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Насловна страна:
Младен Милошевић, в. д. директора 
Архива Србије и Црне горе, 
председник комисије за остваривање 
увида у стање архивске грађе у 
Депоу I Архива Србије и Војислав 
Благојевић, саветник председника 
Републике Србије, члан Комисије за 
остваривање увида у стање архивске 
грађе у Депоу I Архива Србије

БИЛТЕН ИЗЛАЗИ ТРОМЕСЕЧНО

Штампање билтена омогућило је 
Министарство културе Републике 
Србије

Уводна излагања на задату тему 
одржали су Родољуб Шабић, 
повереник за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја 
и заштиту података о личности, 
Немања Ненадић, програмски 
директор невладине организације 
„Транспарентност – Србија“, Јован 
Поповић, адвокат, публициста и 
вишегодишњи директор Архива 
Југославије, Милена Поповић-Субић, 

САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ „АРХИВИ 
И СЛОБОДАН ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА 
АРХИВИСТА СРБИЈЕ, ОДРЖАНО 20. 
ФЕБРУАРА 2009. У АРХИВУ СРБИЈЕ

помоћник директора Архива Војводине, 
Марија Ненадић, правник Архива 
Србије и Милан Јакшић, директор 
Историјског архива Панчево.

Уз учешће око 80 архивских 
посленика из архивских установа 
Србије, апострофирани су основни 
проблеми и дилеме у примени закона 
који регулишу проблематику слободног 
приступа информацијама од јавног 
значаја и заштите података о личности.
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Сучељавањем појединих законских 
одредби са архивским законодавством 
и праксом, истакнуто је да постоје 
неусклађености у тумачењу и примени 
свих захтева које законодавство 
прописује. Истакнута је потреба 
усклађивања и дораде постојећих и 
доношења нових прописа, закона о 
класификацији података, архивској 
грађи и архивској служби и других 
прописа који су у припреми, чијим 
би одредбама требало прецизније 
регулисати ову област и отклонити 
нејасноће и дилеме које се у садашњим 
околностима јављају. Закључено је да 
је архивска грађа регионалних архива, 
углавном без ограничења, доступна 
јавности и свим заинтересованим 
корисницима. 

Закључак са одржаног саветовања 
је да се уводна излагања ауторизују и 
припреме за објављивање у наредним 
бројевима билтена Друштва „Архивски 
гласник“.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ
О САРАДЊИ ДАМ И ДАС

Протокол о сарадњи са Друштвом 
архивиста Мађарске потписан је на 
седници Скупштине Друштва архивста 
Србије 20. фебрура у Архиву Србије. 
Документ о сарадњи два струковна 
удружења потписали су Ласло Сеги, 
потпредседник Друштва архивиста 
Мађарске, задужен за међународну 
сарадњу и Милча Мадић, председник 
ДАС. Протокол у девет тачака на оба 
језика садржи одредбе о сарадњи два 
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Друштво архивиста Србије у складу са програмом едукације 
својих чланова организује стручну екскурзију за Софију 
и Истамбул у периоду од 17. до 22. маја 2009. године. Уз 
садржајан туристички програм циљ путовања је обилазак 
Националног архива Бугарске у Софији, Oтоманског 
архива и других знаменитости у Истамбулу. Позивамо све 
заитересоване  колеге да се пријаве до краја марта како би смо 
могли да организујемо раније планирану екскурзију . Пријаве 
достављати Мици Ђенић, ИА Ниш, тел. 018 – 515609 или 064 
2214672. Комплетан програм путовања са условима достављен 
je свим архивима. ü

  Милча Мадић
Председник Друштва архивиста Србије

Позив на стручну екскурзију

стручна 
удружења 
и њиховим 
међусобним 
правима и 
обавезама.

Одредбе 
из 
протокола 
утврђују 
потребу 
обостраног 
упознавања 
са 
архивском 
грађом и 
изворима 
који су 
значајни за 
проучавање 
прошлости 
обе 
стране, те размену заинтересованих 
истраживача према унапред утврђеном 
договору на бази реципроцитета. 
Протоколом су, такође, предвиђени 
бесплатна размена стручних издања, 
помоћ у објављивању грађе и 
научно-обавештајних средстава у 
сопственом или заједничком издању, 
организовање стручних и научних 
скупова са тематиком од заједничког 
интереса, сарадња у припреми и 
остваривању међународних пројеката, 
заједничко и усклађено наступање у 
раду Међународног архивског савета, 
размена информација ради учешћа на 
конкурсу за истраживачке пројекте и 
пружање узајамне помоћи и подршке. 

Протокол је потписан са роком 
важења од четири године, уз могућност 

продужења уз обострани пристанак и 
потпис обе стране.

ОДЛОЖЕНА РЕДОВНА СЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ДАС

Због недостатка кворума, 
узрокованог временском непогодом 
и немогућношћу скоро две трећине 
делегата да допутују у Београд, 
Скупштина Друштва, заказана за 20. 
фебруар, није могла пуноправно да 
ради и одлучује, те је закључено да 
се закаже у новом термину, о чему 
ће делегати бити благовремено 
обавештени. ü

  Милча Мадић
председник ДАС
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Војислав Брајовић, саветник за 
културу председника Републике Србије 
и члан Комисије за остваривање увида 
у стање архивске грађе у Депоу I 
Архива Србије, Миладин Милошевић, 
председник Комисије, проф. др Драгор 
Хибер, в.д. председника Управног 
одбора Архива Србије, др Мирослав 
Перишић, директор Архива Србије и 
остали чланови Комисије су 15. октобра 
2008. године у Архиву Србије стајали 
пред једним од више пакета архивске 
грађе који су седамдесетих година 
двадесетог века Реституцијом враћени 
из Аустрије у Архив Србије. Тај, као 
и остали пакети, је био пронађен 
(затечен) на полицама Депоа Архива 
Србије и запечаћен печатом бечког 
Ратног архива. Војислав Брајовић је 
отворио пакет. Из њега су искрсли 
уредно сложени папири. То нису 
папири, то су животи људи, у овом 
случају документа Министарства 
унутрашњих дела из периода од 1839. 
до 1909. године.

