bijelo Polje osnovao je Državni arhiv NRCG rješenjem br. 500 od 30. septembra
1955. godine, kao i jednu od svojih organizacionih jedinica sa nadležnošću za
srezove: Bjelopoljski (Opština Bijelo Polje i Mojkovac), Beranski (Opština Berane i Rožaje), Andrijevački (Opština Andrijevica i Plav) i Pljevaljski (Opština
Pljevlja i Žabljak). Arhivski centar Nikšić osnovan je 1. septembra 1959. godine, kao jedna od organizacionih jedinica Državnog arhiva NRCG sa teritorijalnom nadležnošću za opštinu Nikšić sa Grahovom, Velimljem, Plužinama, Šavnikom i Žabljakom. Državni arhiv NRCG je u ovom periodu u skladu sa svojim
ovlašćenjima činio napore na širenju arhivske mreže u Crnoj Gori. Međutim,
većina arhiva se, usljed promjena zakona i načina finansiranja, organizovala na
nivou opštinskih ustanova za kulturu i nauku (centri za kulturu, zavičajni muzeji, narodni univerziteti itd.).
Širenje arhivske mreže nastavlja se 1959. godine osnivanjem Arhiva za
radnički pokret pri Istorijskom institutu SRCG, zatim opštinskog arhiva Budva
1976. godine (od 1985. godine, Istorijski arhiv Budva), Opštinskog arhiva Podgorice 1980. godine, arhiva i muzeja Ivangrada 1982. godine, i opštinskog arhiva Bar 1986. godine. Treba spomenuti da je pri Arhivu Crne Gore na Cetinju
1973. godine osnovano Arhivsko odjeljenje za područje opštine Cetinje.
Zakonom o državnoj upravi iz 1991. godine i Zakonom o arhivskoj djelatnosti iz 1992. godine formira se jedinstvena republička ustanova pod nazivom
Državni arhiv Crne Gore, sa sjedištem na Cetinju, koji radi kao upravna organizacija i u čijem sastavu ulaze svi dotadašnji samostalni arhivi, ali i novoosnovana arhivska odjeljenja. Od tog trenutka Arhiv funkcioniše kao organ državne
uprave.
U narednom periodu formirani su novi opštinski arhivi kao odjeljenja Državnog arhiva na Cetinju, i to: u Pljevljima, Kolašinu, Mojkovcu, Andrijevici,
Plavu, Rožaju, Žabljaku, Danilovgradu i Ulcinju.
Zakon o arhivskoj djelatnosti iz 1992. godine nije donio nekih velikih novina što se tiče same arhivske struke. On više rješava pitanje statusa, organizacije arhiva i uspostavljanja arhivske mreže. U julu 2010. godine usvojen je novi
zakon o arhivskoj djelatnosti, koji je i sada pravno važeći i obavezujući pravni i
normativni akt.
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Širenje mreže arhivskih ustanova i podizanje nivoa kvaliteta rada arhivske
službe, usljed nepovoljne ekonomske situacije, nije pratio adekvatan razvoj i
obezbjeđivanje materijalnih, kadrovskih, prostorno smještajnih i drugih uslova.
Njihov nedostatak bio je evidentan faktor usporavanja njihovog razvoja, a kod
nekih arhivskih ustanova i stagnacije.
Finansiranje
Kada je u pitanju finansiranje rada Državnog arhiva Crne Gore, važećim
zakonom iz 1991. godine, koji uređuje funkcionisanje državne uprave, predviđeno je da se Arhiv finansira iz državnog budžeta Crne Gore, koji se određuje
za period od godinu dana. Posljednjih godina usljed pogoršanja ekonomske situacije, kako globalno, tako i u zemlji, bilježi se trend pada izdvojenih finansijskih sredstava. Preko 80% tih sredstava otpada na mjesečna primanja zaposlenih, dok se preostali dio koristi za finansiranje redovnih aktivnosti. Opredijeljena finansijska sredstva, nijesu dovoljna kako bi se uz postojeće kadrovske, tehničko-tehnološke i prostorno-smještajne kapacitete obezbijedilo nesmetano
funkcionisanje i rad Arhiva. Ako se kao primjer uzmu uporedni podaci budžetskih sredstava za petogodišnji period 1952 - 1957 godine, koja su namijenjena
arhivskoj djelatnosti, vidjećemo da je struktura i tada bila nepovoljna. Ekonomija Jugoslavije je u tom periodu bila u ekspanziji i slična situacija je prtila Crnu
Goru. Finansijske mogućnosti su se iz godine u godinu povećavale i bivale sve
povoljnije, međutim takvo stanje nije se odražavalo na razvoj arhiva. Naime,
slično kao i danas veći dio sredstava bio je opredijeljen za lične dohotke službenika arhiva, a svega 15% na operativne i funkcionalne rashode4. Ipak, takva situacije se može opravdati, ako se u obzir uzme činjenica da danas Državni arhiv
kao upravna organizacija na teritoriji cijele Crne Gore zapošljava 152 radnika,
raspodijeljena u dvadesetjednom arhivskom odsjeku.
Izuzev opredijeljenih sredstava iz državnog budžeta Crne Gore, Državni
arhiv će sve više koristiti mogućnosti koje pružaju dodatni finansijski izvori,
posredstvom međunarodnih fondova.
Kadrovski resursi
Razvoj arhivske službe nakon Drugog svjetskog rata u skladu sa raspoloživim materijalnim mogućnostima društva, obezbijedio je i odgovarajući kadrovski potencijal za vršenje arhivske službe. Zajedno sa ostalim problemima, i pro4
Bakić, Mile, Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje 2010, str.
129-130.
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blem nedovoljnosti stručnog kadra predstavljao je izraženu i stalnu prekretnicu
u ostvarivanju i razvoju arhivske službe. Prve poslove obrade i sređivanja građe
obavljali su mahom honorarno zaposleni službenici iz reda kulture i prosvjete,
te tako „trasirali“ početne korake u uspostavljanju arhivske službe u Crnoj Gori.5 Moglo bi se ipak reći, uvidom u kadrovsko stanje, da su tokom vremena kadrovske mogućnosti stagnirale. Kako u prošlosti tako i danas, problem postojanja nedovoljne stručne spreme, teško odlučivanje mladog, sposobnog i školovanog kadra za zasnivanje radnog odnosa, malih mogućnosti napredovanja u službi, nedovoljne upućenosti novog kadra u značaj koji arhiv zavrjeđuje u društvu
i dr, doprinijeli su sporijem razvoju arhivske djelatnosti. Zajedno sa materijalnim faktorom, kadrovska struktura je prerasla u jedan od glavnih uzročnika koji
sprječavaju i onemogućavaju efikasniji i efektivniji rad i razvoj u okviru arhivske službe. Državni arhiv Crne Gore će se usljed nepovoljne starosne struktura
zaposlenih, u narednim godinama suočiti sa problemom naglog odliva stručnog
i obučenog ljudskog kadra. Državni arhiv na nivou Crne Gore trenutno ima 152
zaposlena. Starosna struktura zaposlenih kreće se u rasponu 30–66 godina, dok
prosječna starosna dob iznosi 52 godine. U narednih deset godina, arhivska službu će napustiti 78 zaposlenih, tj. polovina sadašnjeg broja. Ovaj podatak nije
ohrabrujući, imajući u vidu da na prostoru Crne Gore ne postoji obrazovna institucija koja u svom programu ima predmete iz oblasti arhivske djelatnosti, koji
bi pružili adekvatno teorijsko i praktično znanje, već se znanje isključivo prenosi sa „starijeg na mlađeg kolegu“. Zbog svega navedenog, teško se mogu praviti
optimalne i dugoročne projekcije arhivističkog kadra kao jednog od ključnih
faktora planiranja i razvoja arhivske službe u Crnoj Gori.
Organizaciona struktura arhiva i smještajni uslovi
Državni Arhiv svoju funkciju ostvaruje primjenom Zakona o kulturi, Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Zakona o arhivskoj djelatnosti, putem kontrole,
zaštite, evidentiranja, izlučivanja, preuzimanja, sređivanja, obrade, korišćenja i
publikovanja arhivske građe koju stvaraju u svom radu državni organi i ustanove prema kojima Država vrši prava i dužnosti. Obavlja poslove koji se tiču
arhivske građe ustanova, pravnih i fizičkih lica, koja su od značaja za Crnu Goru, priprema programe razvoja ove djelatnosti, vodi centralnu evidenciju o građi, brine o zaštiti, ustanovljava jedinstvenu metodologiju obrade građe, planira
usavršavanje arhivskog kadra i niz drugih potreba.

5

Bakić, Mile, Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje 2010, str.
161-162.
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Državni arhiv ima svoje organizacione jedinice u gotovo svim opštinama u
Crnoj Gori i koristi ukupno 6.052m2 prostora. Od toga je 3.698m2 prostor za
smještaj arhivske građe, 1.415m2 kancelarijski prostor, a preostalih 939m2 se
odnosi na konzervatorsku radionicu, čitaonice, izložbeni prostor i ostalo. U vlasništvu Arhiva tj. države je 4.140m2 ili 68%. U većini slučajeva veličina i kvalitet prostora koji se koristi ne zadovoljavaju potrebe za smještaj, čuvanje i korišćenje arhivske građe, kao ni za rad 152. uposlenih službenika i namještenika.
Prostorno smještajni uslovi predstavljaju trajan problem arhivske službe u
Crnoj Gori. Zbog sve rastućeg obima registraturskog materijala kojeg treba prihvatiti u Arhiv od niza stvaralaca / držalaca, nedostatak prostora je jedan od limitirajućih faktora razvoja arhiva. Za smještaj registraturske i arhivske građe,
preostalo je još vrlo malo slobodnog prostora, a u nekim odsjecima ga više i nema. Arhivski odsjeci su uglavnom smješteni u starijim zgradama, koje nijesu
namjenski rađene za potrebe arhiva, već su na njima vršene adaptacije i rekonstrukcije. Problem je naročito izražen u Upravnoj zgradi Državnog arhiva na
Cetinje, gdje je prioritetna obaveza dogradnja objekta.
U neposrednoj blizini arhiva nalazi se objekat, čijom bi se rekonstrukcijom
i dogradnjom obezbijedio neophodan prostor za smještaj arhivske građe. Takođe, planirano je da dio objekta posluži kao multimedijalna sala, savremena biblioteka i izložbeni prostor sa izloženom stalnom postavkom, što bi u konačnom, doprinijelo razvoju naučnog turizma.
Aktivnosti u cilju pripajanja navedenog objekta su započete prije više godina, kada su opredijeljena sredstva od strane Vlade Crne Gore za kupovinu
objekta koji bi se pripojio postojećoj Upravnoj zgradi Arhiva. S obzirom na niz
nepovoljnih okolnosti, adaptacija ove zgrade se nije odvijala planiranom i željenom dinamikom. Kako je zgrada arhiva smještena u Istorijskom jezgru Cetinja,
to je za potrebe spajanja i rekonstrukcije zgrade potrebno izmijeniti DUP (detaljni urbanistički plan), kao neophodan preduslov.
Prema novom aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Državnog
arhiva br. 01–764 od 04.10.2013. godine, utvrđenje su organizacione jedinice
koje sačinjavaju:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Sektor za arhivsku građu od značaja za Državu
Arhivski odsjek Centralni depo - Cetinje
Arhivski odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe do 1945. Cetinje
Arhivski odsjek za sređivanje i obradu arhivske građe od 1945. Cetinje
Arhivski odsjek - Istorijski arhiv Kotor
Arhivski odsjek za istoriju radničkog pokreta - Podgorica
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II.

Sektor za arhivsku građu od značaja za jedinice lokalne samouprave
1. Arhivski odsjek - Podgorica, za glavni grad Podgorica, sa sjedištem u
Podgorici
2. Arhivski odsjek - Danilovgrad, za opštinu Danilovgrad, sa sjedištem u
Danilovgradu.
3. Arhivski odsjek - Nikšić, za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, sa sjedištem u Nikšiću
4. Arhivski odsjek - Bijelo Polje, za opštinu Bijelo Polje, sa sjedištem u
Bijelom Polju
5. Arhivski odsjek - Berane, za opštine Berane i Rožaje sa sjedištem u Beranama
6. Arhivski odsjek - Andrijevica, za opštine Andrijevica i Plav, sa sjedištem u Andrijevici
7. Arhivski odsjek - Pljevlja, za opštine Pljevlja i Žabljak, sa sjedištem u
Pljevljima
8. Arhivski odsjek - Kolašin, za opštine Kolašin i Mojkovac, sa sjedištem
u Kolašinu
9. Arhivski odsjek - Ulcinj, za opštinu Ulcinj, sa sjedištem u Ulcinju
10. Arhivski odsjek - Bar, za opštinu Bar, sa sjedištem u Baru
11. Arhivski odsjek - Budva, za opštinu Budva , sa sjedištem u Budvi
12. Arhivski odsjek - Kotor, za opštine Kotor i Tivat, sa sjedištem u Kotoru
13. Arhivski odsjek - Herceg Novi, za opštinu Herceg Novi, sa sjedištem u
Herceg Novom
14. Arhivski odsjek - Cetinje, za prijestonicu Cetinje, sa sjedištem na Cetinju

III.

Sektor za naučno-informativnu djelatnost i zaštitu arhivske građe van
arhiva
1. Arhivski odsjek za naučnu, informativnu i kulturno-prosvjetnu djelatnost
2. Arhivski odsjek za zaštitu registraturske i arhivske građe van Arhiva

IV.
V.
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Grafički prikaz organizacionih jedinica Državnog arhiva
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Stanje arhivske i registraturske građe iz 2016. godine
U posjedu Državnog arhiva nalazi se oko 80 % arhivske građe koja je u
javnom vlasništvu i čine je najznačajnije i najvrjednije fondovske cjeline iz svih
perioda istorije, sa cijele teritorije Crne Gore, različite provenijencije, jezika i
pisma, koje su se sačuvale do danas.
Danas Državni arhiv raspolaže sa 1.770 arhivskih fondova različite provenijencije što čini cca 11.056,12 dužinskih metara arhivske građe. Struktura ove
arhivske građe je sljedeća: 585 fondova ili cca 5.263,68 d/m građe se odnosi na
državne organe i organizacije - Sektor 1, a 1.185 fondova ili cca 5.792,44 d/m
građe se odnosi na lokalne organe i organizacije - Sektor 2. Pored toga Arhiv
posjeduje i 117 ličnih ili porodičnih fondova sa cca 50 d/m građe, 142 zbirke sa
cca 221 d/m građe i preko 50.100 bibliografskih jedinica smještenih u njegovim
bibliotekama kao što slijedi:6
Arhivski fondovi prema vremenu nastanka (osim zbirki i ličnih i porodičnih)
Vreme nastanka
Do 1918. godine
Od 1919. do 1940. god.
Od 1941. do 1945. god.
Poslije 1945. god.
Ukupno:

Broj fondova

Dužnih metara

280
110
22
1.358
1.770

1.350,18
504,60
131,30
9.070,04
11.056,12

Lični i porodični fondovi
Broj fondova

Dužinskih metara

117

50
Zbirke

Broj zbirki

Dužinskih metara

142

221
Bibliotečki materijal

Broj bibliografskih jedinica
6

50.100

Podaci su prikazani prema statističkim podacima ARH-1 za 2016. godinu.
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Stanje na terenu, odnosno rad Službe na zaštiti arhivske građe van Arhiva i
uopšte stanje arhivske građe u Državnom arhivu, prezentovani su tabelarnim
prikazom sa podacima po odsjecima.
Za navedeni period postepeno se povećao broj registratura tako da je zaključno sa 2016. godinom, Služba za zaštitu registraturske i arhivske građe van
Arhiva, na osnovu zakonskih odredbi, vršila nadzor nad 1.516 registratura, što
je u odnosu na stanje iz 2006. uvećano za 339, a količina registraturske i arhivske građe je do kraja 2016. godine povećana za cca 43.145,24 d/m iz koje treba
izvršiti odabir i popisivanje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala. Isto tako, na osnovu permanentnih evidencija, utvrđeno je da
se kod registratura nalazi arhivska građa starija od 30 godina u količini cca
4.299,80 d/m. Problem je toliko složeniji i urgentniji što postoji potreba za stalnim preuzimanjem arhivske građe od niza stvaralaca/držalaca koja je već prispjela i pripremljena, ali za njen smještaj je preostalo još vrlo malo slobodnog
spremišnog prostora, a u nekim odsjecima ga gotovo više i nema.
Kada govorimo o arhivskoj građi koja se čuva u Državnom arhivu Crne
Gore, moramo reći da se u njegovim depoima nalazi raznorodna arhivska građa,
stepen sređenosti je različit, zavisno od odjeljenja do odjeljenja, od fonda do
fonda ili pak od serije do serije.
Na nivou Državnog arhiva ustanovljena je jedinstvena metodologija rada
na obradi arhivske građe koja se primjenjuje i obuhvata sve fondove, lične i porodične fondove, zbirke arhivalija, fondovske knjige, memoarsku građu, fotografije, mikrofilmove, prepise dokumenata, kopije dokumenata, štampane stvari, fonotečke materijale, kartografske materijale i drugo. Naravno, treba reći da
obrada slijedi nakon sređivanja fondova koja se vrši uz poštovanje principa provenijencije, odnosno načela prvobitnog reda-poretka.
Sređivanje i obrada obuhvata poslove, odnosno radnje i postupke na arhivskoj građi radi njenog dovođenja u određeni poredak kojim se obezbjeđuje odgovarajući nivo dostupnosti sadržaju arhivske građe fonda, u zavisnosti od stanja građe, utvrđenog principa za sređivanje i vrste informativnog sredstva koji
će se raditi. Princip obrade arhivske građe se sastoji u tome da se, ne dirajući u
sređenu građu, pruže istraživaču najraznovrsnije informacije, polazeći od opšteg
ka detaljnijem i samim tim da neprocjenjiva vrijednost nauci i arhivistici.
Arhivi su ustanove zadužene za trajno čuvanje i zaštitu arhivalija, njihovu
stručnu obradu i pružanje informacija iz arhivskih izvora. U kontekstu očuvanja
arhivske građe kao kulturnog dobra od nacionalnog značaja, na nivou Državnog
arhiva, Rješenjem broj 04–55/2 od 12. 06. 2007. godine utvrđeno je za 171 arhivski fond i zbirku svojstvo pokretnog spomenika kulture.
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Veoma je značajno navesti da su, u 2013. godini, Ministarstvo kulture i
Uprava za zaštitu kulturnih dobara, nakon određenih nedostatnosti u prošlosti
i brojnih višegodišnjih iscrpnih rasprava, uradili Projekat revalorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine u Crnoj Gori. Projekat je sa egzaktno i
precizno utvrđenom platformom o stručnom sadržaju i formi neophodnih dokumenata obuhvatio revalorizaciju 1.363 nepokretna i 598 pokretnih kulturnih dobara. Na revalorizaciji pokretnog kulturnog dobra u Crnoj Gori učestvovao je i
Stručni tim od 16 arhivista, koji su po datim smjernicama implementirali 205
elaborata za arhivske fondove i zbirke koji se nalaze i čuvaju u Državnom arhivu. Ovo je prvi put da se vrši sistematičan stručan postupak procjene svih parametara od značaja za kulturno dobro, kroz pojedinačni elaborat sa 16 poglavlja,
za svako pokretno kulturno dobro Crne Gore.
Zaključak
Svako društvo ima potrebu i interes da sačuva zapise koje povezuje sa svojim identitetom, vrijednostima i dostignućima, a isto tako da ih ostavi kao kulturno dobro i obezbijedi im trajnost.
Arhivski dokument jeste jedinstven i nezamjenjiv. On ima višestruk značaj: kao primarni istorijski izvor, dokazno sredstvo, izvor informacija i značajno
pokretno kulturno dobro.
I pored navedenog, arhivska djelatnost nije naročito atraktivna i interesantna građanstvu u smislu klasičnog-tradicionalnog poimanja arhiva. U klasičnom
smislu, arhiv se doživljava kao ustanova u kojoj se mogu pronaći suvoparni
istorijski podaci, potrebni određenom broju ljudi.
Arhiv nije više vezan isključivo za istoriju i izučavanje prošlosti. Danas,
on pripada više savremenom informatičkom društvu i komunikacionim tehnologijama. Klasičan arhiv sve više potiskuje virtuelna arhivska stvarnost. Arhivi u
savremenom društvu postaju složenije i kompleksne ustanove, za koje možemo
reći da doživljavaju velike promjene u svim oblastima.
Teško je klasičnim arhivistima shvatiti, kako da jedan klasičan arhiv, dosta
konzervativan, inertan i statičan, bude naglo zahvaćen toliko velikim i značajnim promjenama. U takvom rascjepu, praćenje savremenih arhivskih trendova,
nije moguće i nije izvodljivo.
Poput arhiva u drugim zemljama, arhivi kod nas se moraju uzdići na viši
naučni nivo. Tako projektovani arhivi će uvijek imati potrebe za kadrom stručnog i naučnog profila, koji će najbolje odgovoriti njegovoj novoj savremenoj
ulozi. Nije rijetkost da se arhiv kao ustanova, iz neznanja, često zamjenjuje pojmom „arhiva“, tj. poslovima vođenja djelovodnog protokola neke institucije.
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Takvo stanje, upravno je posljedica nedovoljne informisanosti građanstva,
nedostatka finansijskih sredstava i stručnog kadra, što se dalje odražava na razvoj arhiva i arhivske struke. Pod pretpostavkom da ove probleme imaju i drugi
arhivi u regionu, smatramo da bi u današnjem kapitalističkom okruženju arhivi
morali igrati ulogu konkurenta u svakodnevnoj borbi za materijalne i kadrovske
resurse.
U svrhu prevazilaženja navedenog, Državni arhiv je postavio jasno definisane ciljeve koji se ogledaju u: popularizaciji i promovisanju društvenog značaja Arhiva, buđenju svijesti o važnosti arhivske djelatnosti, uspostavljanju i primjeni savremenih vidova zaštite arhivske građe, intenziviranju međunarodne saradnje, edukaciji i doedukaciji zaposlenih, izradi projekata koji zavrjeđuju pažnju međunarodnih fondova, osavremenjavanju opreme i uslova rada.
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Ivan MARTINOVIĆ
ORGANIZATION OF ARCHIVAL SERVICE IN MONTENEGRO
Summary
Each society has a necessity and interest to keep records safe because those
are the ones that preserve our identity, values and achievements, as well as to leave
them as valuable cultural heritage and ensure their durability.
Archival record is a unique and irreplaceable one. It has got a multiple
significance primarly as historical source, than a proof, source of information and an
important movable cultural property.
Besides the mentioned, archival profession is not much attractive nor
interesting to the public in a traditional meaning of the word. Archives is normally
assumed as a facility where one can find mere historical data that serve to a certain
people only.
Archives is no longer related to histry and study of the past. It belongs
nowdays to a modern IT society and use new comminication tecnologies. Archives in a
traditional meaning is more and more put aside by virtual archival reality. In a modern
society archival institutions became every day more complex and complicated, for
which we can say that they are experiening major changes in all areas of their activity.
It is difficult for classical archivists to understand how a classic archive, quite
conservative, inert, and static one, could be rapidly affected by major and significant
changes. In such a deep gap, following modern archival trends is neither feasible nor
possible.
Like archives in other countries, archives in our country must be put up to a
higher scientific level. The projected ones will have the need for professional and
scientific staff, which will best suit its new contemporary role. It is not rare that the
concept of archives as an institution, for the ignorance, is often replaced by the concept
of „archives“, ie. simple tasks of managing a protocol of an institution.
Such a situation is precisely the result of insufficient information of the
citizens, the lack of financial resources and professional staff, which further reflects the
development of the archives and archival profession.
Assuming that other archives in the region face the similar problems, we
consider that in today's capitalist environment archives should be competitive in its
daily struggle for material and human resources.
In order to overcome the mentioned the State Archives set out clearly defined
goals that are reflected in: popularization and promotion of the social significance of the
archives, increase awareness of the importance of archival work, the establishment and
application of modern forms of protection of archival material, intensification of
international cooperation, education and training of employees, elaboration of projects
that draw attention to international funds, modernization of equipment and improvement
of working conditions.
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Љиљана ДОЖИЋ,
архивски саветник
Архив Војводине
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА АРХИВА И ЗАШТИТЕ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У ПЕРИОДУ 2004–2016.
САЖЕТАК: Рад се бави статистичком анализом архива и заштите архивске
грађе у Војводини у периоду од 2004. до 2016. године, пратећи најважније елементе као што су: архивски простор, приказујући податке о укупној површини архива
и површини депо-простора; заштита архивске грађе и регистратурског материјала
ван архива, приказујући податке о броју евидентираних регистратура, регистратура код којих је извршен преглед и регистратура код којих је извршено излучивање; архивска грађа у архиву, приказујући податке о количини примљене архивске
грађе, укупној количини архивске грађе, количини сређене архивске грађе и броју
фондова/збирки; коришћење архивске грађе и библиотечког материјала, приказујући податке о броју захтева истражених у приватно-правне и друге сврхе, броју
корисника архивске грађе и регистратурског материјала, као и броју истраживачких дана; кадар, приказујући податке о укупном броју запослених и броју стручних радника. Статистички подаци за потребе ове анализе обрађени су тако да по
наведеним категоријама приказују податке за целу територију АП Војводине,
збирно за свих десет архива, а у појединим случајевима приказани су и подаци за
појединачне архиве.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архиви, архиви у Војводини, архивска грађа, заштита архивске грађе, статистика архива.

I УВОД
Архив Војводине од 2003. године обавља функцију матичне установе
за архивску делатност на подручју АП Војводине на основу Одлуке о
утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у
области заштите архивске грађе и регистратурског материјала.1 Архив Војводине у Новом Саду, као матична установа, између осталог, прати и проучава заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на територији
Покрајине и предлаже мере за њено унапређење; прати развој архивске
1

Службени лист АПВ број 11/2003.
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службе и предлаже мере за њено унапређење на територији Покрајине;
остварује увид у стање културних добара (архивске грађе и регистратурског материјала) и предузима мере у вези са њиховом заштитом и коришћењем на територији Покрајине; врши стручни надзор над радом архива
на територији Покрајине, и налаже мере за отклањање утврђених недостатака; врши надзор, прати и предузима мере за заштиту архивске грађе од
изузетног значаја на територији Покрајине и др.
Рад је настао на основу информација матичне службе Архива Војводине, односно на основу података из Упитника о стању и стручном раду
архива који архиви са територије АП Војводине сваке године достављају
Архиву Војводине.2 За потребе овог рада извршена је анализа неколико
сегмената рада архива, и то:
-

-

-

Архивски простор, приказујући податке о укупној површини
архива и површини депо-простора;
Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван архива,
приказујући податке о броју евидентираних регистратура, регистратура код којих је извршен преглед и регистратура код којих је
извршено излучивање;
Архивска грађа у архиву, приказујући податке о количини примљене архивске грађе, укупној количини архивске грађе, количини сређене архивске грађе и броју фондова/збирки;
Коришћење архивске грађе и библиотечког материјала, приказујући податке о броју захтева истражених у приватно-правне и друге
сврхе, броју корисника архивске грађе и регистратурског материјала, као и броју истраживачких дана;
Кадар, приказујући податке о укупном броју запослених и броју
стручних радника.

На територији АП Војводине налази се десет архива: Архив Војводине – Нови Сад, Историјски архив града Новог Сада, Историјски архив Суботица, Историјски архив Сомбор, Историјски архив Сента, Историјски
архив Зрењанин, Историјски архив у Панчеву, Историјски архив Кикинда,
Историјски архив Бела Црква и Историјски архив Срем – Сремска Митровица.3 Статистички подаци за потребе ове анализе обрађени су тако да по
2

Архив Војводине упитник о свом стању и стручном раду доставља Архиву Србије.
Територијална надлежност архива (општине): Историјски архив града Новог Сада – Нови Сад, Тител, Жабаљ, Темерин, Врбас, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Сремски
Карловци; Историјски архив Суботица – Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош; Историјски
архив Сомбор – Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци, Бач; Историјски архив Сента – Сента, Бечеј,
Србобран, Ада, Кањижа; Историјски архив Зрењанин – Зрењанин, Сечањ, Житиште, Нова
3
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наведеним категоријама приказују податке за целу територију АП Војводине, збирно за свих десет архива, а у појединим случајевима приказани су
и подаци за појединачне архиве. Анализа је извршена за период од 2004.
до 2016, анализирајући податке за 2004, 2007, 2010, 2013. и 2016, док се
подаци о пријему архивске грађе и коришћењу архивске грађе и библиотечког материјала прате током свих година наведеног периода. Подаци за
потребе анализе узети су у оном облику/вредностима како су их архиви
доставили у Упитнику, а уколико је било неких недоумица, оне су разрешаване увидом у записник о стручном надзору.4 Како Историјски архив у
Панчеву није доставио попуњен Упитник за 2013, за потребе анализе узети
су подаци из упитника за 2012. и Записника о стручном надзору над радом
Историјског архива у Панчеву у 2013. години.
Елементи из делатности архива који нису анализирани у овом раду
биће предмет неке будуће студије.
II АРХИВСКИ ПРОСТОР
На територији АП Војводине седам архива има своју зграду (Архив
Војводине, Историјски архив града Новог Сада, Историјски архив Сомбор,
Историјски архив у Панчеву, Историјски архив Кикинда, Историјски
архив Бела Црква и Историјски архив Срем), док се просторије три архива
налазе у општинској згради заједно са општинским органима управе
(Историјски архив Суботица, Историјски архив Сента, Историјски архив
Зрењанин). Два архива имају просторе изван места седишта: Историјски
архив Сента има Одсек за архивску грађу у Бечеју, а суботички архив депо-простор у Бачкој Тополи. Само једна зграда је наменски изграђена за
потребе архива – Историјски архив града Новог Сада се 2016. године уселио у нову, модерно опремљену зграду са 7.680m2 корисног простора, док
је зграда Архива Војводине наменски адаптирана за потребе архива (1988).
Историјски архив у Сенти је за потребе архива у добио зграду бивше касарне, чија је реконструкција још увек у току.5 Предвиђено је да се Архив

Црња, Нови Бечеј; Историјски архив у Панчеву – Панчево, Ковин, Ковачица, Алибунар,
Опово; Историјски архив Кикинда – Кикинда, Чока, Нови Кнежевац; Историјски архив Бела Црква – Бела Црква, Вршац, Пландиште; Историјски архив Срем – Сремска Митровица:
Сремска Митровица, Шид, Ириг, Инђија, Стара Пазова, Рума, Пећинци. Архив Војводине
је надлежан за органе и организације АП Војводине.
4
Архив Војводине, као матични архив за територију Војводине, сваке године врши стручни надзор над радом архива на територији Покрајине.
5
Квадратура овог простора није исказана у графиконима.
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пресели у ову зграду након што буде потпуно приведена намени, а да се
садашње пословне просторије и депои испразне и врате општини Сента.
Укупна површина у m2

Површина депо простора у m2
27217,26

19464,38

20184,3

20869,01

20954
17182,77

13069,45

2004

13563.96

2007

14348,67

2010

14533,67

2013

2016

Однос укупне површине архива и површине депо-простора
у периоду 2004–2016, збирни подаци за архиве на територији АПВ.

У периоду 2004–2016. укупна површина војвођанских архива повећана је за 7.752,88m2, или 39,83%, и 2016. је износила 27.217m2, док је за то
време површина депо-простора повећана за 4.113,32m2, односно 31,47%,
са 13.069,45m2на 17.182,77m2. Године 2004. површина депо-простора архива у АП Војводини је износила 67,14% укупне површине архива, док је
2016. тај проценат био нешто мањи, 63,13%.
Укупна површина депо-простора 2016. године у војвођанским архивима је износила 17.182,77m2. Највише депо површине имао је Историјски
архив града Новог Сада – 3.300m2, a најмање Историјски архив у Кикинди
– 492m2. Тренутно је за потребе архива у Кикинди у току адаптација бившег магацина земљорадничке задруге, који ће бити приведен намени депопростора.6

6

Исто.
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Укупна површина у m2 ‐ 2016.

Површина депо простора у m2 ‐ 2016.
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Однос укупне површине архива и површине депо-простора у 2016. години,
подаци за појединачне архиве на територији АПВ.

Због повећаног обима пријема архивске грађе у протеклом периоду
архиви су били принуђени да траже решења за повећање депо-простора.
Проблем је решаван у сарадњи са локалним самоуправама, уступањем одређених простора који су опремани за потребе чувања и заштите архивске
грађе. Проблем са овим просторима је био у томе што су они углавном
привремено уступани архивима и што нису могли бити адекватно опремљени. Поједини уступљени објекти су врло трошни, а код неких постоји
капиларна влага и као такви они не само да не представљају трајно решење него не испуњавају ни минималне услове за чување архивске грађе.
Према подацима из 2016. године десет архива на територији АП Војводине располаже простором за преузимање 4.502 дужна метра архивске грађе.
Од тога највише простора има Историјски архив Сента (за 1.500 дужних
метара),7 Архив Војводине (за 1.200 дужних метара) и Историјски архив
града Новог Сада (за 1.050 дужних метара), док поједини архиви тренутно
немају места за преузимање нове грађе. Таква је ситуација у архивима у
Сомбору и Кикинди.
Архив Војводине је током стручног надзора 2017. године затражио од
свих архива доставу тачних података о колични материјала у регистратурама доспелог за преузимање. По добијању ових података моћи ће се тачно сагледати колико је депо-простора потребно у војвођанским архивима.
7

Од 2016. године грађа се преузима у просторијама бивше касарне.
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Но и без ових података познато је да се ради о врло великој количини грађе, те да расположиви простор у архивима ни приближно не може одговорити на ове потребе.
Опремљеност и стање депо-простора је други велики проблем. Поједини простори су врло трошни, а у депоима појединих архива постоји капиларна влага. У појединим архивима још увек постоје дрвене полице,
иако је у протеклом периоду доста њих замењено металним конструкцијама. Историјски архив Сомбор у депоима нема електрично осветљење. У
великом броју архивских депо-простора на територији Војводине не постоји минимум микроклиматских услова за чување архивске грађе, а могућност контролисања ових услова у својим депоима има једино Историјски архив града Новог Сада.
III ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВАН АРХИВА

Евидентиране регистратуре
Регистратуре код којих је извршен преглед
Регистратуре код којих је извршено излучивање
11957

11352

11329

10676

11899

779 839

623 655

647 739

537 601

486 598

2004

2007

2010

2013

2016

Однос броја евидентираних регистратура, регистратура код којих је извршен преглед
и регистратура код којих је извршено излучивање у периоду 2004–2016,
збирни подаци за архиве на територији АПВ.
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У овом сегменту анализирани су подаци о броју евидентираних регистратура, регистратура код којих је извршен преглед и регистратура код
којих је извршено излучивање. Под евидентираним регистратурама подразумева се број регистратура уписаних у Регистар активних регистратура.
Иако је постојала жеља да се прикаже и број регистратура које су престале
са радом, то није било могуће због непостојања поузданих података о њиховом броју услед неажурираних евиденција појединих архива. Из приложеног графикона види се да се број евидентираних регистратура повећавао до 2013. године, да би 2016. дошло до благог пада, који је настао као
резултат ревизије постојећих евиденција у појединим архивима. У периоду
2004–2016. број евидентираних регистратура је повећан са 10.676 на
11.899, односно за 11,46%. Од 2010. године уочава се тренд смањења броја
регистратура код којих је извршен преглед и незнатан пад броја регистратура код којих је извршено излучивање. Ово је узроковано смањењем броја запослених на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива (одлазак из архива, болест), али и чињеницом да су запослени на овим радним местима често обављали и друге послове у архиву. Према подацима из 2016. године у војвођанским архивима на пословима спољне службе радило је 16 запослених.
Иако је врло велики број регистратура престао са радом или отишао у
стечај, још увек у архиве није преузета велика количина њиховог материјала. Разлог томе је првенствено недостатак простора у архивима. Иако је
постојала жеља да се прикажу тачни подаци о количини преосталог материјала у регистратурама, то није било могуће због неажурираних података
појединих архива. Овако се само апроксимативно може рећи да се ради о
неколико стотина километара архивске грађе и регистратурског материјала преосталог у регистратурама. Подаци о преузимању архивске грађе и
регистратурског материјала у војвођанске архиве дати су у наредном поглављу.
IV АРХИВСКА ГРАЂА У АРХИВУ
Према расположивим подацима у десет архива на територији АП Војводине 2016. године било је 62.289,93 дужна метра архивске грађе, што је
за 15.498,47 метра више у односу на 2004, односно за 33,12%. Године
2016. највише архивске грађе се налазило у Архиву Војводине – 9.339,72
дужна метра, а најмање у Историјском архиву Кикинда – 2.230 дужна метра. Количина грађе у осталим архивима може се видети у приложеном
графикону.
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Aрхивскa грађa у дужним метрима (m) ‐ 2016. година
9339,72

8900,4
7844,66

7300,45

7029,42
6239,73

5709,87
3882

3813,68

2230

АВ

ИАНС

ИАСУ ИАСО

ИАСЕ ИАСМ ИАПА

ИАЗР

ИАБЦ ИАКИ

Количина архивске грађе у архивима на територији АПВ у 2016. години.

У периоду 2004–2016. војвођански архиви су примили 22.618,03 дужна метра архивске грађе и регистратурског материјала. Највише грађе је
преузето од привредних субјеката који су престали са радом, отишли у
стечај или су приватизовани, а нови власници нису желели архивску грађу
и регистратурски материјал који је настао у претходном периоду. Највише
грађе је примљено 2008. године – 2.883,18 дужна метра, а потом 2004. и
2009. – 2.291,75 и 2.221,62 метра. Највише грађе у посматраном периоду
су примили Историјски архив Града Новог Сада – 4.619,94 дужна метра,
Историјски архив Сента – 3.465,54 дужна метра и Историјски архив Суботица – 3.356,78 дужна метра, а најмање Историјски архив у Панчеву –
368,4 метра.
Пријем грађе у архивима је праћен повећањем броја фондова и збирки. Тако је 2004. у војвођанским архивима било 6.831 фондова/збирки, а
2016. године било их је 7.559, односно 10,66% више.
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Преузета архивска грађа и рег. материјал у дужним метрима (m)

2883,18

2291,75

2221,62
1960,23 2001,68

1894,79
1708,38
1540,09 1498,44
1351,26
1149,12 1056,41

1061,08

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количина преузете архивске грађе и регистратурског материјала
у периоду 2004–2016, збирни подаци за архиве на територији АПВ.

Број фондова/збирки

7459

7559

7210
7002
6831

2004

2007

2010

2013

2016

Број фондова и збирки у периоду 2004–2016,
збирни подаци за архиве на територији АПВ.
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Упоредо са пријемом у архивима је текао и процес сређивања архивске грађе и регистратурског материјала. Међутим, количина примљене
грађе је била изузетно велика, а број запослених на овим пословима мали
у односу на потребе, тако да темпо сређивања грађе није могао да прати
њен пријем. Тако је 2004. од укупне количине грађе у архивима у АП Војводини било сређено 66,69%, а 2016. године 58,43%.8 На пословима сређивања и обраде 2016. године у војвођанским архивима радио је 91 радник.
Уколико се претпостави да један радник просечно годишње може средити
око 20 дужних метара грађе,9 долази се до податка да је за сређивање тренутно несређене грађе, без нових пријема, потребно преко 14 година.
Архивска грађа у дужним метрима (m)
Сређена архивска грађа у дужним метрима (m)
60525,01

62289,93

55570,49
51367,34
46791,46

31204,22

2004

31864,88

2007

32941,64

2010

34881,39

2013

36393,61

2016

Однос укупне количине архивске грађе и сређене архивске грађе
у периоду 2004–2016, збирни подаци за архиве на територији АПВ.
8

У исказаним вредностима за количину сређене архивске грађе нису садржани подаци за
Историјски архив Срем, јер је њиховом анализом утврђено да архив није располагао поузданим подацима.
9
Количина сређене грађе на годишњем нивоу првенствено зависи од врсте грађе која се
сређује, тако да наведена цифра може да варира. Исказана количина подразумева обављање
свих послова сређивања предвиђених Упутством за сређивање архивских фондова органа
управе, радних, друштвено-политичких и других организација (1973), као и израду информативних средстава за сређену архивску грађу, а у складу са Јединственим оријентационим
нормама рада у архивима Социјалистичке републике Србије (1977).
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V КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И
БИБЛИОТЕЧКОГ МАТЕРИЈАЛА
У периоду од 2004. до 2016. године архиви на територији АП Војводине обрадили су 194.884 захтева поднетих у приватно-правне и друге
сврхе. Обим и структура захтева су се мењали из године у годину, а у зависности од донетих прописа или покретања поступака пред разним органима у земљи и иностранству. Број захтева директно је био повезан са друштвеним променама, односно са доношењем одређених закона: Закон о
пријављивању и евидентирању одузете имовине,10 Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама,11 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу12 и Закон о рехабилитацији.13 Велики број захтева био је и из области пензијског осигурања. Највише захтева било је 2013,
2014. и 2006. године (26.774, 24.593, 21.661), а највише захтева у једној години имао је Архив Војводине 2004. – 9.066, што је била директна последица отварања поступка у иностранству за обештећење жртава из Другог
светског рата.14
У периоду од 2004. до 2016. године архиви на територији АП Војводине имали су 13.418 корисника архивске грађе и библиотечког материјала, током 49.969 истраживачких дана. Највећим делом реч је о истраживачима из земље, док је много мањи број корисника био из иностранства.