Непуна два месеца раније, у августу 
2008. године, у оквиру редовног 
једномесечног прекида рада читаонице, 
на иницијативу директора Архива 
Србије, др Мирослава Перишића, 
формирана је Комисија за остваривање 
увида у стање архивске грађе Депоа I 
Архива Србије у Карнегијевој улици. 
Будући да је тада установљено да 
се у Депоу I Архива Србије налази 
велика количина архивске грађе у 
стању архивистичке несређености, 
необрађена и без сигнатуре, највећим 
делом деценијама недоступна 
истраживачима, обим и сложеност 
посла су захтевали да се крајем 
августа месеца формира Комисија у 
проширеном саставу.

За председника Комисије именован је 
Миладин Милошевић, в.д. директора 

Запечаћена историјa
Архива Србије и Црне Горе, а за њене 
чланове Војислав Брајовић, саветник 
председника Републике Србије, Ивана 
Гарић, саветница министра културе 
за архивску делатност и културну 
баштину, као и стручњаци Историјског 
архива Београда и Архива Србије 
Милена Радојчић, архивски саветник, 
Јелица Рељић, архивски саветник, др 
Боро Мајданац, архивски саветник, 
Благоје Исаиловић, историчар, 
Александар Марковић, архивист, 
Жељко Дивац, виши рестауратор, 
Мирољуб Јовановић, виши архивист, 
Богданка Ромчевић, виши архивист, 
Саша Ружесковић, архивист, Данило 
Шаренац, историчар, Петар Крстић, 
дипломирани политиколог и Ана Кос, 
историчар.

У току наредна три месеца Комисија 
је радила на остваривању увида 
у стање архивске грађе у Депоу I 
Архива Србије и резултате свога рада 
је изнела у обимном Извештају. Ради 
комплетног увида чланови Комисије су 
прегледали и пописали сав архивски и 
други материјал у Депоу. Методологија 
рада Комисије је подразумевала 
пописивање материјала по собама 
(просторијама) Депоа, а у оквиру њих 
попис сваке полице и сваког реда 
на полици. Подаци су уношени у 
табеле, а затечено стање је бележено 
фотографским апаратом. На овај 
начин је добијен општи преглед укупне 
грађе, њен обим, степен сређености, 
као и физичко стање у коме се она 
налази. Комисија је установила да 
се у Депоу налази велика количина 
несређене и необрађене архивске 
грађе, без сигнатуре, која је била 
недоступна генерацијама истраживача 
(4.219 кутија, 3.805 свежњева и 101 
пакет). Од укупног броја 400 кутија, 
свежњева и пакета чини измешана 

грађа из разних фондова. Велики део 
ове грађе затечен је у неодговарајућим 
условима, у свежњевима, незаштићен, 
изложен пропадању, или у кутијама 
са неодговарајућим архивистичким 
обележјима као што су: разно, за 
шкартирање, празно и не давати у 
читаоницу, док забелешке какве су: 
хитно за конзервацију, за лечење, за 
разврставање на грађи из шездесетих, 
седамдесетих и осамдесетих година 
двадесетог века упућују на закључак да 
је у питању грађа која је одавно морала 
бити стављена у процес сређивања или 
рестаурације и конзервације. 
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 Несређена грађа у Депоу I обухвата 
период од 1690. до 1954. године. У 
питању су различите врсте архивалија, 
значајне за дипломатску, политичку, 
војну, културну и друштвену историју 
Србије и српског народа (записници, 
војне наредбе, преписке, извештаји, 
писма, телеграми, дневници, 
бележнице, административне 
књиге, фотографије, фотоалбуми и  
микрофилмови). Међу њима су писма 
краљице Наталије из периода од 1876. 
до 1898, оригинал Карађорђевог писма 
војводи Антонију Пљалићу из 1809, 
писмо Аврама Петронијевића Томи 
Вучићу Перишићу из Цариграда из 
1839, писма кнегиње Љубице и кнеза 
Михаила кнезу Милошу Обреновићу 
у Бечу од 1841. до 1843, депеше и акта 
поводом Светоандрејске скупштине из 
1858, писмо кнеза Милоша Обреновића 
великом везиру из 1860, део записника 
Тајне седнице Народне скупштине 
одржане 14. јула 1878. у Београду „по 
тачки о Берлинском уговору“, рукопис 
драме „Самоћа“ Владимира Велмар-
Јанковића и друга значајна документа.

У оквиру ове грађе налази се и грађа 
из Реституције. У питању су архивалије 
које су за време Првог и Другог 
светског рата однете из земље. Током 
седамдесетих и осамдесетих година 
ова грађа је путем Реституције, у више 
примопредаја, из Аустрије враћена у 
Архив Србије и одложена на полице 
архивског Депоа.

 Грађа из Реституције, коју је 
Комисија затекла у Депоу I Архива 
Србије, састојала се од 27 архивских 
кутија, 5 већих кутија, 15 свежњева, 
8 пакета, 10 омота, 4 фотоалбума, 
2 књиге, 2 публикације и 774 ролне 
микрофилмоване архивске грађе 
спаковане у 15 пакета и 5 архивских 
кутија. Од ових докумената неки су 
пронађени у каси Депоа, неки у збирци 
Varia, а највећи део се налазио на једној 
од полица Депоа Архива у пакетима са 
печатима бечког Ратног архива, међу 
којима је било и запечаћених. Пред 
Комисијом је био задатак да пронађе 
тачне податке о грађи Реституције 
у документацији Архива Србије. 
Међутим, у Улазном инвентару и у 
деловодним протоколима (општи и 
поверљиви), нису пронађени подаци 
о пријему те грађе. Том приликом 
је установљено да Књига улазног 
инвентара за архивску грађу у Депоу 
I Архива Србије није вођена од 1976. 
до 1998. године, а потом је урађена 
реконструкција за тај период која, 
објективно, није могла бити потпуна, 
нити прецизно урађена. Та чињеница 
је онемогућила Комисију да прецизно 
утврди шта је, у којој количини и на 
који начин у периоду од 1976. до 1998. 
примљено у Архив Србије, па самим 
тим ни да ли и која архивска грађа 
недостаје.

 Комисија је била принуђена да 
на основу непотпуних и измешаних 

примопредајних 
спискова, пронађених 
у документацији о раду 
Мешовите југословенско-
аустријске комисије за 
реституцију, изврши 
делимичну реконструкцију 
историјата предаја и 
спискова архивалија 
враћених из Аустрије и 
сравни их са затеченим 
стањем.

Грађа из Реституције 
обухвата период од 
1721. до 1918. године, 
а највећим делом је с 
краја XIX и почетка 
XX века. Чине је акта 
Министарства унутрашњих 
дела, Министарства 
иностраних дела, Штаба 
врховне команде, војног 
генералног гувернмана, 
аустроугарског 
Министарсва трговине 
и др. Издвојила су 
се документа која 
су најстарија међу 
овом грађом као што 
су оригинална акта 
Аустријске управе у 
Београду од 1721. до 
1738, Лондонски мировни 
уговор из 1913. године, 
преписка, забелешке 
и други материјал 
из „хартија” Николе 
Пашића у периоду од 
1904. до 1915. године, 
бележнице и дневници 
официра из балканских 
ратова и Првог светског 
рата, листе губитака српске војске из 
Првог светског рата за 1914. годину, 
протоколи и акта аустроугарског 
логора „Калемегдан“ за период 1917. 
до 1918. године и 4 фотоалбума са 
492 фотографије под називом „Срби 
у рату на Балканском полуострву 
у 1912. и 1913. години“ аутора 
Самсона Чернова. По значају свог 
садржаја и по свом обиму издвајају 
се 774 ролне микрофилмоване 
грађе Војног генералног гувернмана 
Аустроугарске окупационе власти у 
Србији, са око пола милиона снимака, 
који су добијени од Аустрије и које 
истраживачи нису користили.

Неспорно је да је урађен велики и 
значајан посао за чије су покретање 
били потребни јака одговорност и 
одлучност и који је захтевао знање, 
истрајност и добру сарадњу чланова 
Комисије. Међутим, он представља 
само почетак и добру основу за даљи 
рад који предстоји Архиву Србије, 
који је преузео обавезу и одговорност 
да ову незаштићену и неприступачну 
архивску грађу заштити, архивистички 
среди и обради и у што краћем року 
учини доступном истраживачима. 
Јер, поред тога што чувају доказе о 

нашем постојању, обавеза архива је да 
пружају информације о томе шта се у 
њиховим депоима налази и омогућују 
истраживачима да их читају и уткају 
у своје историографске радове, јер 
се само тако остварује сврха њиховог 
постојања.

Новинска агенција БЕТА је проналазак 
архивске грађе у Архиву Србије 
сврстала међу десет најважнијих 
догађаја у култури Србије у 2008. 
години.

*  *  *

Директор Архива Србије је у октобру 
2008. године формирао Радну групу 
чији је  задатак да утврди чињенично 
стање архивске грађе у Депоу II Архива 
Србије у Железнику.

Средином јануара 2009. године 
отпочели су радови на сређивању 
Депоа I и његовом рашчишћавању од 
неархивског материјала, као и радови 
на заштити и препакивању архивске 
грађе која се налази у свежњевима. ü

  Ана Кос
Архив Србије
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ШТА ЈЕ ПРАВО НА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА?

Право на приступ информацијама 
је право које припада свакоме, 
физичким и правним лицима, домаћим 
и иностраним држављанима, онима 
који имају правни интерес да добију 
одређену информацију и онима који 
не желе никоме да саопште због чега 
одређену информацију траже. 

Обвезник овог права је дефинисан као 
„орган јавне власти“ у законодавству 
Србије и обухвата широк круг 
институција, од државних органа до 
месних самоуправа, преко организација 
којима је поверено вршење јавних 
овлашћења, јавних установа и других 
субјеката које нека организација јавног 
сектора оснива или у претежном делу 
финансира. 

Право се односи на информације 
које постоје у моменту тражења, 
које су настале у раду или у вези 
са радом органа власти и које су 
отелотворене у неком документу. 
Дакле, подносилац нема право да 
својим захтевом од органа власти 
тражи нпр. изјаву руководиоца о 
неком питању или израду посебних 
анализа ради одговора на неко питање, 
које не постоји у моменту пријема 
захтева. С друге стране, тражилац 
има право да захтевом обухвати сваку 
информацију која је садржана у неком 
документу који је у поседу органа 
јавне власти, без обзира на то да ли је 
она архивирана или се налази у неком 
актуелном предмету, да ли се налази 
на папиру, траци, у виду рачунарског 

Значај права на приступ информацијама 
у борби против корупције

записа или на неком другом медију и 
да ли тај документ носи неку ознаку 
поверљивости или не. Да ли ће 
тражену информацију добити, друго је 
питање, будући да се и ово право може 
подвргнути ограничењима, на законом 
уређен начин. 

На пример, Закон о слободном 
приступу информацијама Републике 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 
120/2004), када се тражи информација 
из неког поверљивог документа, налаже 
органу јавне власти да провери да ли 
је та поверљивост одређена у складу 
са законом, да ли би одавањем тајне 
могле наступити тешке правне или 
друге последице по интересе заштићене 
законом, да ли ти интереси претежу 
у односу на опште право јавности 
да зна и да ли се у демократском 
друштву једино на овај начин ти 
интереси могу сачувати. Најзад, и 
када се након ове провере установи да 
треба очувати тајност информација, 
то не значи аутоматски да ће цео 
документ остати недоступан тражиоцу. 
Напротив, постоји законска обавеза да 
се тражиоцу омогући да дође до оних 
делова документа који се не морају 
чувати као тајна. Одбијање захтева се 
обавезно врши решењем. Сваки други 
вид одбијања (неформално обавештење, 
игнорисање) носи са собом претњу 
новчаном казном и друге ризике. 

Ово право се остварује подношењем 
захтева органу јавне власти, који 
треба да одговори без одлагања 
најкасније за 15 дана. Када је тешко 
прикупити тражена документа, 
рок може бити и дужи, до 40 дана. 

Тражилац се изјашњава шта тачно 
тражи – најчешће је у питању увид у 
документ или копија тог документа. 
Само се копирање документа може 
наплатити, али не више од нужних 
трошкова које је прописала влада (нпр. 
3 динара за једну стандардну страницу 
папира). Незадовољни тражилац се 
може обратити жалбом поверенику 
за информације од јавног значаја или 
покренути тужбом управни спор. 

Осим тога, органи јавне власти 
се обавезују да неке информације 
објаве и пре него што то неко од њих 
затражи. Они то могу чинити на разне 
начине (у последње време је нарочито 
погодна варијанта објављивања путем 
интернета), а у Србији је ова обавеза 
пре свега у вези са објављивањем 
информатора о раду, чији је садржај 
прописао поверник за информације од 
јавног значаја. 