10

Службени гласник РС број 45/2005 и 72/2011.
Службени гласник РС број 46/2006.
12
Службени гласник РС број 72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015.
13
Донета су два закона о рехабилитацији. Први је донет 2006. (Службени гласник РС број
33/2006), а други 2011. године (Службени гласник РС број 92/2011).
14
Светлана Љубљанац, Утицај средстава јавног информисања на коришћење архивске
грађе у јавноправне и приватноправне сврхе, Зборник радова са Саветовања Друштва
архивских радника Војводине, Зрењанин, 19–20. септембар 2011, Нови Сад, 2012, 160–167.
11
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Захтеви истражени у приватно‐правне и друге сврхе
26774
24593
21661
18846
15134

14816

14218

2004

2005

2006

8207

8354

2007

2008

13518

10423

9468

8872

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Број захтева истражених у приватно-правне и друге сврхе
у периоду 2004–2016, збирни подаци за архиве на територији АПВ.

Корисници архивске грађе и библиотечког материјала
Истраживачки дани
4332

3247

4278

4253

3725

3502

3355

3594

3626

3608

3418

3189

2842

1504
1140 1030

2004

2005

1375

1140
798

2006

2007

2008

836

2009

877

2010

2011

1011

2012

994

2013

1047

2014

845

2015

Број корисника архивске грађе и библиотечког материјала
и број истраживачких дана у периоду 2004–2016,
збирни подаци за архиве на територији АПВ.

386

821

2016

Qiqana Do`i}

VI КАДАР
У периоду 2004–2016. укупан број запослених15 у десет архива на територији АП Војводине повећао се са 198 на 225, односно за 13,64%. Од
2013. до 2016. године примећује се пад броја запослених за 5,06%, што је
директна последица мера забране пријема у радни однос у јавном сектору,
које су уведене крајем 2013. године. Интересантно је да се у периоду после
2013. године није смањио број стручних радника, него се он и повећао са
176 на 178. То се објашњава чињеницом да су поједини архиви приморани
да смање број радника смањивали обим пратећих служби (административно-финансијски радници, радници на одржавању хигијене) и за ту врсту
послова ангажовали раднике преко агенција. Велики проблем представљала је чињеница да су и архиви са најмањим бројем радника морали да смање број запослених. Тако је Историјски архив Кикинда 2004. имао 13 запослених, а 2016. само осам, што је наведени архив довело до руба егзистенције.
У посматраном периоду број стручних радника је повећан за 24,47%.
На почетку периода, 2004. године, стручни радници су у укупном броју
радника учествовали са 72,22%, а 2016. са 79,11%, што је било узроковано
раније наведеним разлозима. Уколико се посматра стручна спрема запослених, уочава се да је 2016. године највише било радника са високом
стручном спремом – 122, односно 54,22%, што је знатно више у односу на
2004. – 84, односно 42,42%. Промене у структури стручне спреме запослених довеле су до подизања квалитета извршених послова, што је констатовано током годишњих стручних надзора Архива Војводине над радом архива на територији АП Војводине.

15
Под укупним бројем запослених подразумева се број запослених на одређено и на неодређено време. Архиви су понекад достављали податке о запосленима и на одређено и на
неодређено, а понекад само о запосленим на неодређено време. Подаци о броју запослених
узети су из Упитника у оној вредности како су достављени Архиву Војводине.
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Укупан број запослених
223

218

198
143

2004

160

2007

Стручни радници
237
225

168

2010

178

176

2013

2016

Однос укупног броја запослених и броја стручних радника
у периоду 2004–2016, збирни подаци за архиве на територији АПВ.

VII ЗАКЉУЧАК
Простор је један од највећих проблема војвођанских архива, било да
је реч о радним просторијама, било да је реч о депо-простору. Од десет архива на територији АП Војводине само један има наменски изграђену
зграду (Историјски архив града Новог Сада), док један архив има зграду
наменски адаптирану за потребе архива (Архив Војводине). Иако је површина депо-простора у протеклом периоду повећана за 31,47%, она ни приближно не задовољава потребе архива. Са једне стране, добијени простори
су често неусловни за чување архивске грађе, а са друге стране, на терену
постоји велика количина грађе доспеле за преузимање за коју тренутно
расположиви простор у архивима није ни приближно довољан. У наредном периоду потребно је да архиви утврде тачну количину архивске грађе
која се налази у њиховим регистратурама и количину материјала доспелог
за преузимање, што би послужило као основ за пројекцију потребне површине депо-простора. Расположиви депо-простор који није у складу са постојећим стандардима потребно је адаптирати и опремити у складу са важећим нормативима.
Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван архива је у
посматраном периоду највише била усмерена на преузимање грађе привредних субјеката који су престали са радом, отишли у стечај или је пак
дошло до њихове приватизације, а нови власници нису желели материјал
који је настао у претходном периоду. Количина преузете грађе директно је
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била условљена расположивим смештајним простором. Један од великих
проблема спољне службе био је недовољан број људи запослених на овим
пословима. Године 2016. у спољној служби војвођанских архива било је
запослено 16 људи, што не може задовољити потребе надзора неколико
стотина километара грађе која се налази у регистратурама које су у њиховој надлежности. У наредном периоду потребно је повећати број запослених на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала
ван архива. Такође, потребно је да поједини архиви ажурирају постојеће
евиденције које води ова служба.
Према расположивим подацима, у десет архива на територији АП
Војводине 2016. године је било 62.289,93 дужна метра архивске грађе, што
је за 33,12% више у односу на 2004. Количина грађе коју су архиви у овом
периоду примили била је изузетно велика, а број запослених на пословима
сређивања мали у односу на потребе, тако да темпо сређивања грађе није
могао да прати њен пријем. На пословима сређивања и обраде 2016. године у војвођанским архивима радио је 91 радник. Уколико се претпостави
да један радник просечно годишње може средити око 20 дужних метара
грађе, долази се до податка да је за сређивање тренутно несређене грађе,
без нових пријема, потребно преко 14 година. С обзиром на чињеницу да
на терену постоји велика количина грађе доспеле за преузимање, намеће
се закључак да је у наредном периоду потребно повећати број запослених
на пословима сређивања и обраде архивске грађе.
У периоду од 2004. до 2016. године архиви на територији АП Војводине обрадили су 194.884 захтева поднетих у приватно-правне и друге
сврхе. Обим и структура захтева су се мењали из године у годину, а у зависности од донетих прописа или покретања поступака пред разним органима у земљи и иностранству. У истом периоду војвођански архиви имали
су 13.418 корисника архивске грађе и библиотечког материјала, током
49.969 истраживачких дана. Највећим делом реч је о истраживачима из земље, док је много мањи број корисника био из иностранства.
Из напред наведених података се види да је кадар, односно број запослених, један од водећих проблема архива на територији АП Војводине.
Иако се у посматраном периоду укупан број запослених у војвођанским
архивима повећао за 13,64%, то још увек није довољно, с обзиром на многобројне захтеве који су постављени пред данашње архиве. Повећан прилив грађе, велики број корисника, започети послови дигитализације архивске грађе само су неки од послова који траже ангажовање све већег броја
људи. Посебан проблем представљају мере забране пријема у радни однос
у јавном сектору које су уведене крајем 2013. године. Оне су довеле до
смањења броја запослених у војвођанским архивима, а посебно су погоди-
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ле архиве са најмањим бројем радника, доводећи их на руб егзистенције.
Позитивна страна кадровске политике у посматраном периоду је промена
у структури стручне спреме запослених, која се огледа у повећању броја
радника са високом стручном спремом, а што се одразило на подизање
квалитета извршених послова.
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Ljiljana DOŽIĆ
STATISTICAL ANALYSIS OF ARCHIVES AND PROTECTION
OF ARCHIVAL MATERIAL ON THE TERRITORY OF THE AUTONOMOUS
PROVINCE OF VOJVODINA IN THE PERIOD 2004-2016
Summary
Free space is one of the biggest problems for archives in Vojvodina, be it
workspace or a depot. Out of the ten archives in the Autonomous Province of
Vojvodina, only one has a building specifically built for its intended purpose (Historical
Archive of the City of Novi Sad) while one archive has a building that's adapted for the
needs of the archive (the Archives of Vojvodina). Even though the size of the depots in
the recent period has increased by 31,47%, it's still far from the required amount needed
for archives. On the one hand, the acquired space is usually inadequate for housing
archival holdings, on the other hand, outside of the archives there exists a sizable
amount of archival holdings ready to be taken in but the current amount of free space in
the archives is insufficient. In the following period, archives should establish the exact
amount of archival holdings that are located in their registries and the amount of
archival materials available for acquisition which would be used as a basis for
estimating the needed amount of required space in the depots. The free space in the
depots that is not inline with the existing standards should be adapted and equipped
accordingly to meet the necessary norms.
The protection of archival holdings and registry materials outside of the archives
was, in the observed period, mostly focused on acquisition of archival holdings of
business entities that have stopped working, have filed for bankruptcy, or that have
undergone privatization and the new owners didn't want to keep the materials that were
previously in its possession. The amount of acquired archival holdings was directly
conditioned by the amount of available space for housing. One of the major problems of
the External Service was the lack of employed workers who would be designated for
these tasks. In 2016, there were 16 people employed in the External Service in the
archives in Vojvodina, which could not satisfy the need for surveillance of several
hundred of kilometers of archival holdings that are located in registries over which they
had jurisdiction. It is required then that in the following period the number of employed
workers, tasked with protecting archival holdings and registry materials outside of the
archives, should be increased. Likewise, certain archives are required to update their
existing records that this service deals with.
According to available information, in ten archives on the territory of AP
Vojvodina in 2016, there were 62.289,93 meters in length of archival holdings, which is
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33,12% more then in 2004. The amount of archival holdings that archives took in, in
this period, was extremely large, but the amount of employed workers needed on these
tasks of arrangement was very scarce, which is why the amount of arranged archival
holdings couldn't keep up with the amount that was being taken in. In 2016, in the
archives in Vojvodina, 91 workers were assigned tasks of arranging and processing. If,
let's assume that, one worker can yearly arrange around 20 meters in length of archival
holdings, we can conclude that arranging the current amount of archival holdings,
without adding new ones, would last over 14 years. Taking into account the fact that
outside the archives there exists a sizable amount of archival holdings ready for
acquisition, we come to the conclusion that, in the following period, it is required for
more people to be employed who would be tasked with arranging and processing of
archival holdings.
From 2004 to 2016, archives on the territory of AP Vojvodina successfully
processed 194.884 requests submitted for private-legal and other purposes. The amount
and structure of the requests have been changing from year to year, depending on the
regulations or initiation of procedures before certain administrative organs in the
country or abroad. In the same period, archives in Vojvodina had 13.418 users of
archival holdings and library materials during 49.969 research days. For most part, the
researchers were from within the country while a small amount were from abroad.
Based on the aforementioned data, we can see that the number of employed
workers is one of the biggest problems for archives on the territory of AP Vojvodina.
Even if the observed period shows that the number of employed in Vojvodina‘s archives
has increased by 13,64%, it is still not enough when we take into consideration the
numerous requests that are presented to today's archives. An increased amount of
acquired archival holdings, numerous researchers, initiation of the process of
digitization of archival holdings, those are just some of the jobs that require a large
amount of employed workers. One of the main problems are the prohibitions that forbid
employment in the public sector that were introduced at the end of 2013. This lead to a
decrease in number of employed workers in Vojvodina‘s archives, and archives with the
least amount of workers were struck the hardest, being brought to the brink of collapse.
A positive side to the employment policies in the noted period are the changes in
structure of the professional qualifications of the workers that is reflected in the
increased amount of workers with higher degrees which resulted in higher quality of
accomplished tasks.
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Мирјана ОБРАДОВИЋ, архивски саветник,
Зорица НЕТАЈ, виши архивиста,
Историјски архив Београда

ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
- одговорност, искуства, достигнућа, значај АПСТРАКТ: У раду се говори о значају који имају издавачка и изложбена
делатност у архивима, што је илустровано примерима и искуством Историјског
архива Београда.Указује се зашто је важно од творца грађе преузети што целовитије и разноврсније архивске фондове, затим о значају, врстама и квалитету информативних средства у архивима, о методолошким начелима и критеријумима за
објављивање грађе, као и о томе које су најкорисније врсте публикација, у штампаном или у електронском облику.
Такође се говори о значају изложбене делатности, увођењу мултидисиплинарности у презентовању изложби, као и о потреби да се архивска грађа прикаже
са ширег културно-историјског аспекта. На овај се начин улога архива као институција културе приближава широј публици, чиме се код ње подиже свест о значају и потреби очувања архивске грађе.
У раду се сагледава и одговорност архивиста и других стручњака укључених
у послове презентације архивске грађе, као и о значају и сврсисходности издавачке и изложбене делатност данас.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Архиви, архивска грађа, информативна средства, издавачка делатност, изложбена делатност, публикације, изложба, галерија, гостовање,
медији, документација

Савремена архивистика, захваљујући убрзаном развоју информационих технологија, добила је нове алате за лакшу обраду и презентацију грађе, а њени задаци постали су далеко шири од устаљених, који се односе
искључиво на физичку заштиту и пружање корисницима на увид вредног
културно-историјског наслеђа. Архивистика се данас бави и свим питањима која се тичу публиковања и излагања архивске грађе, као и објављивања информативних средстава на свим носачима записа. Тај сложен посао
стоји пред архивском струком и од архивиста захтева значајан стручни и
интелектуални ангажман и стално усавршавање, са циљем да се архивска
грађа сачува као непроцењива вредност сећања једног народа. Издавачка и
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изложбена делатност поред информативне имају и едукативни карактер.
Презентовање докумената као део културно-просветне мисије архива1
представља ефектан начин скретања пажње јавности на значај и вредност
архива и архивске струке као чувара културног блага Србије.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
Историјски архив Београда (ИАБ) од самог почетка свог рада излазио
је из оквира институције затвореног типа, која се базира само на прикупљању, заштити, чувању, обради и пружању архивске грађе корисницима
на увид. Публиковање грађе о прошлости Београда постављено је као један од основних циљева културно-просветне делатности Архива. У првом
периоду свог рада објављене су серије зборника докумената о историји Београда које су се налазиле у другим архивима, и у тадашњој земљи (СФРЈ)
и у иностранству. Касније се наставило са објављивањем тематских зборника докумената из фондова и збирки ИАБ.2 Овим је постављен оквирни
темељ стратегије на којој се и данас заснива издавачка делатност Архива.
Објављивањем архивске грађе постижу се важни и значајни циљеви.
Као прво, то је њена заштита, пошто се тиме скоро потпуно елиминише
потреба за коришћењем оригиналних документа. На тај начин у потпуности се задовољавају архивистички принципи о доступности грађе истраживачима и доприноси се развијању бољег схватања њене научне и културне вредности. Објављена архивска грађа омогућава истраживачима једноставнији и целовитији приступ историјским чињеницама, даје бољу прегледност садржаја архивских докумената и знатно скраћује време потребно за истраживачки рад. Развој информационих технологија омогућио је
објављивање грађе (зборника докумената) у дигиталном облику, чиме је
обезбеђен савременији и једноставнији приступ истој.3
Као ни раније, захтевни издавачки подухвати ни данас не би били могући без међуинституционалне сарадње, а посебно без повезаности Архива са историчарима из научноистраживачких и високообразовних институција.4 Чланови уређивачких одбора и редакција првих објављених зборни1

Ljubinka Škodrić, Slobodanka Cvetković, Iskorak u javnost – izložbena delatnost arhiva, Arhivska praksa 15, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2012, str. 407–424.
2
50 година Историјског архива Београда, Београд, 1995, 147–164.
3
Izet Šabotić, Značaj i uloga arhivske građe u ukupnim rezultatima historijske nauke (bosanskohercegovačko iskustvo), Atlanti 26, 1–2, 2016, 123–133.
4
Jill Campbell-Miller, Ryan Kirkby, Historian, Meet Archivist: Researching the History of Complex Organizations.
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ка грађе чинили су чувени професори београдског универзитета, попут
Јорја Тадића, Васе Чубриловића, Михаила Динића, Георгија Острогорског,
Сергеја Димитријевића и других.
Професори Одељења за историју и научни сарадници историјских института били су чланови редакције и приликом објављивања серије од
шест књига под називом Живети у Београду, у којима су сабрана документа из једногод највећих фондова који се чувају у ИАБ – Управе града Београда (УГБ). Ако се архивска документа посматрају појединачно, њихова
вредност није велика, осим у неким изузетним случајевима. Њихов значај
се види тек кроз везе са другим записима, људима или организацијама које
су их створиле и користиле.5 Зато свака од шест књига обухвата одређени
временски период, у оквиру кога су издвојене тематске целине које покривају велики распон различитих области, од политичке и војне историје,
преко привредне и друштвене, па све до културне. На овај начин, кроз објављена документа настала у периоду од 1837. до 1940. године, може да се
сагледа свакодневница и живот „обичног“ човека, као и његова интеракцији са градом, који се убрзано модернизовао, растао и развијао.
Сваку књигу ове серије прати исцрпан предговор, у комe су чланови
редакције истакли најважније одлике, процесе и догађаје који су обележили дати период, тако да истраживач на једном месту има одабрана документа из Фонда УГБ, као и објашњен историјски контекст у коме су настала. Све ово не би било могуће без великог рада који су уложили архивисти
Историјског архива Београда, прегледавши комплетан фонд и сва расположива информативна средства. У овом случају најкорисније су се показале
аналитичке картице које су у ранијим фазама обраде фонда прављене у виду регеста.
Нешто другачији приступ објављивању архивске грађе примењен је у
публикацији Логор Бањица – логораши 1941–1944.Ово обимно, двотомно
издање настало је на основу осам сачуваних оригиналних књига евиденције са личним подацима заточеника концентрационог логора на Бањици.
Уводна студија, коју су написали професори др Љубодраг Димић и др Милан Ристовић, бави се анализом идеје логора у окупираној Србији и даје
врло значајан статистички преглед националне, полне, старосне, социјалне
и професионалне структуре заточеника. Архивисти ИАБ формирали су наhttp://activehistory.ca/2018/07/historian-meet-archivist-researching-the-history-of-complexorganizations, 4. јул 2018.
5
National Archives, Archive Principles and Practice – An Introduction to Archives for Nonarchivists,
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/archive-principles-andpractice-an-introduction-to-archives-for-non-archivists.pdf, 25. мај 2018.
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учни апарат са додатним објашњењима, детаљно истраженим и провереним кроз сачувану архивску грађу других фондова. Именски и географски
регистар, објашњења скраћеница и непознаница, као и списак коришћених
извора и литературе доприносе бољем разумевању и сагледавању теме.6
Приступ овом историјском извору наводи нас да се замислимо над
судбинама сваке појединачне жртве таквог дехуманизованог система, тим
пре што се у публикацији налазе и посебни блокови фотографија заточеника логора, стратишта, ексхумације жртава и њихових сахрана, од којих
је већина први пут дата на увид читаоцима. На овај начин је појединачна
жртва приказана и као жив човек, личност, а не само као један у низу бројева.
Како би се и иностраној стручној јавности приближила ова тема,
уводна студијаје преведена и штампана и на енглеском језику у виду посебног издања.7
Сличан приступ објављивању архивске грађе примењен је у публикацији Нежидер, аустроугарски логор за Србе 1914−1918, која је настала
као резултат сарадње аутора Исидора Ћуковића, Ненада Лукића и Историјског архива Београда, а поводом обележавања стогодишњице Првог
светског рата.
Публикација је конципирана тако да се у првом делу тематски обрађује формирање и развој логора Нежидер, његов изглед, организација, свакодневни живот, умирања и сахрањивања логораша. Овај део допуњен је
изводима из до сада објављених сећања логораша, као и подацима из новије литературе, новинских чланака и доступне архивске грађе.
У другом делу књиге, путем табела, дати су обимни спискови умрлих
интернираца у периоду 1914−1918. године, који су приређени на основу до
сада не коришћене архивске грађе из Архива Србије, Архива Југославије,
Архива Војске Србије, Републичког завода за заштиту споменика културе
и из једног дела Sterbebuche, оригиналних књига умрлих које су вођене у
логору. Ослањајући се на домаћу и инострану изворну грађу, документарну и ону мемоарског типа, као и литературу, аутори су читаоцима приближили до сада мање познат аспект страдања српског народа током Првог
светског рата.8
6
Логор Бањица – логораши, књиге заточеника конгентрационог логора Београд-Бањица
(1941–1944), I-II, Београд, 2009.
7
Banjica Concentration Camp – Introduction to the Books of Evidence of Detainees, Beograd
2014.
8
Исидор Ђуковић, Ненад Лукић, Нежидер, аустроугарски логор за Србе 1914–1918, Београд, 2017.
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Иако у овој публикацији није објављена искључиво грађа ИАБ, препознат је њен значај, будући да је ово први покушај у нашој историографији да се у оквиру једне монографије свеобухватно истражи и прикаже
судбина српских интернираца и логораша у неком логору на територији
Аустроугарске монархије током Првог светског рата.
Другачији приступ објављивању архивске грађе примењен је приликом публиковања дневничких белешки које се чувају у оквиру Легата Косте Ст. Павловића. Године 2011. у издању Службеног гласника и издавачке куће Откровење изашла је публикација Ратни дневник 1941–1945, која
обухвата дневничке белешке Косте Ст. Павловића за период од 14. маја
1941. до 10. марта 1945.9 На ову публикацију директно се наставља издање
ИАБ које је објављено под насловом Лондонски дневник 1945–1946.
Приређивачи Лондонског дневника 1945–46, архивисти Историјског
архива Београда, у публикацију су преточили осам укоричених свезака,
писаних руком и куцаних, латиницом и ћирилицом, на српском, енглеском
и француском језику. У потпуности је сачуван правопис и стил, а исправке
су вршене само у случајевима очигледне грешке у писању. Додавањем научног апарата ова публикација постала је значајан извор информација за
истраживаче и хроничаре овог периода, а такође и за ширу читалачку публику, јер се из ње сазнаје и судбина значајних личности југословенске
емиграције, као и страних дипломата и истакнутих европских личности.
Именски регистар додатно олакшава коришћење ове публикације.10
За успешна научна истраживања потребно је обезбедити ваљану базу
информација о архивској грађи, као и добра информативна средства. Најкорисније се показало објављивање тематских водича, било у штампаном,
било у електронском облику.
Желећи да обележи стогодишњицу Првог светског рата, а у недостатку финансијских средстава за штампање, ИАБ је приредио тематски онлајн водич на посебном поддомену своје званичне интернет-странице.
Стручној и широј јавности презентована су сва документа која се односе
на дату тему налазе се у фондовима ове институције.
Одабрана документа дата су у виду дигиталних копија, што Водичу
истовремено даје карактер аналитичког инвентара, водича, зборника докумената, па чак и изложбе. Претраживање презентоване архивске грађе
омогућено је кроз опцију филтрирања садржаја према три врсте критеријума припадности: према архивској целини (фонду) и преко тематског и
9