Један од најважнијих предуслова 
за ефикасно остваривање права на 
приступ информацијама јесте да 
се документација добро чува и да 
службеници знају којим све врстама 
информација и докумената располажу.

ЈАВНОСТ ПОДАТАКА КАО БРАНА 
КОРУПЦИЈИ

Корупција се сузбија на разне начине, 
али се сматра да су најважнији чиниоци 
механизми који обезбеђују јавну 
одговорност. Предмет корупције су увек 
неке одлуке лица која имају формална 
овлашћења или фактичку моћ да их 
доносе или да на њихово доношење 
утичу. Јавна одговорност је одговорност 
према некоме и остварује се на разне 
начине – образлагањем одлука, 
контролом коју врше надзорни органи, 
полагањем рачуна за коришћење 
финансијских средстава и остваривање 
планова рада итд.

Јавност информација је моћно оруђе 
за остваривање одговорности. Дејство 
је троструко: с једне стране, када су 
документа и информације доступни, 
знатно расту шансе да неко понашање, 
које није у складу са правилима или 
са јавним интересом, изађе на видело, 
другим речима да корупција буде 
откривена или макар да се јави сумња; 
с друге стране, сама чињеница да је 
доносилац одлуке под појачаном лупом 
јавности ће деловати превентивно – 
водиће ка томе да се многи уздрже 
од штетног понашања; најзад, јавност 
информација ће загорчати живот 
онима који у корупцији ипак желе 
да учествују, учиниће операцију 
сложенијом, повећати трансакционе 
трошкове, променити однос између 
очекиване користи и изложености 
ризику и тиме их можда одвратити од 
корупције. 

Сама природа корупције је таква 
да не треба очекивати да се кроз 
неку информацију, која је у поседу 
органа власти, она на први поглед 
види (нпр. не треба очекивати да ће 
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се међу званичним документима 
наћи признаница о уплаћеном миту 
или писани уговор о посредовању 
у корупцији). Међутим, приступ 
информацијама је веома згодан да 
се утврде и открију процедурални 
пропусти, лоше планирање или лоши 
резултати рада, што пружа основу 
за постављање даљих питања и даље 
трагање или за рађање сумњи у 
злоупотребе. 

На пример, могућност да се добије 
информација о томе како је спроведена 
нека јавна набавка у некој општини, 
може да покаже да није примењен 
законски поступак (нпр. да су вођени 
преговори уместо расписивања 
тендера), што није само по себи доказ 
о корупцији, али јесте доказ о кршењу 
правила поступка, које је кажњиво 
само по себи, а може да укаже и на 
корупцију (нпр. ако је плаћена цена 
виша од тржишне, или ако је посао 
добила фирма чији је власник рођак 
председника општине). 

Право на приступ информацијама је, 
такође, веома корисно и у мониторингу 
примене антикорупцијских прописа. 
Организација „Транспарентност – 
Србија“ се веома често користила овим 
правом како би утврдила поштовање 
прописа о спречавању сукоба 
интереса, финансирању странака, 
јавним набавкама и другим видовима 
располагања јавним средствима, као и 
у мониторингу рада јавних институција 
уопште.  

Колико ће Србија у будућности 
имати користи од права на приступ 
информацијама, у великој мери зависи 
од односа јавних институција према 
њиховим законским обавезама, од 
заинтересованости грађана, новинара и 
других да користе ово своје право, али 
и од подршке коју највиши државни 
органи морају дати поверенику 
за информације од јавног значаја. 
Као најслабија тачка у досадашњој 
примени закона се показало то што 
влада није никада обезбедила да се 
изврше решења повереника којима се 
налаже обелодањивање информације 
(у највећем броју случајева органи 
власти сами поступају по решењу, али 
не увек), као и чињеница да механизам 
за санкционисање прекршилаца није 
довољно ефикасан. Такође, веома 
забрињава околност што предлози 
измена и допуна закона, који су у 
децембру 2007. предати Народној 
скупштини као народна иницијатива, 
и који би требало да реше неке уочене 
проблеме у примени закона, још 
увек нису дошли на дневни ред ове 
институције, иако је о њима морало 
бити расправљано на јесењем заседању 
Народне скупштине прошле године. ü

  Немања Ненадић
(аутор текста је програмски директор 

невладине организације 
„Транспарентност – Србија“)

ПРИМЕНА ЗАКОНА О РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У АРХИВУ СРБИЈЕ

Законом о рехабилитацији („Службени гласник РС“, бр. 33/2006.) уређује се 
рехабилитација лица која су без судске или административне одлуке или судском или 
административном одлуком лишена, из политичких или идеолошких разлога, живота, 
слободе или неких других права од 6. априла 1941. године до дана ступања на снагу овог 
закона, а имала су пребивалиште на територији Републике Србије. Иако је неспорна 
значајна улога овог закона за унапређење демократске свести друштва у транзицији и 
одговорности државе према њеним грађанима, његова примена није једноставна уколико 
нису испуњени одређени услови.

Доношењем овог закона успостављене су одређене обавезе за Архив Србије, које је он 
преузео са постојећим материјалним и кадровским потенцијалима, иако није претходно 
консултован, нити адекватно опремљен како би на најбољи могући начин могао да 
одговори на нове обавезе. 

Архив Србије, на основу члана 4. став 2. Закона о рехабилитацији, доставља окружним 
судовима Републике Србије податке, односно, потребна документа, у року од 60 дана од 
дана пријема захтева. Осим окружних судова и подносиоци захтева за рехабилитацију 
такође прибављају доказе о оправданости свог захтева, што значи да архив сва неопходна 
истраживања врши у истом року и према захтевима грађана, уз једну значајну разлику. 
Наиме, копије архивске грађе Безбедносно-информативне агенције, архив доставља само 
окружним судовима, док грађани тренутно могу да добију само информацију да ли се 
одређени досије налази у Архиву Србије, али још увек не могу да остваре увид у досије, 
нити да добију његову копију из следећих разлога: 
– још увек не постоји закон којим би била регулисана процедура и начин коришћења ове 
архивске грађе, односно поступања са досијеима, и којим би био одређен круг лица која 
могу остварити увид, односно добити копију досијеа. Већина бивших комунистичких 
земаља источне и централне Европе је овакве законе донела 90-их година прошлог века, 
али код нас, упркос бројним моделима које су понудили ЈУКОМ, Центар за антиратну 
акцију, Српски покрет обнове, Безбедносно-информативна агенција итд, овај закон још 
увек не постоји;
– ова архивска грађа се сукцесивно преузима, па с обзиром на то да још увек није 
комплетно преузета, ни архивистички сређена, не може се давати на коришћење;
– како је интересовање јавности за ову архивску грађу велико, свако евентуално  
обавезивање Архива Србије да у овом тренутку грађанима стави на увид досијеа, 
односно да им доставља копије, би у кратком року довело до потпуне блокаде рада и 
запостављања основне делатности, јер је за тако сложен и одговоран посао неопходно 
најпре обезбедити одговарајући кадар (по проценама архива потребно је најмање 15 
запослених) као и одговарајући простор, материјална средства, опрему итд. 