Коста Ст. Павловић, Ратни дневник 1941–1945, Београд, 2011.
Коста Ст. Павловић, Лондонски дневник 1945–1946, Београд, 2017.
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именског индекса. Посебан одељак овог дигиталног водича чини Библиографија публикација о Првом светском рату из библиотечког фонда ИАБ.
Међу додатним, али не и мање важним сегментима Водича налазе се временска линија, чланци о појединим темама, корисни линкови итд. Већина
презентоване архивске грађе је на српском језику, али су такође заступљена и документа на француском, енглеском, немачком, мађарском и грчком
језику.
Вредност овог тематског водича огледа се и у чињеници да су сва документа представљена са аналитичким описом и класификована према
фондовима и збиркама у којима се чувају. Целокупан садржај је доступан
на српском и енглеском језику.11

Издања Историјског архива Београда

Публиковање водича о фондовима и збиркама који се чувају у архивским институцијама представља круну издаваштва информативних средстава. Водич кроз легате, личне и породичне фондове даје увид у врсту и
обим грађе 56 легата, личних и породичних фондова који се чувају у ИАБ.
Међу легаторима су познате породице и појединци, јавне личности из света политике, уметности, културе и науке, значајне за историју Београда
XIX и XX века. Структура Водича конципирана је тако да су прво презентовани легати, затим лични, а потом породични фондови. Унутар сваког
од ових сегмената успостављен је азбучни поредак како би се избегло рангирање по значају појединих личности или породица. Дата је комплетна
биографија носиоца легата или фонда, за чије писање је коришћен досије
фонда, енциклопедијске одреднице, релевантна литература, као и грађа самог фонда. За податке о садржају архивске грађе коришћени су уговори о
11

Први светски рат у фондовима и збиркама Историјског архива Београда, онлајн дигитални тематски водич, https://www.arhiv-beograda.rs/ww1.
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поклону, примопредајни записници, пописи грађе, сумарни и аналитички
инвентари и др. У оквиру сваке биографије дате су засебне целине: библиографија најзначајнијих радова ствараоца грађе, сигнатура фонда, подаци
о времену настанка грађе, њеној количини, језику, степену сређености и
доступним информативним средствима. Посебним илустративним блоком
стављен је акценат на разноврсност архивске грађе и артефаката који се
чувају у ИАБ.12
На крају, када говоримо о издавачкој делатности, не можемо изоставити изложбене каталоге. Комплексне и интригантне изложбе ИАБ захтевале су и такве каталоге. Било да се ради о тематској изложби, обележавању јубилеја или актуелности неке историјске теме, основна функција каталога је да посетиоца проведе кроз саму концепцију изложбе и њене тематске целине.13 Међутим, са добром уводном студијом која претходи каталошком попису, каталози постају врло значајне публикације. Пример за то је
каталог са изложбе Ослобођење Београда – 70 година после, у коме уводна
студија представља сублимацију и подсећање на сва најзначајнија дешавања пре, после и током операција које су вођене за ослобађање Београда,
октобра 1944. године.14
Каталог изложбе Одликовања из легата Историјског архива Београда специфичан је по томе што нема класичан каталошки попис. Након текста о историјату фалеристике (науке о одликовањима) следе биографије
легатора, носилаца одликовања. За свако одликовање које је било изложено дат је исцрпан историјат, опис и начин ношења, као и имена његових
носилаца, тако да ова публикација има и енциклопедијске одлике.15
Када истраживање за потребе изложбе по свом квалитету и квантитету превазиђе оквире саме изложбе, сама по себи се наметне израда публикације која није класичан каталог. Истраживање богате грађе фондова
ИАБ, за потребе изложбе Туризам у Београду између два светска рата,
постављене на Калемегданском шеталишту, а којом је обележено 80 година од проглашења Београда за туристичко место, резултирало је публикацијом Развој туризма у Београду између два светска рата. Ово двојезично издање (на српском и енглеском језику), уз богат илустративни материјал, на целовит и свеобухватан начин расветљава историјске околности и
12

Мирјана Обрадовић, Водич кроз легате, личне и породичне фондове, Београд, 2017.
Ljubinka Škodrić, Slobodanka Cvetković, Iskorak u javnost – izložbena delatnost arhiva, Arhivska praksa 15, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2012, str. 407–424.
14
Ослобођење Београда – 70 година после, кроз фондове и збирке Историјског архива Београда, Београд, 2014.
15
Одликовања из легата Историјског архива Београда, Београд, 2015.
13

399

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

аспекте развоја туризма између два светска рата у Београду и у читавој
Краљевини Југославији, показујући какви смо били као домаћини, али и
као туристи.16
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ АРХИВА
Током протеклих двадесетак година17 ИАБ реализовао је преко 50 изложбених поставки на различите теме. Стечено искуство употпуњено је и
кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама културе. Изложбе су успешно презентоване и у земљи и ван граница Србије – у Словенији, Мађарској, Русији итд. О значају тих изложби говоре и сама имена
особа које су их отварале, од председника Републике Србије, преко градоначелника града Београда, министара, директора УНЕСКО-а, амбасадора,
до знаменитих личности из домена српске културе.
Свака од тих изложби испричала је своју причу захваљујући репрезентативној грађи која се чува у депоима ИАБ. Стручњаци архивисти који
у њему раде потрудили су се да на што модернији и атрактивнији начин
представе део наше друштвене, историјске и културне прошлости.
Пут од идеје до реализације
„Изложбе се могу одвијати у скоро сваком погодном простору и могу се односити на било коју тему. Оне дозвољавају причама да буду испричане, новим идејама да дођу до изражаја и јединственим стварима од
уметничког, научног или историјског значаја да буду приказане и тумачене на најбољи могући начин“.18
Без обзира на саму тему, простор, количину изложене грађе или новчана средства, реализацију једне изложбе прате одређене фазе. Анализирајући кључне сегменте кроз призму богатог постојећег искуства, дошло се
до закључка који су то кључне фазе које треба испратити приликом реализације једне изложбе.
I.

16

Планирање:
1. Tема или повод;
2. Oдабир стручног тима;

Снежана Лазић, Развој туризма у Београду између два светска рата, Београд 2017.
Галерија ИАБ отворена је 2003. године.
18
Freda Matassa, Organizing Exhibitions: A Handbook for Museums, Libraries and Archives,
London, 2014, ISBN 978–1–85604–945–0.
17
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

3. Вођа тима;
4. Дефинисање обавеза унутар тима;
5. Дефинисање рокова;
6. Одабир изложбеног простора;
7. Буџет.
Истраживање:
1. Истраживање грађе;
2. Истраживање грађе ван архива;
3. Скенирање грађе за изложбу;
4. Израда синопсиса;
5. Коначан одабир грађе за изложбу.
Презентација:
1. Прилагођавање изложбе простору;
2. Дефинисање начина презентације изложбе;
3. Дефинисање мултимедијалних садржаја изложбе.
Реализација:
1. Обликовање изложбених паноа;
2. Поставка изложбе;
3. Израда каталога, проспекта, и другог промотивног
материјала;
4. Израда презентације;
5. Штампа позивница, плаката, банера.
Промоција:
1. Израда листе званица;
2. Позивање званица;
3. Дистрибуција позивница, плаката, банера;
4. Медијско пласирање изложбе;
5. Контакти са медијима;
6. Организација отварања.
Изложба:
1. Стручно вођење кроз изложбу;
2. Вођење евиденције о броју посетилаца;
3. Гостовања изложбе.
Документација.

Архивске изложбе најчешће настају поводом обележавања значајних
јубилеја, датума или догађаја из прошлости, а некад као презентација архивске грађе на одрађену тему.19 Без обзира да ли су изложбе по свом са19
Упутство о припремању изложби архивске грађе и изради каталога за изложбу, Архивски преглед, 1–2, Београд, 1985, 184–186.
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држају тематске, опште или комплексне, треба водити рачуна да презентована грађа на оригиналан начин осликава саму тему, али и богатство и разноликост архивских фондова и збирки.20 Након дефинисања теме, односно повода, прелази се на одабир стручног тима (из колектива и/или ван
институције) који ће радити на реализацији изложбе. Сваки члан тима, који треба да буде спреман на индивидуални и тимски рад, има своје задужење и одговорност (истраживање грађе, истраживање ван институције, скенирање грађе, израда текстова, техничка реализација итд.) у оквиру јасно
дефинисаних рокова. Изабрани вођа тима, као одговорно лице, надгледа и
координише задате послове и фазе и усмерава ток реализације.
Један од кључних фактора за организовање изложбе такође представља буџет намењен за ту сврху. Количина новца битно утиче на разне
аспекте приликом њене реализације, од ангажовања стручних консултаната, могућности истраживања у другим институцијама културе, до израде
изложбених паноа и каталога као информативног средства.
Након планирања, прелази се на кључну фазу, а то је истраживање и
израда синопсиса изложбе. Током истраживања и приликом избора архивске грађе за излагање треба водити рачуна о више аспеката. Поред превасходно документарне и садржинске вредности (одабрана грађа на прави начин мора да објашњава историјску истину), грађу би требало бирати и по
облику који није уобичајен – врсти писма, разноврсности материјала или
њеној естетској вредности.21 Искуство је показало да је у овој фази истраживања добро скенирати сву грађу која би могла да уђе у избор за изложбу. Скенирана грађа је лакша за претраживање, одабир и груписање у
оквиру тематских целима, за израду изложбе, каталога или изложбених паноа. Скенирани документ касније се може прикључити постојећој бази података. На овај начин се оригинална грађа истовремено и штити од прекомерне употребе и физичких оштећења.
С обзиром да документа која се најчешће приказују на архивским изложбама немају трећу димензију која би јој дала акценат, добро је да се
грађа поред паноа презентује и у витринама. Тиме изложбена поставка добија динамичност и атрактивност. Уколико сам архив не поседује тродимензионалне или атрактивне експонате, изложбена поставка се може за ту
прилику допунити предметима из музеја или других институција културе,
20
Катарина Крајчиновић, Изложбе архивских докумената, Архивски преглед 1–2, Београд, 1981, 67.
21
Мiljenko Pandžić, Izvorni povijesni dokumenti i njihova pristupačnost najširoj publici na izložbi „Hrvatski knezovi Zrinski i Frankopani“, Arhivski vjesnik vol.14, br. 1, Zagreb 1971, 323–
325.
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мада то некад повлачи питање њиховог осигурања. Употреба модерних
технологија у презентацији архивске изложбе такође доприноси атрактивности изложбе и презентује нове тенденције архивистике.22
Након прикупљања грађе и њене анализе приступа се изради синопсиса изложбе. Синопсис на основу постављене концепције изложбе коју
диктира доступна грађа може да прати изложбену тему хронолошки или
формирану око одређених тематских група или целина. Одабрана количина грађе мора да кореспондира са начинима презентације (бројем паноа,
постамената, витрина) у задатом простору. Изложба не сме да обухвата
превелики број докумената, да буде пренатрпана, а кретање посетилаца по
изложбеном простору мора да се одвија несметано.
Савремено опремљена Галерија ИАБ, отворена 2003. године, површине од око 200 м2, од изложбеног инвентара располаже са 20 двокрилних
покретних L-носача паноа, 8 витрина, 15 постамената различитих величина и зидне је дужине од око 40м, где може да се постави 36 стандардних
изложбених паноа димензија 70 х100 цм.23 С обзиром да мали број архивских институција у Србији има свој галеријски простор и да се изложбе
некад одвијају и у неадекватним просторима (ходницима, степенишном
простору итд), или гостују у туђим галеријским просторима, приликом
планирања добро је водити рачуна и о могућности прилагођавања изложбе
за постављање на мањем простору. Изложбу би било добро конципирати
тако да се континуитет и садржајна вредност не изгубе смањивањем или
сажимањем одређеног броја паноа.
Иако излагање оригиналних докумената увек изазива веће интересовање посетилаца, боље је излагати копије које се могу презентовати и у некој слободнијој форми. Последњих година изложбе се углавном раде на
лаким паноима или платну, што знатно олакшава њихову манипулацију и
транспорт приликом гостовања. Уколико ипак постоји потреба да се излажу оригинали, треба водити рачуна о физичко-хемијским условима под
којима се излажу, уз обавезну консултацију са стручним лицима из домена
конзервације и рестаурације докумената.24 На изложеној грађи треба да су
извршени конзерваторско-рестаураторски радови уколико је то неопходно,
такође је обавезно да документа имају печат архива. Водити рачуна о ква22

Снежана Лазић, Презентација архивске грађе у Галерији Историјског архива Београда
– првих 10 година, CD-зборник 4, Међународна конференција културног туризма, Сремска
Митровица, 2013.
23
Исто.
24
Светлана Перовић Ивовић, Заштита архивских колекција током изложбе, Архив 1–2,
часопис Архива Србије и Црне Горе, Београд, 2007, 240–243.
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литету и опису натписа, текстова и легенди, а саме легенде могу али не
морају да имају сигнатуру уколико се оне већ налазе у каталошком попису.
Уколико техничке могућности галерије допуштају, изложбену поставку је увек добро употпунити каквим мултимедијалним садржајем (филм,
презентација итд.).
Након дефинисања простора, врсте и броја експоната, изложбених паноа и инвентара, прелази се на техничку реализацију изложбе. Она подразумева израду и штампу изложбених паноа, каталога25 и другог пратећег
промотивног материјала (проспекта, плаката, банера итд), у зависности
финансијских могућности. Такође подразумева и дизајн изложбене поставке, а за овај посао некада је потребно ангажовање дизајнера који ће осмислити додатну сценографију и изложбу учинити визуелно упечатљивом.
Након што је галерија спремна и пошто је стигао промотивни материјал, може се започети са организацијом отварања изложбе. Осим традиционалних пријатеља институције на отварање је добро позвати и стручњаке
из области којима се тема бави и популарисати изложбу у њиховим институцијама. Најаве изложби и чланци у електронским и штампаним медијима и на друштвеним мрежама најбоља су прилика за популаризацију Архива и истицање значаја архивске делатности. Повезивање изложбе са другим културним манифестацијама, попут Ноћи музеја, Дана архива или Дана европске баштине додатно привлачи већи број публике. Често је само
лице које отвара изложбу одличан промотер изложбе, посебно ако је то
особа из сфере актуелне политике, пошто у том случају медији у много већем броју испрате само отварање.
Изложба почиње да „живи“ након отварања, па је улога водича/кустоса који ће посетиоце стручно водити кроз изложбу изузетно значајна. Водич ће такође водити и евиденцију о посећености саме изложбе, њеном одјеку у медијима, као и о књизи утисака.
Документација или досије изложбе је нешто што је постала уобичајена пракса ИАБ последњих година. На једном месту налазе се сви подаци
везани за изложбу: изглед изложбених паноа појединачно; каталог изложбе; фотографије изложбене поставке у ентеријеру; фотографије са отварања изложбе; материјал за медије; прес-клипинг, и на крају детаљан извештај о самој изложби, посети и гостовањима. Ово се показало врло значајним као подсетник, у свим сегментима, приликом реализације других изложби.
25

Упутство о припремању изложби архивске грађе и изради каталога за изложбу, Архивски преглед бр. 1–2, Београд 1985, стр. 184–186.
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На крају, изложба треба да живи и након њеног званичног затварања.
Информација и о најмањој изложби треба да се забележи, ако не преко каталога, онда обавезно сликом, текстом или мини изложбом на званичној
веб-страници архива или некој од друштвених мрежа.