Архив Србије је 2004. године започео преузимање архивске грађе Безбедносно- 
информативне агенције и до сада је преузето више од 300.000 страна различитих 
докумената и више од 70.000 досијеа претходно разврстаних по категоријама. Након 
потписивања споразума о међусобним правима и обавезама, приликом примопредаје 
архивске грађе, између Безбедносно-информативне агенције и Архива Србије, 20. јула 
2007. године, формирана је мешовита комисија од представника обе стране, која након 
сваке примопредаје врши сравњивање ове грађе. Управни одбор Архива Србије је у 
октобру 2008. године донео правилник о условима и начину коришћења архивске грађе 
Безбедносно-информативне агенције.

Архив Србије је до сада примио преко 1.100 захтева од окружних судова и грађана. При 
том треба имати у виду следеће:
– да се једним захтевом често траже подаци за више лица;
– да се по једном захтеву истовремено врши истраживање више различитих фондова 
(Безбедносно-информативне агенције, Министарства финансија НРС, Врховног суда 
НРС итд);
– да се за једно лице мора извршити провера свих досијеа који се воде под истим именом 
и презименом (што је у појединим случајевима и више од 20 досијеа).

За ове захтеве се, осим основне, воде и две посебне евиденције – регистар имена и 
евиденција у коју се уписују подаци о сваком појединачном захтеву. На основу ових 
евиденција, може се одмах проверити у којој фази обраде се налази сваки појединачни 
захтев, односно када је примљен, када је и како на њега одговорено и то без увида у сам 
предмет. 

Упркос великом изазову и проблемима 
са којима се архив суочава, данас ипак 
можемо с поносом констатовати да смо 
успели добро да се организујемо, да 
не каснимо у одговорима на захтеве и 
да сваки грађанин који лично поднесе 
захтев Архиву Србије има могућност да 
непосредно добије помоћ, консултације и 
одговоре на сва питања. ü

  Марија Ненадић
Архив Србије
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Ниједан облик делатности не може 
се замислити без законске регулативе, 
јер се њоме уређују све области 
друштвеног живота. 

Право (јus), је скуп правних 
прописаних или утврђених правила 
од стране државе, која регулишу 
односе између људи, односе у људском 
друштву. Оно претпоставља постојање 
државе као организоване заједнице 
која обезбеђује његову примену. Оно 
изражава вољу владајуће класе. 

Нестанком државе нестаје и право.
Устав је основни закон једне земље. 

Њиме се уређују најважнија питања 
друштвено политичког уређења. Сви 
други прописи које доносе државни 
органи морају бити у складу са уставом. 

Закони су правна правила која држава 
намеће, као обавезу својом принудом.

Законе доноси Скупштина предлаже 
их Влада, приводе их примени судови и 
прекршајни – управни органи. Законе 
су у обавези да поштују сва физичка и 
правна лица државе. 

Подзаконске акте доносе владе 
држава или њихови органи, односно, 
општинске или градске скупштине или 
њихови извршни органи. Подзаконски 
прописи би били: уредбе, правилници, 
наредбе, решења, упутства... За 
архивску делатност би били: уредбе 
о канцеларијском пословању, 
правилници о чувању архивске грађе, 
микрофилмовању, регистрима архивске 
грађе, јединственим евиденцијама 
и др. Интерна акта најчешће доноси 
старешина надлежног органа управе 

ДРУШТВО, ДРЖАВА И ПРАВО СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ 
НА ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ О ЗАШТИТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И НА 
ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

или управне организације где морају 
бити укључени пре свих радници 
струке. 

Архивска грађа штити се и кривично 
правним мерама које прописују 
одредбе кривичних закона или 
материјални закони у поглављима 
казнених одредби. 

Кривично правна заштита архивске 
грађе прописује се за починиоце 
кривичних дела-тежих повреда 
закона, односно одредби којима се 
штити архивска грађа, („уништење, 
прикривање, оштећење, изношење у 
иностранство без одобрења надлежног 
органа ...“).

Објекат радње кривичног дела је 
архивска грађа или регистратурски 
материјал из ког није издвојена 
архивска грађа. Заштитни објект 
кривичног дела су друштвена-државна 
културна добра од интереса за државу

Субјект кривичног дела може бити 
само физичко лице ( човек).

Кривични законик Републике Србије, 
(„Сл. гласник РС“ број 85 и 107/2005), 
на изненађење, па и чуђење није 
прописао кривично дело „Уништења 
или прикривања архивске грађе“. Такво 
дело није предвидео ни важећи Закон о 
заштити културних добара у РС, чиме 
је заштита архивске грађе кривичним 
мерама остала незаштићена. То је 
прешло све границе реалности. (Зец се 
штити запрећеном кривичном мером, 
а архивска грађа као културно добро од 
историјске важности остаје законски 
незаштићена). Сматрамо да је то 

nonsens и у односу на светска искуства. 
Управо због тога у материјални закон 

који регулише заштиту и коришћење 
архивске грађе у Србији а који је у 
поступку доношења, треба предвидети 
кривична дела, којим би се регулисало 
ово питање.

Радња кривичног дела може се 
састојати из чињења или нечињења. 
Претежно дела из ове области 
настају чињењем: уништење, продаја, 
недозвољено изношење у иностранство, 
прикривање, оштећење, присвајање 
архивске грађе и регистратурског 
материјала. Кривична дела настала 
нечињењем су пропуштања која је 
субјект морао предузети да не би дошло 
до „оштећења, уништења, кrађе.....

За вођење кривичног поступка и 
за изрицање мера надлежан је суд. 
Суд утврђује да ли има или нема 
одговорности, па уколико утврди да 
је учињено кривично дело пресудом 
одређује и изриче висину казне у 
распону од законског минимума до 
законског максимума. 

Мере које изричу прекршајни органи 
у прекршајном поступку предвиђене 
су материјалним законима. Мере које 
се изричу су материјалног карактера и 
изричу се правном лицу (архивима и 
др), као и одговорном физичком лицу.

Сврха кажњавања има за циљ 
васпитни утицај на друге да не чине 
кривична дела или прекршаје и 
спречавање учиниоца да не чини 
кривична дела или прекршаје и његово 
преваспитавање. Добро би било да не 
буде кривичних дела ни прекршаја, па 
самим тим ни изрицања санкција.

Систем заштите, коришћења и услове 
за обављање архивске делатности у 
Републици Србији уређује се Законом о 
заштити културних добара („Службени 
гласник РС“, број 71/94, и другим 
законима, извршним прописима и 
интерним актима.

Закон о заштити културних добара 
архивску грађу сматра културним 
добром.

Пошто још није усвојен материјални 
закон (налази се у поступку доношења), 
издвојен од Закона о заштити 
културних добара, који ће регулисати 
цео систем заштите и коришћење 
архивске грађе у Републици Србији, 
то постоји још један важећи законски 
пропис, који регулише област заштите 
одређене архивске грађе, а то је Закон 
о архивској грађи СРЈ („Службени лист 
СРЈ“ бр. 13/98). Овим законом уређује 
се систем заштите архивске грађе, која 
је настала у раду савезних органа и 
организација, политичких партија и 
странака од стварања Краљевине СХС, 
1918 године, па у континуитету до 
раздруживања са бившим републикама 
СФРЈ, односно оних субјеката како 
је то одређено чланом 1. Закона. Ту 
грађу штите Архив Србије и Црне 
Горе и архивска одељења једног броја 
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управних органа РС, наведеним 
законом и другим прописима).

Једно од основних начела Закона о 
културним добрима којим је израђен 
систем заштите архивске грађе је 
доступност културних добара јавности.

Архивска грађа може се користити 
само по одобрењу надлежне установе. 
Услови под којима се користи архивска 
грађа уређује се интерним актом-
најчешће правилником.

Једно од основних начела Закона о 
културним добрима којим је израђен 
систем заштите архивске грађе је 
доступност културних добара јавности. 

Свуда у свету, нарочито након 
усвајања Опште декларације о правима 
човека из 1948 године, придаје се 
велики значај стању људских права и 
слобода, па и и у остваривању људских 
жеља и права у доступу архивским 
информацијама.

Свима је јасно, да скоро нема 
цивилизованог човека у свету, а да 
данас, преко разноразних електронских 
апарата, који представљају продукт 
високе технологије, не комуницира 
са људима са различитих меридијана. 
Са њима ступа у разне контакте и 
предузима различите радње. У току 
једног дана може се посетити и по пар 
земаља на различитим континентима. 
То је изузетна промена живота људи, 
условљена коришћењем различитих 
видова достигнућа. Тај рапидни корак, 
жуди за сазнањима и образовању на 
том плану. Ту правна дисциплина 
добија своје право место, јер се свака 
делатност друштва мора уредити 
законом.

Тај сијасет информација које 
превазилазе људску машту, треба 
разлучити у том смислу, да се утврди 
шта је оно што човек треба да сазна и 
сачува у својој глави или у електронској 
меморији и похрани је, а шта је оно што 
треба као безвредни регистратурски 
материјал уништити.

Исто тако је битно утврдити које 
информације из архивске грађе неби 
требало да отичу, мимо субјекта на кога 
се односи и архивисте који то обрађује.

Питање већих слобода у коришћењу 
архивске грађе спада у ону категорију 
проблема чије решење архивисти 
сматрају од највеће важности. 
Архивисти су свесни да слободан 
приступ свим документима никада неће 
бити могућ из много разлога. Међутим, 
све је већи притисак за коришћењем 
архивске грађе у архивима, све 
развијенија техника која је у функцији 
размене информација и да према ставу 
МАС-а, архивска грађа сваке државе 
представља меморију конкретне државе 
и део меморије света. Tреба ићи у 
сусрет што већој доступности, јер је 
непријатна истина, мање штетна, од 
неке, рецимо, тајне, која је обично 
праћена бројним полуистинама или 
лажима са последицама.

Управо и због тога треба преиспитати 
шта је то државна тајна и шта је то 
интерес заштите интегритета личности? 
Шта је то што не произилази из 
архивског законодавства, или боље 
речено, која су то документа одређеног 
садржаја или серија докумената из 
укупне архивске грађе, или периода 
који се не стављају јавности на увид? 

Народна скупштина Републике 
Србије 2.11. 2004. донела је Закон о 
слободном приступу информацијама 
од јавног значаја. Иако је Закон донет 
из најбољих намера, уз много помпи и 
хитности, аутор овог рада сматра да oн 
има мањкавости и недоречености, па 
ипак исти је од јавности радо прихаћен, 
мада се још у целости не примењује, 
било због спутавања од стране власти 
или због недовољног броја кадрова, 
чија је надлежност и то, да инсистира 
на извршавању обавеза. Закон треба, 
доградити изменама и допунама Закона 
или подзаконским прописима. 

Закон је изузетно важан пропис који 
у Републици Србији уређује права 
приступу информацијама од јаног 
значаја којима располажу органи јавне 
власти.

Због његове важности установљен 
је самостални државни орган 
(Повереник), ради омогућавања 
остваривања приступа информацијама, 
од јавног значаја .

Да би информација била од јавног 
значаја она је морала настати у раду 
или у вези са радом јавне власти. Извор 
информације може потећи не само од 
органа власти већ и од неког другог 
лица.

Треба истаћи који су то органи 
јавне власти на које се позива овај 
Закон. То су државни органи, органи 
територијалне и локалне самоуправе, 
организације којима је поверено 
вршење јавних овлашћење, као и 
правно лице које оснива или финансира 
делимично или у целини државни 
орган.

Архив Србије, територијални 
(покрајински), градски, међуопштински 
и општински архиви оснивају се, 
финансирају од стране републичких, 
територијалних и локалних органа 
власти, те се и они сматрају органима 
јавне власти.

Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја 
треба доградити изменама и допунама 
Закона или подзаконским прописима. 
У Закону такође није речено да ли се 
ради о приступу информацијама, након 
прописаног рока за доступност или 
се ради о приступу било када да је тај 
докуменат-нформација настао, што 
би било у супротности са Законом о 
заштити културних добара.