Изложбе Историјског архива Београда
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Отварања изложби ИАБ
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Примери добре праксе
Београд – град од давнина
Историјски архив Београда добио је позив од Секретаријата за кутуру
да предложи изложбу која би требала да презентује град Београд на манифестацији Дани Београда у Москви2017. године. Првобитна идеја аутора
била је да се уради компилација грађе са претходних изложби архива које
одговарају теми. У првој фази урађен је одабир грађе и синопсис, међутим,
након сагледавања целе концепције (на отвореном простору и на 60 изложбених паноа) аутори су схватили да уколико желе да презентују Београд
на најбољи могући начин, морају изаћи из оквира архивске грађе коју архив ИАБ чува. Успостављена је сарадња са Народним музејем, Музејем
града Београда и Музејем позоришне уметности, тако да су посетиоци добили прилику да се упознају са историјом српске престонице од праисторијског, преко келтског и римског, до савременог Београда. Радећи ову изложбу, аутори су посебно желели да нагласе значај и допринос руске емиграције у историји Београда.
Сам концепт изложбе састојао се из три дела. Први део представља
историју Београда на 40 паноа, и уклапа се у изложбени концепт који може да буде постављен било где у свету. Овај део има могућност смањивања броја паноа без нарушавања хронолошке приче и концепта. Други део
је посвећен домаћинима изложбе (уколико грађа то допушта) и њиховим
културним, политичким и другим везама са Београдом. Трећи део састоји
се од панорамских фотографија савременог Београда.
Словенски главни градови
Изложба Словенски главни градови у 2D је реализована у организацији међународне установе Форум словенских култура (ФСК) у сарадњи са
градским, регионалним и државним архивима свих тринаест главних градова словенских земаља. Сваки град представљен је са по једним уводним
и три изложбена паноа са одабраним архивским документима. На њима је
представљен историјски развој и знаменитости главних градова словенских земаља: Београда, Братиславе, Цетиња, Кијева, Љубљане, Минска,
Москве, Прага, Сарајева, Скопља, Софије, Варшаве и Загреба. Изложба је
као заједнички пројекат престоничких архива словенских земаља, а под
покровитељством УНЕСКО, свечано отворена у Паризу, а изложба је гостовала у градовима учесницима пројекта.
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Историјски архив Београда је ову изложбу уприличио у склопу обележавања манифестације Дани Београда, културне манифестације од прворазредног значаја.
Ослобођење Београда – 70 година после
Ова изложба, коју је радила група стручњака из архива, спада у ред
тематских изложби. Настала је 2014. године поводом обележавања 70 година од ослобођења Београда у Другом светском рату. На 35 паноа хронолошки приказује дешавања од 3. до 27. октобра 1944. године. Поред изложбених паноа са документима и фотографијама, у витринама је приказано
и наоружање, муниција, легитимације, мапа Београда са уцртаним бункерима и утврђењима и други артефакти.
Захваљујући посебном сегменту изложбе који је био посвећен учешћу
Црвене армије у борбама за ослобођење Београда, изложба је представљена и у Дому Руске дијаспоре „Александар Солжењицин“, поводом обележавања Дана победе у Москви 2015. године, а отворио је тадашњи председник Републике Србије, Томислав Николић.
Логор Бањица – логораши
„Фабрика смрти“ на ободу Београда, кроз који је прошло 30.000 људи, осликана је изложбом Логор Бањица 1941–1944 – логораши, 2009. године. Настала је поводом промоције и издавања двотомне публикације под
истим називом. У мрачној атмосфери галеријског простора књиге личних
података притвореника преточене су у преградне зидове, а у средишњем
делу поставке, у виду посмртног ковчега, истакнута је трагична судбина
једне од последњих жртва, др Рахеле Мићић, стрељане са дететом само неколико дана пре ослобођења логора. Ова визуелно јака и ефектна изложба
имала је током година своје надопуне.
Након гостовања у Будимпешти ова изложба развијала се и расла гостујући по Србији. Допуњавана је подацима, грађом и фотографијама из
локалних архива. Изложба је прво допуњена подацима везаним за заточенике са територије општине Горњи Милановац (2010), затим са подручја
Чачка и Лучана (2011), ужичког краја (2013) и на крају Пожаревца и Браничевског округа (2017).
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Туризам у Београду између два светска рата
Други приступ тематској изложби рађен је приликом реализације изложбе Туризам у Београду између два светска рата, настале поводом обележавања 80 година од проглашења Београда за туристичко место (2016.
године).
Изложба презентована на калемегданском шеталишту својом концепцијом морала је да се прилагоди отвореном простору. Документа, фотографија, планова и друга репрезентативна архивска грађа из различитих фондова, збирки и легата ИАБ тематски је организована на 5 тространих постамената. С обзиром на велики број странаца којима је Калемегдан обавезна тачка приликом обиласка главног града, реализована је на српском и
енглеском језику, а водило се рачуна и да буде визуелно атрактивна и пријемчива и онима који ретко залазе у галеријске просторе.
Упркос првобитној скептичности према оваквој врсти изложби, где
нема директног контакта са публиком, показало се да је изложба имала одличан одзив у јавности. Велики број посетилаца звао је Архив интересујући се за промотивни материјал са изложбе, што је резултирало објављивањем већ поменуте публикације Развој туризма у Београду између два
светска рата.
Одликовања из легата Историјског архива Београда
Идеја ауторке изложбе Одликовања из легата била је да се у њеном
фокусу нађу одликовања, а не личности или документа из прошлости. Захваљујући том концепту први пут је представљено 88 одликовања од укупно 134, колико се чува у ИАБ.
На изложби је приказано 27 домаћих и 61 иностраних ордена из 38 земаља. Ексклузивитет изложбе чинила су нека од најекстравагантнијих и
најскупљих домаћих одликовања послератне Југославије, као што је Орден слободе, или ретка, као што су два ордена Републике Непал.
Ауторка се одлучила да поред ордена који су се налазили у витринама
изложбену поставку чине и 25 изложбених паноа, на којима су дати основни подаци о науци о одликовањима – фалеристици, кратке биографије легатора са фотографијама из њиховог живота и рада, фотографије са додела
одликовања као и орденске повеље и дипломе, што је овој изложби дало
посебну атрактивност и динамику.
Реализујући ову изложбу настао је драгоцени документарни филм Рестаурација ордења из фондова ИАБ, чија тема је поступак конзервације
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ордења, а презентатор Бобан Вељковић, конзерватора у Историјском музеју Србије.26
Приликом гостовања ове изложбе у Зрењанину приказани су само изложбени панои, због вредности одликовања. Сама изложбена поставка визуелно је допуњена видео-презентацијом сваког појединачног ордена и поменутим документарним филмом.
Вратио се Волођа
Ауторка изложбе Вратио се Волођа имала је за циљ да прикаже грађу
из Легата породице Крагујевић, која се чува у ИАБ, а као повод искористила је јубилеј – 50 година стваралаштва легаторке и песникиње Тање
Крагујевић.
Ауторка је изложбу конципирала по принципу сређивања личног
фонда, почевши од личних докумената, преко имовинско-правних списа и
документа делатности, до архивске грађе сродника творца фонда. Изложена документа, представљена на 18 паноа и 10 витрина, обухватају све сегменте живота и рада Тање Крагујевић, а посебан део посвећен је њеним
родитељима, Стевану и Лепи Крагујевић. Међу изложеним експонатима
нашле су се књиге поезије и есеја, приређене књиге, антологије, књиге са
потписима знаменитих личности, новински чланци и критике, а у витринама бројне значајне награде.
Изложба је била лако преносива и прилагодљива сваком простору, тако да су изложбени панои приликом гостовања изложбе у родном граду
ауторке, Сенти, допуњени грађом Историјског музеја Сента и Градског
музеја Сента, што је продубило сарадњу ИАБ са овим институцијама.

26

Доступан на Јутјуб каналу на адреси https://www.youtube.com/watch?v=AP6ntxup-JU.
Аутор Бојан Коцев
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ЗАКЉУЧАК
Издавачка и изложбена делатност, као део културно-просветне мисије
архива, представља ефикасан начин привлачења пажње на значај и вредност архива као чувара културног блага Србије. Ослањајући се на сопствене сараднике и њихову стручност и рад, али и сарађујући са колегама из
сродних институција, научно-истраживачким радницима и професорима
Универзитета у Београду, Историјски архив Београда се својом издавачком делатношћу успешно упушта у студиозне и комплексне подухвате.
Организација изложби, као саставни део ове мисије, специфичан је и
захтеван облик рада архива. Покушајем дефинисања и елаборације свих
фаза од идеје до реализације (планирање, истраживање, презентација, реализација, промоција, изложба и документација) дат је свеобухватан пресек
одлука, корака и проблема са којима ауторски тим може да се сусретне током реализације једне изложбе. Њиховом анализом, корак по корак, уз
примере добре праксе, а некад и подсетнике, учињен је покушај да се овај
захтеван стручни посао олакша.
Архиви би били неразумљиве, хладне и херметички затворене институције културе да нема публиковања грађе и изложбене делатност, крајњих продуката архивске струке. Оне су на најбољи и најјаснији начин у
директној вези са стручном јавношћу, а исто тако и са широком публиком,
aдигитална револуција архивским институцијама пружа низ алата који им
омогућавају да постану још уочљивији на мапи чувара културне баштине
и сећања једног народа.
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Mirjana OBRADOVIĆ
Zorica NETAJ
PUBLISHING AND EXHIBITING ACTIVITIES OF THE
HISTORICAL ARCHIVES OF BELGRADE, RESPONSIBILITY,
EXPERIENCES, ACHIEVEMENTS, SIGNIFICANCE
Summary
Publishing and exhibition activity, as part of cultural and educational mission of
the archives, is an effective way of attracting attention to the importance and value of
the archives as custodians of Serbian cultural treasure. Relying on expertise and work
of the archivists, but also working with colleagues from related institutions, scientific
researchers and professors of the University, the Historical Archives of Belgrade, with
its publishing activity, is successfully engage in studious and complex projects.
Organization of the exhibitions, as an integral part of this mission, is a specific and
demanding form of archives' work. An attempt to define and elaborate all the stages
from idea to realization: planning, research, presentation, realization, promotion,
exhibition and documentation, provides a comprehensive cross-section of decisions,
steps and problems that the author team can meet during the realization of one
exhibition. With their analysis, step by step, with examples of good practice, and
sometimes reminders, an attempt was made to make easier this required professional
work.
The archives would be incomprehensible, cold and hermetically closed cultural
institutions if there were no publishing and exhibition activities, as the final products of
the archival profession. They are in the best and clearest way in direct relation, both to
the professional public and to the wide audience, and contemporary digital revolution
provides a number of tools that enable archival institutions to become even more
noticeable on the map of cultural heritage preservation and memories of one nation.
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Маја НИКОЛОВА
Педагошки музеј, Београд
ЛАКУ НОЋ, ТИТО ТИ БИО У ПОМОЋ,
ДА САЊАШ БРАНКИЦУ ЦЕЛУ НОЋ
Домови југословенске деце у Бугарској 1945.
САЖЕТАК: У Педагошком музеју у Београду у Збирци архивске грађе налази се Фонд Домови југословенске деце у Бугарској 1945, у коме се чувају писма и
фотографије везане за ту тему. Архивска грађа добијена је на поклон од господина
Нинковског из Београда, током 1999. и 2000. године. Фонд чине 55 писма која су
писала деца и колегинице из свих делова Бугарске, а упућена су васпитачици Бранислави Миловић. У Фонду се налази и 21 фотографија са ликовима васпитача и
васпитачица, као и групне фотографије девојчица и дечака. Драгоцени извор за
изучавање ове теме је и дневник Браниславе Миловић, у коме је она записивала
карактеристике васпитаника. Фонду је у новембра 2017. придодат снимљен интервју са Надом Палавестром, некадашњом штићеницом Дома југословенске деце у
Бугарској. Током 2017. Фонд је дигитализован, а ове године се предвиђа и његова
конзервација. У оквиру дигитализације извршена је оптимизација за претраживање по неколико кључних појмова – сродству, имену и презимену и месту слања
писама или по месту где је сачињена фотографија.
Фотографисана мршава и боса, кратко ошишана и униформисана деца нису
била свесна историјског тренутка. Она су са задовољним изразом лица марширала
градом, обрађивала башту, купала се на плажи и возила чамцем. Њихове жеље су
биле у потпуности испуњене, осим једне – да буду са вољеном васпитачицом, која
им је у том тренутку замењивала мајку. Нису ни била свесна, а било им је и свеједно, да су она у том тренутку били део међународне политике која им је гарантовала бољу будућност. Шта је са њима било после, тешко је утврдити.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архивска грађа, дигитализација, аудио грађа, Бугарска,
дечји домови

УВОД
О боравку деце у Бугарској током 1945. мало је писано. Та тема је била предмет изучавања неких историчара, који су у својим радовима указивали на значај политичких односа и на социјалне проблеме са којима су се
сусреле нове власти. Посебно су значајни радови Петра Драгишића Збрињавање југословенске деце у Бугарској 1945 године, објављен у публикацији Историја 20. века, 2, Београд, 2001, и мр Сање Петровић Тодосијевић У
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сваком Бугарину имали смо оца, а у Бугарки мајку, Југословенска деца у
Бугарској 1945. године, објављен у Токови историје, 3, Београд, 2013. године.1 У раду Петра Драгишића тема истраживања била је спољна политика Југославије, а у чланку мр Сање Петровић Тодосијевић деца као најугроженија група у послератној Југославији. Радови су углавном фокусирани на редефинисање југословенско-бугарских односа после пада фашистичке Бугарске, као и на организационе тешкоће око збрињавања деце. У
овом раду посебна пажња биће посећена самој деци, њиховим осећањима
и везаности за васпитаче, који су чинили окосницу њиховог тадашњег живота.
У Педагошком музеју у Београду у Збирци архивске грађе налази се
Фонд Домови југословенске деце у Бугарској 1945, у коме се чувају писма
и фотографије везане за ту тему. Архивска грађа добијена је на поклон од
господина Нинковског из Београда, улица Станоја Главаша бр. 17 током
1999. и 2000. године. Фонд чини 55 писама која су писала деца и колегинице из свих делова Бугарске, а упућена су васпитачици Бранислави Миловић. У Фонду се налази и 21 фотографија са ликовима васпитача и васпитачица, као и групне фотографије девојчица и дечака. Драгоцени извор
за изучавање ове теме је и дневник Браниславе Миловић, у коме је она записивала карактеристике васпитаника. Фонду је новембра 2017. придодат
снимљен интервју са Надом Палавестром, некадашњом штићеницом Дома
југословенске деце у Бугарској.
ДОМОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДЕЦЕ
У новијој историји, сукоби између Срба и Бугара датирају још од краја19. века. Сукоба је било током Другог балканског и Првог светског рата,
а наставили су се и током Другог светског рата, када је фашистичка Бугарска анектирала један део Србије. Пред крај рата, 9. септембра 1944, бугарски фашисти су капитулирали, а управљање земљом преузела је влада
Отачественог фронта. Тада је наступио период широке и присне сарадње
између Југославије, односно између Србије и Бугарске.
Да би ускладили односе са Србима, да би учврстили везе које би биле
услов будућег напретка и да би остварили међународну сарадњу која је водила до живот у миру и слободи, Бугарски омладински савез предложио је
да током зиме 1945. води бригу о 10.000 незбринутих малишана, о деци
1

О овом проблему писао је и Стојан Танев (Стоян Танев), Масовото движение в България за подпомагане на югославските деца в България през 1944–1945 г,. Исторически преглед, 2–3, София 1969, 234–253.
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партизана, деци избеглица и о ратној сирочади. Било је договорено да се
најмлађи из свих крајева Југославије пошаљу на вишемесечни опоравак,
па је поводом тога Централна омладинска комисија Владе отечественог
фронта у Софији 11. децембра 1944. објавила следећи апел:Бугарска омладино! Ми се обраћамо и вама са апелом да узмете иницијативу за прикупљање одеће и хране за братске југословенске народе. Ми знамо да наш
народ нема много ствари, пошто су га опљачкали немачки фашисти, ми
знамо да морамо да се бринемо и за нашу народну војску, али ипак сваки
од нас може понешто да одвоји и за нашу браћу и тиме докаже све
братско осећање.2
С друге стране, представници југословенске власти са одушевљењем
су прихватили овај предлог, јер су пред собом имали нерешен проблем
прехрањивања великог броја сирочади погинулих бораца НОВ-а и ПОЈ-а,
ратних заробљеника, избеглица, оних који су још увек били у борби и деце
из социјално угрожених породица. Министарство социјалне политике указивало је на катастрофалне последице рата, који је оставио децу без основне хране, одеће и обуће, без родитељске бриге и крова над главом, са кожним болестима, туберкулозом и слепилом. Поред тога, у градовима и
другим местима деци је претила опасност од оружја које је непријатељ за
собом оставио.
Новоизабрана власт покушала је овај проблем да реши оснивањем домова за децу без родитељског старања. Овакве установе колективне дечје
заштите, које су углавном биле намењене деци школског узраста, оснивале
су се у Банату, у местима где је дошло до исељавања војвођанских Немаца, као и у Бугарској. Акција за упућивање деце у дечје домове у Бугарској
и групне дечје домове и концентрисана дечја насеља у Банату отпочела је
у децембру 1944. године.
Детаљи о збрињавању југословенске деце у Бугарској били су прецизирани на састанку представника Централне омладинске комисије при Националном комитету Отечественог фронта и представника УСАОЈ-а 21.
децембра 1944. године.3 О југословенској деци у Бугарској бринула се
Централна омладинска комисија и Министарство просвете, а у Југославији
Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије. У оквиру тога
2

Драгослав Огњевић, У наручују отаџбине, необјављени рукопис, 350. Фотокопија рукописа, која је добијена од др Зорана Огњевића, налази се у Педагошком музеју. Драгослав
Огњевић био је учитељ у Југословенском дому за децу у Силистри од фебруара до септембра 1945.
3
Архив Југославије, Министарство просвете, Београд, број 642–8–23: Записник са састанка представника Централне омладинске комисије при националном комитету ОФ са представницима УСАОЈ-а, Београд, 21. децембар 1944.
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основана је и Централна управа југословенских дечјих домова са седиштем у Софији, чији је задатак био да непосредно надгледа рад установа.
Након тога, 29. децембра, повереништво за социјалну политику
НКОЈ-а издало је обавештење о хитном прикупљању деце од 5 до 15 година, као и упутство о категоријама деце која се шаљу у Бугарску. У допису
је било наглашено да осим деце пали и активних бораца и деце инвалида
НОВ-а и ПОЈ-а долазе у обзир и избегличка деца из Хрватске, Словеније,
Македоније, Црне Горе и Санџака која су се налазила у дечјим домовима
на територији Србије.4
УСАОЈ је требало да изврши одабир деце, лекарски преглед (јер су у
Бугарску ишла само здрава деца), да обезбеди најнужнију одећу и обућу,
допремање до Нишке Бање, да ангажује учитеље и васпитаче и да обезбеди њихово оспособљавање за рад у новим условима. Осим елементарног
збрињавања, жеља је била да се од те деце формирају добри људи, који би
по повратку у домовину постали корисни грађани новоформиране друштвене заједнице. Деца су прикупљана на територији округа, па су упућивана у сабирна прихватилишта, која су се налазила у Београду, Неготину,
Зајечару, Аранђеловцу, Врњачкој Бањи, Шапцу, Лесковцу и Ужицу. У
центрима су пролазила још једну здравствену контролу, снабдевана су
одећом и обућом и након тога су упућивана у централна прихватилишта у
Београду и Нишу.5
Као што је већ речено, било је договорено да се у Бугарску шаљу само здрава деца, али због великог броја лоше ухрањене и болесне деце у
Бугарску је послато 800 ученика који су боловали од туберкулозе, аденопатије, микозе, трахома, као и они са физичким и психичким недостацима.6
Децу су пратили учитељи, васпитачи и лекари. Њихов одлазак у Бугарску није био добровољан, већ је то била партијска обавеза, која се највише односила на чланове Уједињеног савеза омладине Југославије. Школованих учитеља било је мало, а васпитача скоро и да није било, па је селекција кадрова била проблематична. Особље је за свој рад примало сим-

4

АЈ, 642–8–23: Одлука Повереништва за социјалну политику НКОЈ-а, 29. децембар 1944.
Централно прихватилиште у Београду налазило се у Крунској улици број 5. Из снимљеног разговора са госпођом Надом Палавестром, некадашњом штићеницом, Београд, новембар 2017.
6
Сања Петровић Тодосијевић, У сваком Бугарину имали смо оца, а Бугарки мајку, Токови
историје, Београд, 2013, 185.
5
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боличну суму од 1000 динара месечно, која због организационих разлога
није била редовно исплаћивана.7
За преглед рада дечјих домова била је именована комисија, која је у
периоду од јануара до октобра 1945. два пута посетила Бугарску. У априлском извештају ове комисије изнете су озбиљне замерке Централној управи југословенских дечјих домова у Бугарској, која није имала прецизан
увид у распоред и број деце по домовима.8 У јунском извештају изнети су
проблеми са којима се суочавала Централна управа, која је имала замерке
на рачун нестручног педагошког кадра који је слат из домовине. Васпитачи и учитељи боравак деце у Бугарској првенствено су схватили као период рехабилитације, а не и као средство побољшања међународних односа.
У неким случајевима говорило се и о негативном ставу нашег особља према бугарским колегама, што је утицало и на сам однос деца према својим
вршњацима.
Ипак, одлазак деце у Бугарску био је редак и велики догађај. Хиљаде
малих избеглица из Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније, као и ратна сирочад бораца живела су у тешким условима – у опустошеним селима,
без хране и огрева, била су неухрањена и бледа. У тим тешким тренуцима
бугарски народ им је понудио смештај, храну и братску помоћ. Међутим,
иако је то био једини могући излаз да се помогне изгладнелој деци, у нашој јавности се јавило неповерење. Отворени страх за судбину деце пратиле су гласинеда су деца будући таоци за сваког палог бугарског војника на
фронту у Југославији, или да се тамо шаљу на рад.9
После доношења одлуке о слању деце у Бугарску одмах се почело са
обуком учитеља и васпитача. Десетодневне припреме просветних радника
обављене су Београду. На течају је било говора о друштвено-политичкој
ситуацији у Бугарској, о организацији целокупног живота у домовима, о
устројству пионирске организације, о наставном плану и програму и о забрани телесне казне.10
По завршеном семинару учитељи, васпитачи и деца отишли су у Нишку Бању, где су били смештени у једном великом хотелу. Деца која су у
неколико наврата била транспортована до Бање била су у лошем здрав7

АЈ, 642–8–23: Одлука Одбора за смештај и колонизацију деце, 30. март 1945.
АЈ, 642–8–23: Допис одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарства за социјалну политику ДФЈ другу Матићу, председнику Централне управе југословенских дечјих
домова у Бугарској, 13. јун 1945.
9
АЈ, Савез Социјалистичке омладине Југославије, 114/I–228, I конгрес антифашистичке
омладине Балкана, јул 1945, (говор Заге Стојиловић).
10
Д. Огњевић, нав. дело, 355.
8
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ственом стању – била су бледа, мршава, крастава, вашљива и шугава. Била
су уплашена и неповерљива, па је са њима тешко било успоставити први
контакт. После неколико дана васпитачи и учитељи заједно са децом били
су бугарским војним санитетским возом пребачени на тло Бугарске. Воз су
пратили бугарски војници, који су у почетку изазивали страх и неповерење код наше деце, али током пута развило се међусобно пријатељство.
Почевши од средине јануара 1945. југословенска деца су стизала у
Бугарску у више наврата. Она су била распоређена у 146 домова, који су се
налазили у осам области – софијска, варененска, бугарска, русенска, пловдивска, старозагорска, плеванска и врачанска. Највише домова налазило се
у плевенској области.11 У извештајима о збрињавању деце забележени су
срдачни дочеци југословенске деце у свим бугарским градовима. На железничким станицама широм Бугарске било је много народа и деце која су
весело дочекивала југословенске малишане, који су још из вагона викали:
„Живела бугарска деца!“, „Живео друг Тито!“. Тако на пример на железничкој станици у Свиштову нашу децу су дочекали ђаци, војници и музика, а народ је децу грлио, љубио, давао им бомбоне, паре и одећу.12
За смештај деце користиле су се школске зграде, интернати, летовалишта, јавне зграде и приватне виле, али смештајни капацитет тих објеката ипак није био довољан, па је у неким случајевима по више њих спавало
у једном кревету. У извештајима се наводи да су зграде биле чисте и здраве, собе светле и простране, а постељина бела и чиста. Исхрана је била разноврсна и квалитетна – јело се месо, поврће, воће и слаткиши. Домови су
били добро опремљени, уредни и чисти, а за неку децу која су рат провела
под ведрим небом и сувише луксузни, па су васпитачи често затицали малишане како спавају на поду, поред кревета, прекривени капутом. Бојали
су се да не испрљају чисту постељину. Као резултат редовне исхране већина њих је добила на килажи, а неки су се угојили чак и 17 килограма.13Поправљени, ојачани, заокругљених лица, црвени и једри, одебљани, то се
примећује на огромној већини. Појединци се хвале како су на тежини добили од 1–7 кг. за месец и по.14 Међутим, током лета је квалитет исхране
због суше и забране клања стоке нагло пао.