Законодавац је у 5 тачака 
предвидео када орган власти неће 
тражиоцу омогућити право приступа 
информацијама. Између осталих 

набраја: уколико би се угрозио живот, 
сигурност или које друго важно добро 
неког лица; угрозио, омео или отежао 
спречавање или откривање кривичног 
дела; угрозио одбрану земље, 
националну или јавну безбедност или 
међународне односе; учинио доступним 
информацију или документа која су 
одређена да се чувају као државна, 
службена , пословна или друга тајна, 
чијим би одавањем могле наступити 
тешке правне или друге последице.

Поред тога Закон предвиђа да орган 
власти неће тражиоцу омогућити 
остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја 
ако би тиме повредио право на 
приватност, право на углед или које 
друго правно лице на које се тражена 
информација односи, осим ако је 
лице на то пристало, ако се ради о 
личности, појави или догађају од 
интереса за јавност, а нарочито ако се 
ради о носиоцу државне или политичке 
функције и ако је информација важна 
с обзиром на функцију које то лице 
врши; и ако се ради о лицу које је 
својим понашањем, нарочито у вези 
са приватним животом, дало повода за 
тражење информације.

Подносилац овог рада сматра 
оправданим, рецимо, да се запита, да 
ли архивска грађа ратних заробљеника 
из Другог светског рата, похрањена у 
Архиву Србије и Црне Горе, подлеже 
одредбама Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног 
значаја, Закона о културним добрима, 
Закона о архивској грађи СРЈ и другим 
прописима у Републици Србији?

За ово излагање узета је за пример, 
само једна група докумената која 
можда нису најкарактеристичнија 
да се подвргну под одредбе Закона о 
слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, али су у сваком случају, 
ови, као и бројни други документи 
у архивима Србије доста често 
доводе у дилему архивисте, односно 
руководиоце архива који одлучују о 
давању на коришћење те грађе, како да 
поступају у таквим случајевима. Све 
је то, па и поред законских одредби, 
у надлежности дискреционог права 
директора, који можда, и поред своје 
најбоље воље, искуства и стриктне 
примене прописа може погрешити 
или се огрешити. То је доста сложен и 
одговоран задатак. 

У групи докумената „Виво 
експерименти“ су наведена лица 
на којима су вршени експерименти 
са њима или над њима: вештачки 
су изазиване високе температуре и 
онда би их нагло стављали на снег на 
температури испод минус 35 степени 
и пратили како ће се организам 
понашати; вадили им крв из кичмене 
мождине и сржи; држали их гладне 
тако да су им се тежине кретале од 
28 до 30 килограма, из разлога да се 
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УНИШТАВАЊЕ 
И КРАЂА 
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Немаран однос установа и појединаца 

према културном наслеђу, по којем се 
као народ препознајемо, константан 
је у понашању у досадашњем развоју 
југословенског и српског друштва. 
Систематско уништавање и пљачкање 
наше културне баштине започето је 
давно и са мање или више интензитета 
траје до данас.

Покушаји да се у ову област уведе 
више реда и да се предузму неке 
конкретне мере остали су углавном на 
декларативним политичким ставовима. 
И поред великог броја препорука како 
да се заштите највреднији експонати 
и примерци културног наслеђа и 
донетих закона о заштити културних 
добара, у пракси се радило сасвим 
другачије. Иако је југословенска 
државна заједница после Другог 
светског рата потписала међународне 
конвенције о заштити културног 
наслеђа, нигде се уметничка дела и 
уопште покретна културна добра нису 
тако дрско и неодговорно развлачила 
на све стране као код нас. Други 
светски рат је најдрастичнији пример 
уништавања и крађе културног наслеђа 
у сваком погледу. У периоду од 1945. 
до 1955. године обављена је нека врста 
својеврсне крађе покретних културних 
добара. Из музеја, архива, галерија и 
кућа предратне буржоазије однесена су 
културна добра, маскирана реверсима и 
другим облицима позајмица, након чега 
су реверси свесно уништавани, па је 
уследило расходовање уметничких дела 
за које није било могуће утврдити где се 
и код кога налазе.

Од педесетих до осамдесетих година 
прошлог века, карактеристични су нови 
видови крађе који се могу означити 
као класични примери криминала и 
фалсификата. У овом периоду јављају 
се први професионални колекционари 
и скупљачи уметничких дела, вредних 
предмета примењене уметности, 
архивских докумената и старих 
рукописа.

Период од осамдесетих година до 
данашњих дана обележен је појавом 
богатих колекција и колекционара, 
врсних лопова и добром мрежом 
препродаваца. Групе које су се бавиле 
пљачком уметнина биле су добро 
организоване са мрежом уходаних 
сарадника, опремљене најмодернијом 
опремом и повезане са иностраним 
наручиоцима и организованим 
међународим групама. Како је време 
пролазило повећавао се број лопова 
специјализованих за ову врсту крађа. 
Органи полиције, у највећем броју 

проба и утврди „ људска издржљивост“; 
у херметички затвореној просторији 
стварали услове да осуђеници и по 
15 пута падају у несвест; вршили 
смртне опите; логорашице и логораше 
су стерилизовали; вршена су групна 
силовања и изазивана разна обољења, 
пунктирали су и резали им тестисе; 
терали би их да врше хомосексулне 
радње; без икаквих разлога 
ампутирали ноге да би испробали како 
протезе функционишу. Од трпљења 
сопствених психичких и физичких 
мучења и гледања шта се над другим 
заробљеницима-логорашима ради, већи 
број логораша је излудео. 

У Јасеновцу злогласном логору у 
тадашњој НДХ, на зверски начин 
страдало је на стотине хиљада 
заробљеника, пре свих Срба, Јевреја 
и Цигана. Такође и у оквиру фонда 
„Емигрантска влада КЈ 1941-1945“ 
налази се фрагментарно саопштење 
Драже Михаиловића о злочинима 
Албанаца над српским становништвом. 
Ту се налазе и подаци о зверствима 
окупатора током октобра и новембра 
1943. године, о покољима над српским 
становништвом од стране мађарске 
полиције у Новом Саду јануара 1942. 
године, и многи други случајеви. У 
свим поступцима потпуно је изостало 
обезбеђење личности људског 
достојанства и личне сигурности.