11

АЈ, 642–8–23: Преглед југословенских дечјих домова по областима, 3. мај 1945.
АЈ, 642–8–23: Извештај о путу 13. транспорта деце упућеног из централног прихватилишта у Београду за Бугарску, 25. фебруар 1945.
13
АЈ, 642–8–23: Извештај о прегледу југословенских дечјих домова од 27. фебруара до 10.
марта 1945.
14
Исто.
12
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Деца смештена у домове добијали су нове униформе, пуловере, одела,
капуте и обућу, похађала су наставу, а у неким местима су одлазили и у
бугарске школе.
Организација живота била је полувојничка. У домовима су били формирани пионирски одреди, који су се делили на чете и десетине, као и
штабови са командантом и политичким комесаром на челу. Васпитање и
образовање било је засновано на циљевима слободе, равноправности,
братства и јединства и неговања достојанства. Код деце се развијао такмичарски дух, радне и хигијенске навике, другарство и самообразовање. Поред тога, била је развијена и интензивна културно-забавна делатност.
Школски рад је био организован према упутствима Министарства просвете Србије. Тамо где је било могуће, деца су дељења по разредима, а у мањим домовима основци и гимназијалци су заједно похађали наставу. За
оне која су учили занате била је организована пракса у државним или приватним радионицама. И ваннаставне активности биле су обавезне – рад по
секцијама, певање у хору, рецитовање, политички часови, зидне новине,
слушање радија.15 Деца су се дружила и играла са својим бугарским вршњацима, заједно су се забављали, спремали приредбе, певали партизанске песме, одлазили на излете, такмичили се у шаху и фудбалу. Обавезан
део васпитно образовног рада било је и писање писама, која су пролазила
цензуру – својим вршњацима, васпитачима, родитељима и Титу. Деца су
била поносна што су били Титови пионир, а као казна за лоше понашање
била им је одузимана звезда петокрака са капе.
Колико су деца лепо била примљена, говоре и растанци на повратку у
Југославију. У извештају делегата Министарства социјалне политике било
је наведено:Најбољи доказ колико је љубави бугарски народ имао према
нашој деци јесу небројени срдачни и топли братски испраћаји, опроштајне вечере, праћење деце до Софије, па понекад и до саме границе, лепи поклони које су наша деца добијала од појединаца или управе домова.16
Међутим, било је и негативних коментара бугарских грађана о пријему југословенске деце. Разлог томе је била неприлагођеност новој фази бугарско-југословенских односа, која је започела у јесен 1944. године. Постојала је и чињеница да су југословенска деца била на терету осиромашеној Бугарској. У извештајима Комисије за преглед дечјих домова у Бугарској наведене су различите непријатности које су пратиле боравак наше
деце у Бугарској. Било је шамарања, претећих писама, гажења југословенске заставе, па је чак и силована једанаестогодишња девојчице из Крагу15
16

Исто.
АЈ, 642–8–23: Извештај Комисије за преглед дечјих домова у Бугарској, 9. јул 1945.
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јевца. Тако нпр. организују бугарску децу да се на нашу набацују камењем,
псујући им Тита, називајући их Циганима, пребацујући им што су дошли у
Бугарску да им једу хлеб и сл. У Бургасу је на дан победе на манифестацијама један пијани фашиста истргао из руке нашем пиониру југословенску
заставу и згазио је.17 Одлука о повратку деце из Бугарске донета је 15. маја 1945. на Конференцији одржаној у Министарству социјалне политике
ДФЈ.18 Августа месеца исте године основан је Главни одбор за евакуацију
деце из Бугарске, који је успео да утврди тачан број деце – 11.845.19 Већина деце враћена је у Србију у периоду од 10. августа до 12. октобра 1945, у
групама од по 600, уз пратњу васпитача и медицинског особља. До краја
1945. у Бугарској је остало око 400 болесних дечака и девојчица. Акција је
окончана 22. октобра 1945. године. Деца су, као и при одласку, упућивана
у веће сабирне центре у Нишу и Београду, одакле су била распоређена по
мањим прихватилиштима или враћена родитељима.
Пошто је југословенска страна била задовољна приликама које су Бугари понудили, завршна оцена министра социјалне политике била повољна:Боравак у Бугарској за децу био је од користи, те је тиме дат допринос продубљивању југословенско-бугарских односа.20
ПИСМА И ФОТОГРАФИЈЕ
Како је боравак у Бугарској изгледао из дечјег угла, из угла судеоника
у заједничком одрастању и успостављању братских односа са бугарским
народом? О томе говори сачувана архивска грађа – ученичка и васпитачка
писма упућена васпитачици Бранкици, сестри Вука, управитеља дечјег дома, односно ћерки Бошка Миловића, наставника у једној београдској грађанској школи; њен дневник о праћењу карактеристика поверене јој деце;
групне и појединачне фотографије.
Поред богате преписке, васпитачица Бранислава Миловић током боравка у Бугарској у дому за девојчице у Ајтосу водила је неку врсту дневника, у коме је забележила основне податке и карактеристике својих штићеника. У њој се налазе подаци о двадесет троје деце: име и презиме, да17

АЈ, 642–8–23: Извештај делегата Министарства социјалне политике ДФЈ за евакуацију
деце из Бугарске, 25. октобар 1945.
18
АЈ, 642–8–23: Записник са конференције одржане 15. маја 1945.
19
АЈ, 642–8–23: Допис одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарства за социјалну политику ДФЈ, 10. новембар 1945.
20
АЈ, 642–8–23: Извештај министра Министарства социјалне политике Председништву
министарског савета, 11. новембра 1945.
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тум и место рођења, име родитеља, здравствено стање, да ли дете има родитеље, да ли је дете истакнутог борца, да ли има неког ко би се о њему
старао, физички и психички недостаци и нарочите способности. На следећој страни забележена су њена запажања о њиховом понашању.
Анализирајући њене белешке, видимо да је најстарије дете било је рођено 1929, а најмлађе 1937, што значи да је старосни распон био од 8 до 16
година. Место рођења, њих 20, углавном се налазило у Србији (10 их је
било из Београда), двоје је било из Македонија, и једно из Босне. Највише
је било девојчица, њих 12, које су похађале трећи разред, други и четврти
по три, први и пети разред гимназије по једна, и три ученице које су завршиле 4 разред основне школе и нису ишле на даље школовање. Највећи
број деце, њих 12, имало је оба родитеља, без оца је било њих шест, без
мајке три, а без мајке и оца само две девојчице. Ниједно није било дете нарочито истакнутог борца, а здравље им је у већини случајева, њих 13, било
добро, док су неке девојчице патиле од малокрвности или су прележале
упалу плућа. Нажалост, деца у већини случајева нису имала родитеље или
ближу родбину која би се адекватно о њима бринула.21 Девојчице су биле
без недостатака, али по њеном мишљењу, и без нарочитих способности.
Оно на шта је она обраћала пажњу у њиховом понашању односило се првенствено на живот у колективу, на прихватање критике, на њихову слику
о будућности, на њихово васпитање, на њихова интересовања за читање,
писање, сликање и музику.
Даљом анализом белешке о посматрању деце можемо да закључимо
да више од половине девојчица није било прилагођено колективном животу. За Ружицу Којић, свршену ученицу четвртог разреда, која је рођена у
Београду 1932, и која је имала оба родитеља, васпитачица Бранкица је записала:Смисао за заједнички живот није јој развијен. Свађа се много и не
слаже се са друговима.22Ипак, било је и оне деце која су умела да се прилагоде животу у колективу. За Аницу Ембреуш, ученицу другог разреда
основне школе, рођену 1935, стоји напомена:Смисао за колективни живот јој је јако развијен, воли другарице и дели са њима све што има. Не
туче се и не свађа.23

21
По повратку у Србију деца из социјално угрожених породица одлазила су у дом за незбринуту децу, али већ 1948/49. извршена је рационализација па су деца враћена својој породици.
22
Педагошки музеј, Фонд Домови југословенске деце у Бугарској 1945, Београд, број 81–
56: свеска са утисцима о штићеницама у женском дому у Ајтосу.
23
Исто. Вероватно се девојчица презивала Амреуш, што је често презиме оних који су рођени у Осјеку, међутим у свесци није записано где је Аница рођена.
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Сасвим је разумљиво што деца тог узраста нису лако прихватала критике. За Јовану Кокотовић, рођену у Београду 1936, која је имала оба родитеља, забележено је:Критику не прима и она не утиче на њу, понавља грешке.24 За разлику од ње, њена сестра Радмила Кокотовић, ученица петог
разреда гимназије, која је рођена у Београду 1929, трудила се да поправи
понашање:Домаће васпитање јој није добро, али пошто прима критику, а
и сама је одличан критичар, поправља се.25
Било је и таквих случајева да је понашање само тренутно кориговано,
па је за Браниславу Којић, ученицу трећег разреда, рођену у Београду
1935, са оба родитеља, забележено:Критику прима са увредом и поправља
се само за врло кратко време.26
Вероватно због година, али и због рата који су преживеле, ретко која
девојчица је имала одређену жељу за неким будућим позивом. Илинка Зрнић, ученица трећег разреда, рођена у Македонији 1935, која је имала оба
родитеља, није имала никакву визију за будуће занимање:Према позиву нема љубав, ваљда је мала за неко одређено мишљење.27 За разлику од ње,
њена старија сестра, која је рођена 1933, желела је до постане учитељица
или лекарка.
Што се тиче васпитања, већина девојчица се добро понашала, мада су
неке од њих биле дрске, безобразне, љуте, непослушне, или су једноставно
игнорисале другарице и саму васпитачицу. У питању су била деца која су
преживела страхоте рата, која су остала без једног или оба родитеља, која
су дуго живела у страху и неизвесности, па није ни чудно што су биле нервозне, незаинтересоване, безвољне, непажљиве и раздражљиве.
Што се тиче интересовања које су испољавале у школи и ваншколским активностима, већина њих је волела да чита, а и писмени састави су
им били добри. Неке од њих су лепо певале или цртале, што је свакако долазило да изражаја у приредбама или при изради зидних новина. Било је и
таквих случајева да су биле болесно амбициозне, али без способности да
ту амбицију и остваре. Ученица трећег разреда Зора Галовић остала је без
оба родитеља. Васпитавала се по Недићевим домовима, што је оставило
видан утицај на њено понашање. Критику је примила мирно, али је грешке
понавља, а била је незаинтересована, лења и без воље и способности за
умни и физички рад. За разлику од ње, Даница Поповић из Буђановаца, која је такође остала без оба родитеља, па је била приморана да детињство
24

Исто.
Исто.
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Исто.
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Исто.
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проведе у дому, била је лепо васпитана, пажљива и способна, вредна,
уметнички обдарена, са жељом да постане учитељица.
Забележена запажања васпитачице Бранкице оцртавају стварно стање
у југословенским домовима у Бугарској. Очигледно да су деца била из различитих друштвених слојева, са различитим способностима и карактерима. Већина њих први пут се сусрела са животом у колективу; са собом су
носила ратне трауме, прошла су кроз нередовно школовање, живот у немаштини и страху, што се одражавало на њихово свакодневно понашање.
Свакако да рад васпитача у таквим околностима није био лак. На првом
месту је требало ту децу социјализовати, везати за колектив и домовину,
развити код њих радне навике и жељу за бољом будућношћу. И поред тешког привикавања на нове услове живота и тешкоћа у раду васпитача, који нису били професионално обучени, изнад свега је преовладавало другарство и везаност за људе који су се о њима бринули. Све ово се јасно види и из сачуваних писама упућеним васпитачици Бранкици.
У Фонду се чувају и писма упућена Бранкици од марта до октобра
1945. Већину писама послале су бивше штићенице, као и васпитачице из
других домова, а сачувана су и писма њеног оца, брата и сестре.
Прво писмо, које су почеле да пишу Бојана и Зденка у возу за Бургас
и у коме је забележена туга због растанка настало је 20. и 21. марта 1945.
године. Чујемо писак машине и воз полази. Тај оштар писак продро је на
дно наше болне и расплакане душе. То је тако болан час када се растајемо од нама најдражег бића. Последњи поздрав руком и ти си нестала.28
Да би лакше поднели растанак они су у возу певали „Само твоје црне очи“
и „Хтела бих те заборавити“. Када су стигли у Бургас, заједно са новом
васпитачицом одмарширали су кроз град до дома, где их је чекала ужина.
Затим су деца отишла до мора, које је већина од њих први пут видела, а
после вечере у ходнику су играли коло. Пре спавања изабрали су чланове
Одбора, односно председницу, повереницу за зидне новине, за спорт, за
чистоћу, иследника, благајника и секретара. После гашења светла Бојана и
Зденка нису заспале – мислиле су на Бранку и Вељу, плакале и дуго причале. Пробудило их је звоно за буђење, након чега је следило намештање
кревета, доручак, постројавање и одлазак на погреб једном другу. Деца су
марширала улицама града, пред другим домовима сачекивала другове и
другарице, затим је следила болница и црква, и на крају гробље. Пре него
што су заспале те вечери, две девојчице су поново причале о Бранки и Ве28

П. М., број 81–17: писмо Бојане и Зденке, Бургас, 22. март 1945. На полеђини коверте,
поред имена и места, на бугарском пише „Старачки дом“, што упућује на закључак да су
деца била тамо смештена.
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љи, јер је Зденка била заљубљена у њега:Топ. Врата се отварају и улази
Веља. Један поглед између Зденке и Веље заменио је многе речи и затим он
оде… Зденка се пење на прозор и тужно гледа за Вељом. Дубоко уздахне
при помисли да заиста он одлази за увек. Кратка је била та срећа што
сам га виђала сваки дан.29
Бојана и Зденка биле су упорне, па су следећег дана отишле у Комитет са молбом да се врате у Ајтос, а због тога су се буниле и у дому, али
није им ништа вредело. Полако су почеле да се уклапају у колективни живот – да иду очном лекару и на рендген, да вежбају хорско певање, да иду
на политичке часове и у школу, у биоскоп и на концерт, у строју на митинг, на море, и да се возе чамцем, да гланцају паркет.
Једнога дана Бранка је дошла у дом да их посети. За њих је то била
велика радост, али и туга, па је Бојана записала:Била сам срећна што ми
се указала прилика да останем сама са тобом, али ипак нисам имала толико храбрости да ти кажем коју реч о мојој срећи. Ти си ми тако мила и
драга да не умем да ти опишем. Никада нисам осећала тако нешто. Мислим да се то зове љубав,која ми је била велика тајна, и која ми је сада сасвим јасна. Све је то трајало кратко.30 Игром случаја другарице из дома
сазнале су за Зденкину љубав према васпитачу Вељи. После колективне
дискусије једна од њих је предложила: Једна међу њима је рекла да ће да
сазове конференцију и да ће да прочита пред свима и да ће да напишу једно писмо Вељи, у коме ће да га изгрде и да га питају какав је он васпитача, који треба да васпитава, а не да води љубав.31 О свему овоме од Бранкице се очекивао мајчински савет.
Већ почетком априла Бојана је са неколико својих другарица отишла
на опоравак у Котел, где су наставиле са заједничким животом – правиле
су зидне новине, пуно јеле и гледале да се угоје, и даље патиле за Бранкицом, па су пред спавање једна другој говоре:Лаку ноћ, Тито ти био у помоћ, да сањаш Бранкицу целу ноћ.32 У Котелу су деца била смештена у једној од најмодернијих зграда у месту. Њих пет је спавало у соби са три бела
кревета са мадрацима и модерном ћебади; у соби се налазио сто са пет столица, пет ноћних ормарића и велики орман са стварима. Дисциплина је била као и у другим домовима. Устајало се у шест, затим је следила гимнастика и доручак, па конференције, одлазак у школу, послеподневно одмарање, шетња по планини Балкан, копање терена за игралиште, обрађивање
29
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П. М., број 81–29: писмо Бојане, Котел, 18. април 1945.
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домске њиве, ударничке похвале, и као награда одлазак у Бургас или чланство у врховном штабу пионирске организације. Такмичило се и кроз стварање садржаја за зидне новине, у којима су били цртежи, карикатуре, песме, укрштене речи, ребуси, као и критике о појединцима. Писма, која су
била цензурисана, писала су се само одређеним данима, а једно писмо Бојана је послала директно на пошту:Иако знам да то не сме да буде. На првом месту што сам ја командир и треба да покажем пример. Кад би се
само дознало да сам послала писмо без цензуре, било би батина.33 У мају
је био Ускрс, па су деца после свечаног доручка отишла на ручак код својих бугарских другова, а касније су заједно отишли у биоскоп. У писмима,
која често имају форму дневника, малашни говоре о свом свакодневном
животу, о дружењу, љубави, смештају, исхрани, о потреби да се угоје, такмичењу, болестима, конференцијама и школи. У свима њима јасно је изражена повезаност са васпитачицом Бранком, са особом која им је накратко
замењивала мајку.
Другу групу писама чине писма васпитачица, које су очигледно мењале место боравка и биле међусобно повезане.
Васпитачица Милојка из дома у Љутој пише да током целог дана раде
са децом, васпитавају их и образују, одлазе у шетање и на купање на реку,
припремају приредбу за Титов рођендан, а ударнике даривају пионирском
значком и марамом. Задовољне су смештајем и храном, као и дечјом одећом и обућом која је била обезбеђена. Међутим, поред свакодневног устаљеног живота, у дому се десио и један немио догађај. Наиме, једна група
ученика разбила је 50 прозора, па су били приморани да их врате у Београд.
Основци и гимназијалци из дома у Моти пре подне су заједно ишли у
школу, с тим што су гимназијалци одвојено, код бугарске професорке, похађали часове руског језика. После подне су ишли у шетњу, на купање на
реку, заједно са Бугарима садили тополе, учествовали у пионирским конференцијама, са децом из других домова заједнички припремали приредбу
и полагање пионирске заклетве. У овом дому деца су имала униформе и
титовке.
У манастиру Лопушина услови за смештај деце су били лоши – храна
једнолична, деца лоше обучена, недовољан број васпитача и велики број
деце. Осим Срба у образовање и васпитање деце биле су укључене и друге
народности, у овом случају Словенци. У једном од писама је наведено:За
сада стање у дому је рђаво. Деца су слабо обучена, храна једнолична, а хи33

П. М., број 81–29: писмо Бојане, Котел, 25. април 1945.
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гијенски услови ништа боље него у Ајтосу. Крај је диван. У дому имамо
око 90 деце, а само нас две васпитачице. Истина, имамо пет учитеља
(четири су Словенци и један Србин), али знаш већ учитеље: и кад нешто
ураде чине, то као од беде.34
У Тревни је био санаторијум за смештај изнемогле и болесне деце.
Услови живота и рада били су добри – мали број деце, довољно хране и
чисте просторије и кревети:У санаторијуму има око четрдесетак наше
деце, једна учитељица и једна васпитачица. Посла нема много, храна је
добра, а хигијенски услови и да не говорим. Све је бело.35
И Бранкичин брат Братољуб, звани Вук, био је васпитач. Већ у фебруару 1945. по потреби службе, да би уредио дом, дошао је у Бургас. Као ни
друго младо особље, ни он није имао педагошку праксу, па се у почетку
теже сналазио са децом, али касније је постао омиљени васпитач. У једном
од писама, замерајући Бранкици недовољну самосталност и лош однос
према бугарским колегама, он братски критикује њен рад:Да би ваш рад
кренуо на боље, потребно је да што више уздигнете Радин ауторитет
међу Бугарима, чак на рачун свога. То пали код њих. Бугари се морају поштовати да би учинили све што је потребно.36 Међу писмима се налази и
писмо Соње Михаиловић, чланице Црвеног крста из Београда, која пише о
велелепном дочеку Црвене армије и о отварању пионирског дома на Палилули, као и писмо, на лошем српском језику, једног бугарског колеге.
На крају, ту су њена писма из Ајтоса упућена породици у Београд и
она из Београда послата колегама у Ајтос. Живела је у великој породици,
са сестром Љубицом, која је била учитељица, са братом Вуком, васпитачем, сестром Вером, која је млада умрла, и братом Ненадом, пиониром. У
августу 1945. Бранкица је већ била у Београду, где је одлазила на предавања, конференције, у биоскоп, и пуно читала. И даље се са носталгијом сећала деце и колега у Бугарској. Сва њена писама послата из Ајтоса или из
Београда, као што је то био случај и са другима, оверила је војна цензура у
Београду.
Као што је већ наведено, у Фонду се налази и 21 фотографија питомаца и питомица, васпитача и учитеља из дечјих домова у Ајтосу, Трвени,
Лопушни и Бургасу. Фотографије из Бургаса, на којима су забележена насмејана лица деце и васпитача, настале су током лета 1945. године. Фотограф је снимио дечаке у белим шорцевима и голим прсима и девојчице у
тамним сукњама и белим кошуљама са кратким рукавима, са југословен34

П. М., број 81–10: писмо Вере Горјић, Лопушина, 17. март 1945
П. М., број 81–11: писмо Вере Горјић, Тревна, 27. март 1945.
36
П. М., број 81–28: писмо Браце, Бургас, 18. март 1945.
35
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ском и бугарском заставом, како боси марширају кроз град. Неки од њих
на глави су имали титовке. У Бургасу су деца боса играла лопте, сликала
се са војницима на плажи и возила се чамцима по мору.
У Тревни, у санаторијуму, априла 1945. фотографисана је група деце,
у којој је био већи број оне предшколског узраста. Деца су била смештена
у савременој двоспратној згради, вероватно наменски сазиданој за болничке потребе. Сви су униформисани – дечаци у шорцевима, белим кошуљама
и капутићима, девојчице у тамним кецељама са белом крагном, сва деца
обувена у исте ципеле, а васпитачи и медицинско особље у белим мантилима.
Фотографије из Ајтоса указују на то да су питомци, мршави и кратко
подшишани, имали чохане униформе сличне војничким; у већој згради налазиле су се спаваонице са белим металним креветима и сто на коме су деца под надзором васпитача радила домаће задатке.
Посматрајући сачуване фотографије, закључујемо да су деца била негована и пажена колико је то у послератним условима било могуће. Њихова насмејана лица и дечји поглед одају задовољство и радост живљења.

ЗАКЉУЧАК
Разлог оснивања југословенских домова за децу у Бугарској био је
двојак. С једне стране било је потребно да се деца, као најугроженија група у послератној Југославији, заштите и опораве од ратних последица, а са
друге да се успоставе блиски и пријатељски односи, односно да се редефинишу односи између Бугарске и Југославије. У том циљу бугарска омладина организовала је током 1945. боравак за око 12.000 југословенске деце,
односно деце палих и активних бораца, инвалида НОВ-а и ПОЈ-а, избегличке деце и оне из сиромашних породица.
Већ крајем 1944. били су организовани сабирни центри, као и два
централна прихватилишта у Београду и Нишу. После лекарског прегледа,
набавке најнужније одеће и обуће и десетодневне припреме просветних
радника деца су у пратњи одраслих у неколико група била возом пребачена у бугарске градове. Најмлађе су пратили учитељи, васпитачи и лекари,
чији одлазак у Бугарску није био добровољан, већ је то била партијска
обавеза, која се највише односила на чланове Уједињеног савеза омладине
Југославије. Организовање одласка, смештај и брига о деци био је редак и
велики догађај у оквиру социјалне политике, а у исто време то је била и
школа за југословенске омладинске активисте.
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По доласку у Бугарску деца су била смештена у домове, интернате,
летовалишта, јавне зграде и приватне виле, али због великог броја ученика
смештај није био адекватан. Живот у домовима био је полувојнички, као и
униформе које су они носили. Васпитање се заснивало на развијању и неговању братства и јединства, на неговању традиције народноослободилачке борбе, а код деце се развијао такмичарски дух, радне и хигијенске навике, другарство и подстицало се самообразовање. Поред редовних пионирских конференција и наставе, која се одвијала у већини случајева у самим
домовима, биле су развијене и ваннаставне активности, као и интензивна
културно-забавна делатност. Физичке казне биле су забрањене, а за непионирско понашање било је предвиђено одузимање звезде петокраке. Као награду ударницима, односно најбољим радницима, су дариване пионирска
значка и марама.
За разлику од званичне архивске грађе, за разлику од Извештај Комисије за преглед дечјих домова у Бугарској, оно што се помиње у сачуваним
писмима представља одраз свакодневног реалног живота штићеника и васпитача. Бранкица је у свом лонгитудиналном дневнику забележила своје
опсервације о понашању деце која су јој била поверена. С обзиром на
околности у којима су се налазили, од изузетног значаја било је њихово
уклапање у колективни живот, прихватање другарске критике, развој индивидуалности, васпитање у ужем и ширем смислу. С обзиром да су то била деца која су на најгори могући начин била суочена са ратним страхотама, разумљиво је то што су понекад била дрска, безобразна, безвољна, непажљива и раздражљива. У питању су биле девојчице које су за релативно
кратко време морале да науче да адекватно реагују у новонасталој, мањевише нормализованој ситуацији.
Оно што је било сигурно, то је била велика љубав између напуштене
деце и васпитача. Она је била присутна у сваком писму и у сваком делу
њиховог интимног живота. Док су радиле гимнастику или присуствовале
политичким часовима, док су израђивале зидне новине, мислиле на то како да се ухране, док су шетале уз море и реку, оне су мислиле на оно што
им је у том тренутку било најмилије. А то је била васпитачица Бранка.
Фотографисана мршава и боса, кратко ошишана и униформисана, деца нису била свесна историјског тренутка. Она су са задовољним изразом
лица марширала градом, обрађивала башту, купала се на плажи и возила
чамцем. Нека су патила због одвојености од својих најближих, нека су се
радовала сваком новом дану, обучена чисто и топло, са храном која им је
гарантовала коју килу више. Њихове жеље су биле у потпуности испуњене, осим једне – да буду са вољеном васпитачицом, која им је у том тренутку замењивала мајку. Нису ни била свесна, а било им је и свеједно, да
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су она у том тренутку била део међународне политике која им је гарантовала бољу будућност. Шта је са њима било после, тешко је утврдити.
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Maja NIKOLOVA
GOOD NIGHT, TITO WILL BE THERE TO HELP YOU,
TO DREAM ABOUT BRANKICA ALL NIGHT
The homes of Yugoslav children in Bulgaria in 1945
Summary
In the Pedagogical Museum in Belgrade in the Collection of archival material is
the Found of the Yugoslav Children's Home in Bulgaria in 1945, in which the letters
and photographs related to the subject are kept. Archival material was received as a gift
from Mr. Ninkovski from Belgrade, during 1999 and 2000. The Fund consists of 55
letters written by children and colleagues from all parts of Bulgaria, which were sent to
the educator Branislava Milovic. The Fund also contains 21 photographs with the
images of the educators as well as group photographs of girls and boys. The valuable
resource for studying this topic is Branislav Milovic's diary, in which she recorded the
characteristics of the educator. In November 2017, the interview with Nada Palavestra,
a former protégé of the House of Yugoslav Children in Bulgaria, was added to the Fund.
During the 2017, the Fund was digitized, and this year it is anticipated its conservation.
In the context of digitization, search engine optimization was performed using a number
of key terms – name, surname and location of the sending letters or the place where the
photo was made.
The children on photographs, skinny and barefoot, short-cut and uniformed, were
not aware of the historical moment. They marched thought the city with pleasure,
working in the garden, swimming on the beach and driving by boat. Some of them,
because of the separation of loved ones, were suffered; some looking forward to a new
day, clean and warm dress, and foods which guaranteed them a pound more. Their
wishes were fully fulfilled, except one - to be with a beloved educator who at that
moment replaced their mother. They did not know that, at that moment, they were part
of an international policy which guaranteed them a better future. What happened with
them, during the life, it is hard to say.
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Сузана ПЕТРОВИЋ, архивист
Милена ЈОВАНОВИЋ, архивист
Историјски архив „31. јануар“ Врање
ПРОБЛЕМИ СМЕШТАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У КОНТЕКСТУ ВОДИЧА КРОЗ ДЕПО
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „31. ЈАНУАР“ ВРАЊЕ
САЖЕТАК: Архивску грађу, која представља сведочанство постојања, развоја, промена и свих активности целокупног живота једне заједнице, њеног привредног, економског, политичког и културног живота, у обавези смо да, као установа
заштите, у потпуности сачувамо, пошто је она ресурс знања и развојни ослонац
ревитализације и опстанка у будућности.
Служба депоа и техничке заштите у архиву има пред собом веома одговоран
задатак да својим активностима и предузетим превентивним мерама и поступцима
који су прошли тест времена препозна сваку опасност и сачува културно наслеђе
у облику и садржају у којем је преузето.
Послови у депоу се не могу планирати као коначни, они трају, понављају се
стално или периодично. У процесу заштите архивске грађе, од тренутка преузимања, и примене свих мера безбедности којима би се очувала њена целовитост и
продужила трајност носача забележене информације, па до коришћења као ресурса наслеђене вредности из прошлости, посебну улогу имају активности којима се
депоновани садржаји штите од уништавања, надгледају у контролисаним условима и као једанпут унети у мрачне депое не остају препуштени миру и забораву –
напротив, записи остају да живе и да се по потреби уграђују у будућност.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архивска грађа, заштита, ризик, водич, депо, топографски
показивачи

Увод
Архив у Врању основан је од стране Народног одбора среза Врање 31.
марта 1962. године. Ова установа је своју делатност започела у објекту Пашиног конака, Селамлуку, а већ 1963. године премештена је у другу зграду
Пашиног конака, Харемлук, који није задовољавао услове за рад служби
Архива и смештај архивске грађе због недовољног простора и недостатка
полица.
Пресељењем у нови објекат Дома културног центра 1977. године
створени су повољнији услови за рад свих служби и смештај архивске гра-

431

Arhivska gra|a u teoriji i praksi

ђе. Међутим, у нови објекат премештен је само један део архивске грађе,
док је већи део две године био у згради гимназије, а потом је опет враћен у
Харемлук, где су услови за њено чување и даље били веома неповољни.
Историјски архив Врање сада се и даље налази у просторијама незавршеног Дома културе. Депо Архива у Врању је простор у којем се чува
целокупна архивска грађа предата на чување и представља ризницу писаних извора за историју Пчињског округа.
Историјски архив „31. јануар“ Врање данас врши заштиту архивске
грађе на територији седам општина Пчињског округа – Врање, Бујановац,
Прешево, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград. Ова надлежност потврђена је Решењем Министарства културе Републике Србије о
утврђивању територија Архива, 1996. године.
Ради сагледавања целокупне слике архивске грађе коју поседује Архив у Врању почећемо од уопштених података. У Историјском архиву у
Врању налазе се разноврсни фондови. Податке из друштвене, економске,
политичке, социјалне, економске и културне прошлости града Врања и
Пчињског округа можемо пронаћи у депоима Архива, где је смештено 312
фондова и 8 збирки, што чини око 3.000 метара дужних архивске грађе.
Сачувани документи потичу из различитих временских епоха. Највећи део
припада другој половини 20. века, а из периода друге половине 19. и прве
половине 20. века Архив поседује архивску грађу у дужини од око 30 метара.
Ови фондови су различите провенијенције:
-

Органи власти и управе;
Правосудни органи;
Просвета, наука и култура;
Привреда;
Друштвено-политичке организације;
Породични и лични фондови;
Збирке.

На подручју Пчињског округа евидентиране су 524 регистратуре над
којима надзор врши архив у Врању.
Депо Историјског архива у Врању
Депои Архива у Врању заузимају површину од 890 метра квадратних
и одвојени су од радних просторија. Снабдевени су електронском бравом,
а картице које омогућавају приступ депоу поседују само овлашћена лица.
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Врата су метална, комплетан простор је покривен противпожарним јављачима и инструментима који мере температуру и влажност ваздуха. Архивска грађа је упакована у картонске кутије, и по унапред утврђеном распореду смештена је у металне регале.
Послови у депоу обухватају: пријем, смештај, издавање архивске грађе архивистима за сређивање и корисницима у читаоници, издавање уверења по захтевима грађана и микрофилмовање, вођење евиденције за целокупну архивску грађу.
Архив преузима архивску грађу која је на основу Закону о културним
добрима1 доспела за преузимање. Рок предаје архивске грађе је 30 година
од дана настанка грађе. Грађа која се преузима мора бити сређена, одабрана и пописана, уз сагласност и стручни надзор Службе заштите архивске
грађе и регистратурског материјала ван архива. Подаци о преузетој грађи
уписују се Књигу пријема архивске грађе.
Преузета грађа смешта се и чува у посебним просторијама депоа. Полице или ормари у којима се грађа одлаже су обележени, као и редови и
преграде у њима. Полице су обележене римским бројевима, редови арапским, а преграде малим словима азбуке. Грађа се одлаже слева удесно, и
то од првог реда одозго надоле.

Део депоа Историјског архива у Врању
1

Службени гласник РС број71/94
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Ради лакшег сналажења у Депоу израђени су топографски показивачи, који показује место где се налази грађа појединих фондова или збирки.
Као информативно средство о грађи у депоу Архив у Врању поседује Водич кроз депое архива.
Од тренутка примопредаје и одлагања архивске грађе у спремишта
архива започињу послови службе депоа и техничке заштите, која подразумева првенствено настојање да очува интегритет сваког документа, независно од његовог облика и природе материјала који носи забележену информацију. Током године се континуирано чине напори да се на време
препознају и избегну сви физички, хемијски и биолошки утицаји који деструктивно делују на прикупљено културно наслеђе. Служба не функционише самостално, то је само један сегмент комплексне заштите, и са својим програмом превентиве и коришћења архивске грађе саставни је део
управљања архивом.
Одељење Депоа Историјског архива у Врању

Основни проблем у превентивној заштити документације јесте то што
нису довољно прецизно дефинисани услови за чување документације и карактеристике архивских депоа. То обично резултира тиме да просторије
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планиране за Архив буду недовољног капацитета за пријем и чување документације. Како би се тај проблем решио, архивима се додељују слободне
просторије које се обично налазе у сутерену или поткровљу објекта. Ти
простори сами по себи не могу да задовоље услове за безбедно чување
грађе.2
Одељење Депоа Историјског архива у Врањуима јасно постављене задатке, који су усмерени на реализацију мера превентивне заштите, пре свега да би се до највишег степена безбедности очувао естетски и физички
интегритет сваког документа и сваке информације на свим облицима записа, али обавља и друге послове: коришћење грађе, техничку заштиту и др.
Под одржавањем климатских, хемијско-биолошких и физичких услова подразумева се заштита регистратурског материјала и архивске грађе од
штетног утицаја: влаге, температуре, светлости, ултравиолетних и других
зрачења, физичких и хемијских агенаса, микроорганизама, прашине, инсеката и глодара, који могу довести до оштећења и уништења архивске грађе.3
У архивским просторијама односно депоима температура ваздуха мора се одржавати у распону од 15 до 23°С, а релативна влажност од 50 до
60%.
Архивска грађа у архивским просторијама не сме бити изложена директном утицају сунчевог светла. За осветљење тих просторија користе се
вештачки светлосни извори који немају хемијско, фотохемијско и биолошко дејство на регистратурски материјал и архивску грађу. Ради спречавања штетног утицаја биолошких фактора на регистратурски материјал и
архивску грађу по потреби се врше дезинфекција, дезинсекција и дератизација архивских просторија.
У архивским просторијама се редовно одржава чистоћа, а повремено
се чисте регистратурски материјал и архивска грађа.4
Одређени проблеми смештаја и безбедности архивске грађе више од
пола века континуирано прате Архив у Врању. У деценијској пракси упознали смо готово све узрочнике негативног деловања и успевали превентивно да пресретнемо њихово деструктивно деловање. Оно што је прику2

http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/konzervacija-i-restauracija-arhivske-grade/139-snezanapetrov-fizicko-stanje-arhivske-grade-i-registraturskog-materijala-i-stanje-preventivne-zastite-uarhivima-i-registraturama-u-srbiji
3
Упутство о чувању регистратурског материјала и архивске грађе савезних органа управе
и савезних организација и о информисању Архива Југославије о архивској грађи, Службени лист СФРЈ број 57 /1987.
4
Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара, Службени гласник РСброј 21/95, члан 4.
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пљено из прошлости овог поднебља није оштећено, бар до сада, и остаје
да служи будућности.
Основни предуслов сигурности је одговарајући простор депоа, у који
уносимо и одлажемо нашу прошлост садржану на врло осетљивом материјалу – архивску грађу, на коју могу деловати разни деструктивни процеси.
Продори атмосферске воде и дуготрајно присуство влаге приморавају
нас на предузимање активности које нису планиране – измештање већег
броја архивских фондова, стално надгледање уређаја за одстрањивање влаге, учестале контроле стања грађе5 – којима смо избегли ненадокнадиве
штете. Неповољни амбијентални услови и мале могућности за корекцију
микроклиме у простору који је већ испуњен архивском грађом остају и даље као проблем који Архив не може самостално да реши. Оштећена кровна конструкција, напукле дилатације и неодржавани одводи воде и даље ће
угрожавати простор депоа. До сада смо се сналазили брзо и избегавали
штетно деловање, уз реализацију и других својих обавеза.
Недовољан капацитет за спремишта, која су основни предуслов заштите, и често ремећење микроклиматских услова због продора атмосферске воде у подрумски простор који не гарантује безбедно чување, мале могућности за контролисано остваривање минималних стандарда микроклиматских услова, старе инсталације, воде, грејања и увек присутна бојазан
од влаге – преносе се као проблем из године у годину и остају само запажања у извештајима, на које друштвена заједница није реаговала. Свесни
економских проблема који нас упорно прате, трудимо се бар да очувамо
започету иницијативу – за изградњу наменског објекта, с могућношћу
етапне реализације; до тада, упорно се сналазимо у труду да заобиђемо све
опасности и разним активностима успевамо да избегнемо разградњу и
убрзано старење осетљивих материјала.
Велики прилив архивске грађе учинио је да већ сада преузимање грађе морамо да планирамо врло рационално. Трагање за погодним објектом
који би привремено користио Архиву за смештај нових архивских фондова
за сада није дало резултате; решење тражимо и код стваралаца, смањивањем обима документарног материјала и редовним одабирањем категорија
које се трајно чувају и уређивањем њихових депоа.
Одељење депоа и техничке заштите у архиву има пред собом веома
одговоран задатак да својим активностима и предузетим превентивним ме-

5
Правилник о техничкој заштити архивске и филмске грађе у архивима Србије, донет на
седници Скупштине Заједнице архива Србије 28. 12. 1982. године; Објављено у: Архивски
преглед, број 1–2, 1982, Београд, 167–180; Скупштина Заједнице архива Србије 28.12.1982.
године; Објављено у: Архивски преглед, број 1–2, 1982, Београд, 167–180.
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рама и поступцима који су прошли тест времена препозна сваку опасност
и сачува културно наслеђе у облику и садржају у којем је преузето.
Задатак Одељења депоа и техничке заштите је да сачува неизмењеним и неоштећеним постојеће списе, настале у различитим временима,
различитог порекла и облика, са садржајима, порукама и знањима о прошлости, који представљају културно, политичко, привредно и уметничко
наслеђе. Тај задатак архивима је поверила држава, и из те релације произилазе и наше обавезе.
У сложеном систему заштите архивске грађе Одељење депоа и техничке заштите важан је и најнепосреднији извршилац, који од тренутка
уношења у архив једног документа, серије или фонда преузима бригу о
стварању најбољих услова, који ће гарантовати безбедно чување и успорити процесе природног старења свих облика носилаца информација, благовременим препознавањем деструктивних фактора који делују на разградњу и нестајање забележене информације. Поред овога, активности ове службе подразумевају и све манипулације архивском грађом у различитим
случајевима њеног коришћења, послове микрофилмовања, скенирања и
др. Предузете мере и примена нових сазнања у заштити архивске грађе
треба да се позитивно одразе на интегритет и дуговечност депонованих
материјала.
Процена сигурности грађе и поступци у
случајевима могуће опасности
Ова служба стално има на уму да је простор у коме су смештена оба
депоа архива угрожен честим продорима атмосферске воде, лошом вентилацијом и подрумском микроклимом која не испуњава ни минимум стандарда за чување значајне архивске грађе, па смо у недостатку плана безбедности урадили процену сигурности, и сходно томе разрадили основне
поступке у случајевима могуће опасности. Извршили смо упутна обележавања грађе за евентуално измештање, одабирање и попис виталних докумената, распоред потребне опреме, а урадили смо и конкретна задужења
радника, јер превентивна заштита и активности у насталим ванредним
околностима треба да се тичу свих служби у Архиву. Предузети поступци
и мере морају бити применљиви и усмерени на већ препознате опасности,
које смо и до сада сналажењем пресретали и контролисали и избегли већу
штету.6
6

Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba, Hag 14. maj 1954, ratifikovan; Konvencija o zaštiti svetske kulturne baštine, Pariz 21. novembra 1972, Pravilnik za izvršenje Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba.
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Радње које предузимамо често су само сналажење у непредвиђеним
околностима, јер ми немамо озбиљнију анализу менаџмента и комуникација ризика ускостручних служби које би сагледале различите опасности и
мерљиво утврдиле поступке; немамо никакав микропрограм безбедности,
немамо ни анализе ризика на нивоу града и подручја надлежности. Индивидуалним и свакако недовољним сагледавањем безбедносног стања, у
оквирима установе, не можемо увек да предвидимо могућа изненађења.
Анализом ризика изградили бисмо теоријски оквир у којем бисмо дефинисали мере које би пресреле могуће и разноврсне опасности, природне и
људске.
Поред архивских кадрова, обучености и опреме, један од кључних
предуслова осигурања наше записане прошлости и обављања саме архивске делатности јесте и питање архивске зграде. У Републици Србији у последњим деценијама разговара се о потреби изградње наменских објеката
за смештај архивске грађе, јавиле су се и конкретне иницијативе за подизање нових архивских зграда, али привремени и нужни смештаји, пренамена
војних, здравствених, верских или ревитализација сличних објеката су реална слика нашег стања и могућности.
Довољно смо искусили деловања и последице остварених претњи, и
природних и људских – зато данас немамо сачуване велике архиве из XIX
и прве половине XX века (Начелство округа, Првостепени суд, општине,
срезови, црквени фондови итд. – само у фрагментима, или ништа). Да ли
се то ми данас уздамо у мирно време, када је природа мирна и када људи
мирују – па и ми данас мирујемо? Ако тако мислимо, ми само понављамо
грешке из прошлости.
Овај Архив је 1999. године због опасности од бомбардовања дислоцирао око 300 метара дужних унапред издвојених и обележених фондова на
две локације на периферији града, јер је објекат могао да буде мета за гађање (ту је била телевизија, новине, одређене измештене општинске службе), а команда града Депо Архива је одредила за јавно склониште, тако
да су непознати грађани међу архивским фондовима често ручавали и одмарали се. Ипак, никаква штета није причињена.
Транзитни процеси и настале промене на овом подручју пред нас су
ставили обиман документарни материјал, из којег није вршено одабирање,
а који је настао радом великих привредних субјеката (Јумко, Симпо, Новоградња, Коштана, Заваривач и др.). То је сада немогуће преузети, и реална
је бојазан да ће ти фондови бити оштећени или уништени. Ако бисмо дугорочно размишљали, схватили бисмо да инвестиције у превентиву никада
нису велике, нису луксуз нити трошење ионако малих буџета – далеко су
скупље последице и непоправљиве штете.
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Анализа стања грађе и услова чувања
Једном исцрпном анализом стања грађе и услова чувања у регистратурама које овај Архив у Округу врањском надгледа, а нарочито испитивањем претпоставке перспективног прилива архивске грађе у Историјски
архив у Врању, дошли бисмо до приоритета и интервентних активности
које треба предузети у различитим случајевима. Врло чести продори воде
у Архив и на подручја надлежности намећу потребу за мобилном комором
за исушивање и дезинфекцију грађе, која би се демонтирала и лако преносила тамо где је потребно. Одвлаживачи које ми поседујемо не дају добре
резултате, а друге услове за сушење немамо. Природно сушење, на промаји, без контролисања температуре, погодује развоју плесни због успореног
испаравања. Штете од глодара, инсеката или немарног руковања у Архиву
нисмо имали, вода је увек била највећа опасност.
Што се тиче смештаја грађе у нашем депоу, посебну пажњу смо посветили категорисаној грађи, раритетима и збиркама на фотографском материјалу. Ова грађа смештена је у просторију трезора, у којој се нису дешавале хаварије, бар до сада. Међутим, ова просторија смештена је у најнижем делу депоа, и у случају изливања веће количине воде била би поплављена, пошто је немогуће да буде херметички затворена.
Депои су најважнији део сваког архива. То нису просто магацини за
одлагање папира, то је место историје, али и будућност једног подручја,
која чека оне којима припада.
Послови у Одељењу депоа су везани за пријем, обраду, смештање и
чување архивске грађе, као и њену репарацију и рестаурацију, снимање,
микрофилмовање, дигитализацију, издавање, рад са странкама, истраживачку делатност и др. Сваки од ових послова за собом повлачи читав низ
утврђених операција, редовних послова и евиденција које води ово одељење (прикупљање података за досијее фондова, општи инвентар, улазни инвентар, њихово вођење, утврђивање система за пријем и смештај грађе, ревизија поретка грађе, контрола одржавања температуре и релативне влажности, противпожарних апарата и електричних инсталација, замена
оштећених архивских кутија, изналажење података за уверења, одржавање
чистоће депоа и др.). Ми обављамо све ове послове, али око нас су дотрајале инсталације, струјни трафо, енергетски кабл, вертикале за атмосферску воду, вентилација је лоша – амбијент је исти, никаква побољшања нису учињена.
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Водич кроз депо Архива у Врању
Једна од евиденција коју је Архив у Врању оформио и кренуо да
уредно води и дограђује, поред израде и постављања топографских показивача, јесте Водич кроз депо архива. Скромна површина за смештај
архивске грађе, проширивање и стални прилив нове грађе, као и оне која је
испунила услове за преузимање, рад у ограниченом простору и недовољним бројем полица, све је то довело до тога да је велики део архивских
фондова, посебно оних који потичу од већих органа управе остао разједињен по локацији складиштења, па је то одузимало много времена приликом истраживања изворних података. Смањење броја запослених, као резултат процеса рационализације на нивоу државе, захватило је и већину
установа културе, па тако и архиве, што је заједно са природним одливом
кадрова наметало потребу за новим реорганизацијама на нивоу установа,
без повећања броја запослених; то је све подразумевало и поновно упознавање прераспоређених радника са садржајем и распоредом фондова по
одељењима депоа архива.
Зато је и настала иницијатива о изради практичне верзије Водича кроз
архивске депое са потребним прилозима – као информативног средства
које на најнепосреднији начин упућује у распоред фондова и збирки у депоима Архива.
Водич кроз депо Историјског архива у Врању није рађен као приказ
Водича по одељењима, јер није постојала физичка могућност издвајања и
формирања одељења, што је био случај у неким архивима где постоје физички издвојена одељења (Одељење правосуђа, Одељење просвете и културе, Одељење збирки и личних и породичних фондова и др.).
Водич кроз депо Историјског архива „31. јануар“ у Врању садржи:
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-

Распоред фондова у депоима по структурној шеми и месту одлагања;

-

Распоред полица у депоу I;

-

Распоред полица у депоу II;

-

Обележавање просторија у депоу I и правце кретања;

-

Обележавање просторија у депоу II и правце кретања;

-

Распоред јављача ППЦ;

-

Начин одлагања грађе у полицама и обележавање;

-

Образац за праћење релативне влажности;

-

Пресек депоа I;

-

Распоред прекидача за парцијално укључивање струје у депоу I.

Suzana Petrovi} • Milena Jovanovi}

Распоред фондова у депоима, као централи део водича, садржи табеларни приказ, чији су саставни делови:Редни број, дат на основу шеме поделе усвојене у архиву;Број сигнатуре, наравно ако говоримо о архивистички сређеним и обрађеним фондовима;Назив фонда или збирке, који
подразумева последњи назив ствараоца фонда у току његовог постојања;
Граничне године грађе, које нису граничне године постојања фонда, већ
садржаја сачуване архивске грађе;Број архивских (или регистратурских)
јединца, без обзира да ли говоримо о свежњевима, архивским кутијама,
фасциклама или књигама;Просторија – соба, депо или одељак у депоу у
коме се налази фонд (Депо I, II..., Одељак А, Б, В...);Број полице у којој је
смештен фонд (наводе се све полице у којима се фонд налази);Ред(Редови)
где је смештен фонд; Настале промене у размештају, где уносимо сва запажања о кретању фонда (издавање на сређивање и обраду, конзервацију и
рестаурацију, премештај и др.). Посебне делове за спратове и предраде у
реду нисмо наводили, јер Архив у Врању нема вишеспратне депое, а преграде које имамо код сасвим малих фондова дефинисали смо кроз топографске показиваче, како се не би створила већа конфузија при упису, јер
долази до поклапања ознаке стране полице са преградом (аа, аб, бб, ба).
Водич је подложан променама, праћен изменама у топографским показивачима проузрокованим новопримљеним фондовима, фондовима издатим на сређивање и обраду и др., а измене распореда се уносе у одговарајуће рубрике, као и све друге промене.
Цео документ користи се за брже сналажење у депоима Архива.
Закључак
У савременим земљама ниједан облик делатности не може се замислити без законске регулативе, јер се њоме уређују све области друштвеног живота. У области архивске делатности нормативни вид заштите има
изузетну важност, не само због великог броја субјеката, ималаца и стваралаца, а самим тиме и огромне количине архивске грађе, већ због њене непроцењиве вредности.7
Период успона архивске теорије и праксе, који је у Србији започео
доношењем Закона о архивској грађи и архивској служби 1967. године, а
касније доношењем и Закона о културним добрима 1994. године, „завештао“ је архивским радницима низ значајних методолошких упутстава,
препорука и стандарда неопходних за стручно и квалификовано обављање
7
Поповић П. Јован, Criminal and Violation Regulations for Protection the Archival Material
in Natural or Man-Made Disasters, Atlanti, vol. 18, Трст 2008, стр. 157–167.
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заштите архивске грађе и регистратурског материјала. Иако се у Правилнику о техничкој заштити архивске и филмске грађе у архивима Србије8 у
члану 9. став 2 каже да просторије депоа морају да буду суве, зидови без
пукотина и рупа, а прозори (са двоструким окнима) исправни, стање у
Архиву у Врању нажалост није такво. Из тог разлога сви запослени у нашој установи максимално се труде да на све могуће начине заштите архивску грађу, јер схватају да је сваки губитак документа ненадокнадив, а одговорност пред потомцима велика.
Надамо се да ће се доношењем Закона о архивској грађи и архивској
служби Републике Србије9 и подзаконским актима регулисати многа нерешена питања везана за заштиту архивске грађе и на тај начин обавезати
осниваче да обезбеде оптималне услове за њено чување.

8

Правилник о техничкој заштити архивске и филмске грађе у архивима Србије,донет на
седници Скупштине Заједнице архива Србије 28.12.1982. године; објављено у: Архивски
преглед број 1–2, 1982, Београд, 167–180;Скупштине Заједнице архива Србије 28.12.1982.
године; објављено у: Архивски преглед број 1–2, 1982, Београд, 167–180.
9
https://arhivistika.files.wordpress.com/2011/02/nacrt_zakona_o_arhivskoj_gradji_i_arhivskoj_sluzbi.pdf
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Suzana PETROVIĆ
Milena JOVANOVIĆ
PROBLEMS OF ACCOMMODATION AND SECURITY OF ARCHIVAL
MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE GUIDE THROUGH THE DEPOT
OF THE HISTORICAL ARCHIVES „31st JANUARY“ IN VRANJE
Summary
In modern countries, no form of activity can be imagined without legal regulation,
because it regulates all areas of social life. In the field of archival activities, the
normative form of protection is of exceptional importance, not only because of the large
number of subjects, owners and creators, and therefore the huge amount of archival
material, but because of its priceless value.
The period of the rise of archival theory and practice, which began in Serbia by
adopting the Law on archival material and the archival service in 1967, and later by the
adoption of the Law on Cultural Property in 1994, he "bequeathed" to archival workers
a number of significant methodological instructions, recommendations and standards
necessary for professional and qualified protection of archival material and registry
material. Although the Rules on the Technical Protection of Archival and Film Material
in the Archives of Serbia, Article 9 paragraph 2 states that the depot premises must be
dry, walls without cracks and holes, and the windows (with double windows) are
correct, the situation in the Archive in Vranje unfortunately It's not like that. For that
reason, all employees in our institution make every effort to protect archival material in
all possible ways, because they realize that any loss of the document is irreversible, and
responsibility for the descendants is high.
We hope that the adoption of the Law on Archival Material and the Archives of
the Republic of Serbia and bylaws will regulate many unresolved issues related to the
protection of archival material and in this way oblige founders to provide optimal
conditions for its preservation.
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ЗАКЉУЧЦИ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ
САВЕТОВАЊА
„АРХИВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОКРУЖЕЊУ“,
Тара, 10–12. октобар 2018. године


Потребан је нови законодавни оквир којим би се регулисао рад архива и архивске службе према савременим захтевима струке и
стваралаца архивске грађе и регистратурског материјала;



Основни проблеми архива и архивске службе су: недостатак адекватних (савремених) законских и подзаконских решења, недовољна материјална улагања у опрему, недостатак кадрова и евидентна неуједначеност методологије рада;



Неопходно је кроз будући Закон о архивској грађи и архивској
служби створити добру основу за доношење подзаконских прописа којима ће се детаљније регулисати процеси рада у архивима.



Потребно је да архивисти буду активни и што више буду укључени у настанак стручних прописа кроз представнике из свих архива;



Потребно је имати уређен систем финансирања архива и архивске
делатности на нивоу архивске службе. Обучити управе (менаџмент) архива и за тражење алтернативних извора финансирања
(европски пројекти и слично...)



За праћење рада архивске службе у целини важно је водити адекватну статистику од стране матичне службе и исту објављивати и
на основу исте планирати развој архивске службе.



Електронско пословање је реалност, али архиви су недовољно
спремни (кадровски и у погледу опреме) на укључивање у те процесе, те је у тој области неопходна хитна едукација архивских кадрова;



У погледу електронског пословања и архивирања највеће недоумице архивиста су у погледу заштите података и стабилности система за трајно чување података;



Неопходно је да се архиви активније укључе у све процесе електронског пословања. Они треба да имају значајну улогу и утицај
на софтверска решења за електронско пословање, као и у погледу
опреме за похрањивање архивске грађе у електронском облику.
Архиви морају имати контролу над архивском грађом у настајању
како би приликом преузимања и похрањивања били избегнути
проблеми у погледу компатибилности система и слично. То подразумева поверење и сарадњу између стваралаца архивске грађе и
архива у процесу настајања архивске грађе, између осталог и ради
очувања целовитости архивских фондова.



Неопходно је израдити дугорочну стратегију у погледу формирања централног (државног) е-архива за преузимање, чување и доступност архивске грађе у електронском облику (пример Словеније). Носилац тог посла треба да буде централни државни архив Архив Србије. Архиви зато морају поседовати квалитетне стручњаке који ће на основу архивистичког искуства осмислити све
процесе и дефинисати жељене исходе.



Услов за адекватну заштиту и вредновање документације, како
класичне, тако и оне која настаје у електронском облику, јесте добро познавање делатности и организације стваралаца архивске
грађе, поштовање принципа својства ствараоца фонда, као и континуирани надзор и праћење.



Неопходна је израда јединствених оријентационих листа на нивоу
архивске службе за различите врсте делатности у складу са савременим захтевима и потребама стваралаца, али и архивске струке
ради што свеобухватнијег сагледавања архивске грађе која настаје
код стваралаца и њене правовремене заштите.



Архиви морају првенствено да раде на сређивању и обради архивских фондова јер је то основ за успешну дигитализацију архивске
грађе, али и дигитализацију рада у архивима.



Дигитализовати се може само сређена и обрађена архивска грађа,
по утврђеним критеријумима и приоритетима и утврђеним процедурама са адекватним описима.



Архиви треба да користе предности дигитализације и „open source“ софтвера за опис дигитализоване архивске грађе. Водити рачуна о томе да они буду „употребљиви“ односно да подаци из њих
могу бити коришћени и кроз јединствени информациони систем
за архиве у Србији, који је у најави;



Став архивистичке струке је да се архивска грађа која се трајно
чува не уништава након завршеног процеса дигитализације!



У погледу очувања и доступности архивске грађе дигитализација
је добро решење, али је микрофилм „златни стандард“ као медиј
за дугорочно чување. Архивистичка струка заузима став да оно
што је дигитализовано треба чувати и на микрофилму.



Неопходно је за сређене и обрађене архивске фондове обезбедити
што прецизнија научно-обавештајна средства и учинити их доступним корисницима.



Издавачка и изложбена делатност имају велики значај у изградњи
историјске свести и подизању свести о значају очувања архивске
грађе и архива као установа заштите, али она не треба да буде
приоритет архива. У издавачкој делатности дати предност научнообавештајним средствима о архивској грађи.



Архивистичко друштво Србије се предлаже као кандидат за овогодишњу награду Фондације „Александра Арнаутовића“.
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ЗАКЉУЧАКА:
Милена Поповић Субић (Архив Војводине)
Милорад Јовановић (ИА Јагодина)
Слободанка Цветковић (ИА Пожаревац)

АУТОРИ
БОГОСАВЉЕВИЋ, мр Мирјана
ВЕЉКОВСКИ, Југослав
ВОЈВОДИЋ МИЦОВА, Ванда
ВУКЕЛИЋ, Зоран
ДОЖИЋ, Љиљана
ЂУКИЋ, Саша
ЖИВКОВИЋ, ма Јасмина
ИВАНИШЕВИЋ, мр Владимир
ЈАНАЧКОВИЋ, Бранка
ЈОВАНОВИЋ, Милена
ЈОВАНОВИЋ, Милорад
КАПИСОДА, Каролина
ЛАТИНОВИЋ, ма Јасмина
МАРКОВИЋ, Јасминка
МАРТИНОВИЋ, Иван
МИХАЉЕВИЋ, Јосип
НЕТАЈ, Зорица
НИКОЛОВА, Маја
НОВАК, др Мирослав
ОБРАДОВИЋ, Мирјана
ОРЕШКОВИЋ, др сц. Иво
ПЕРОВИЋ ИВОВИЋ, Светлана
ПЕТРОВИЋ, Сузана
ПОПОВИЋ СУБИЋ, Милена
ПРУТКИ, проф. Стјепан
РАКИЋ, Бошко
СЕГЕДИНЧЕВ, Татјана
СТАНИСАВЉЕВИЋ, Драгана
СТЕВАНОВИЋ, Зоран
ТИЊИЋ, Аднан
ТОДОРОВИЋ, Марија
ФРАС, Иван
ЦВЕЛФАР, др Бојан
ЦВЕТКОВИЋ, проф. Саша
ЦВЕТКОВИЋ, Слободанка

виши архивиста, Архив Србије, Београд
архивски саветник, Историјски архив града
Новог Сада
виши архивист,Историјски архив Зрењанин
виши архивист, Историјски архив Суботица
архивски саветник, Архив Војводине
Архив Републике Српске, Бања Лука
архивски саветник, Историјски архив Пожаревац
архивски саветник, Архив Војводине, Нови Сад
архивски саветник, Историјски архив
„31. јануар“ Врање
архивист, Историјски архив „31. јануар“ Врање
архивски саветник, Историјски архив
„Средње Поморавље“ Јагодина
Државни архив Црне Горе, Цетиње
виши архивист, Историјски архив Београд
Архивист, Историјски архив Краљево
Државни архив Црне Горе, Цетиње
маг. едуц. инф. & маг. инф. Институт за хрватски
језик и језикословље
виши архивиста, Историјски архив Београда
Педагошки музеј, Београд
архивски светник, Покрајински архив Марибор
архивски саветник, Историјски архив Београда
архивист специјалист, Државни архив у Дубровнику
конзерватор саветник, Архив Југославије
архивист, Историјски архив „31. јануар“ Врање
архивски саветник, Архив Војводине Нови Сад
виши архивист, Државни архив у Вуковару
виши архивист, Историјски архив Краљевo
архивски саветник, Историјски архив Суботица
архивист, Историјски архив „31. јануар“ Врање
виши архивист Архив Војводине, Нови Сад
Архив Тузланског кантона, Тузла
архивски саветник, Историјски архив Шумадије
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