Лица, без обзира да ли су налогодавци 
организатори или егзекутори 
зликовачких и нељудских дела која су 
вршили над заробљеницима, потребно 
је знати и њихова имена и истаћи 
их на стуб срама. То им припада 
по природном праву, Божјој вољи, 
моралу и правди за вечито сећање 
нељудског и нехуманог понашања, 
тих зликоваца људске расе. Међутим, 
поставља се питање, да ли треба 
обелодањивати имена страдалника 
са уношењем облика злодела над 
њима, о чему преживели логораши 
нерадо или с муком причају, и то 
презентирати јавности, јер су над њима 
вршена злодела, разни експерименти, 
иживљавања и стравична мучења 
„играјући се њима“, разумним бићима, 
као са стоком и још горе? Не, не треба 
ту грађу дозвољавати на коришћење. 
Пратећу документацију треба чувати са 
великом пажњом и дозвољавати да се 
користи, али не у сврху објављивања, 
већ евентуално у сврху материјалне 
надокнаде штете-репарације. 

Истини за вољу, изричита забрана у 
важећем архивском законодавству за 
коришћење наведених и њима сличних 
фондова није предвиђена, али постоји 
створена пракса у овим случајевима 
која се примењује. Из хуманих и 
моралних разлога ти досијеи нису 
давани на коришћење, иако су рокови 
забране истекли, јер је увек свест и 
савест оних који су о томе одлучивали, 
надјачавала да се не би повредило 
достојанство личности и наносили 
болови и патње. 

Из разлога да неби било 
искључивости, мислимо, да би можда 
и ови фондови требало да буду 
отворени за истраживање с тим што би 
се објављивање имена могло вршити 
само уз претходну сагласност човека 
над којим су вршени експерименти 
и злочини или његове родбине. У 
том случају треба направити разлику 
између могућности доступности ове 
грађе истарживачима од објављивања 
те грађе од стране истих. 

Међутим, ово је предмет једне научне 
расправе и процене разлога дали треба 
и даље задржати досадашње решење 
или прихватити либералнији однос када 
су у питању ови фондови.

Ма да су кроз текст овог рада дате 
одређене сугестије предлажем да би 
било добро: 

Да се што пре донесе „Европски 
закон“, односно како се у предлогу 
зове „Закон о архивима и архивској 
служби“ којим би се уредила 
потпуна заштита архивске грађе 
на нивоу Републике Србије, како 
би се избегло садашње неодрживо 
стање које би било усаглашено са 
најновијим достигнућима у свим 
видовима ове делатности. За основ 
израде новог закона поштовати и 
постојеће критеријуме које је искуство 
у досадашњем раду потврдило као 
оправдане;

Да се Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја 
амандмански усагласи са потешкоћама 
који настају у његовој примени, те 
да се кроз обавезну обуку запослени 
који раде на овим пословима од 
стране државе, што ближе упознају са 
правним приступом и категоризацијама 
информација од јавног интереса;

Да се примењују препоруке и 
стандарди MAS-a, где је год то могуће; 

Да се обавезно поштују одредбе 
Међународних конвенција, без 
обзира што приоритете имају домаћа 
законодавства; 

Да се категорише статус приватних 
архива; 

Да се примењује Етички кодекс 
архивиста;

Да се архивска грађа и регистратурски 
материјал мора штитити свим 
прописаним и дозвољеним мерама 
како у редовним тако и у измењеним 
условима;

Да кривичне санкције за починиоце 
кривичних дела које предвиђају 
кривични-односно материјални 
закони држава и прекршајне мере за 
починиоце прекршаја, које предвиђају 
споредни-материјални прописи, као 
један од видова заштите архивске грађе 
и регистратурског материјала, морају 
постојати;

Да се савремено, електронско 
пословање уреди законским и 
подзаконским прописима. ü

  Јован П. Поповић
 адвокат и публициста
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случајева, су открили починиоце 
украдених уметнина, али су неке велике 
похаре, непроцењиве вредности за нашу 
културу, остале необелодањене и ван 
домашаја закона и правде.

Одговорност за све што није откривено 
и решено у вези са украденим 
уметничко-историјским предметима 
не лежи само на полицији, већ и на 
другим државним органима, пре свега 
на јавним тужилаштвима и судовима, 
инспекцијским органима, а посебно на 
институцијама културе, као и на свим 
ствараоцима и имаоцима културне 
баштине. Поражавајућа је чињеница 
да није успостављен на једном месту 
регистар предмета и докумената који 
су нестали и за којима се трага. Држава, 
или боље речено политика, развијајући 
систем „сви смо одговорни за бригу о 
културној баштини“ омогућила  је у 
суштини да нико не буде одговоран, па 
према томе ни крив, за све пекршаје у 
области заштите културних добара.

Када говоримо о крађи културног и 
националног блага, реч је пре свега 
о провалним крађама у сакралним 
објектима који су недовољно 
обезбеђени; крађама за време посета 
установама (објектима) које чувају 
културна добра; крађама после 
недозвољеног копања и откривања 
археолошких предмета; присвајању 
ствари које имају својство културног 
добра до којих је неко случајно дошао 
или их нашао; прибављању културних 
добара путем обмане, односно 
довођењем у заблуду или држањем у 
заблуди поседника културног добра; 
проневери и злоупотреби службеног 
положаја службеног или одговорног 
лица; прикривању ствари које имају 
својство културног добра од стране лица 
која су знала или су могла знати да су те 
ствари прибављене кривичним делом, 
или је, најзад, реч о недозвољеној 
трговини продајом, препродајом или 
посредовањем у продаји ствари које 
имају значење културног добра.

Као важан део културног блага 
посебно је страдала архивска грађа 
у вихорима светских ратова, али и у 
периодима када су ратови престајали, 
углавном због немарног односа 
према архивској грађи и појаве крађа. 
Окупатор је приликом бомбардовања 
и током трајања окупације уништио 
многе архиве. Архивску грађу 
уништавале су разне војне формације 
које су учествовале у рату. После 
рата архиве су биле у хаотичном 
стању, а гомиле растуреног писаног 
папира дате су отпаду на прераду. 
Том приликом уништени су читави 
фондови и комплекси грађе из периода 
предратне, међуратне и послератне 
Србије. Ова ситуација трајала је све до 
шездесетих година прошлог века, када 
је формирањем установа за заштиту и 
законским прописима и превентивним 
деловањем успостављен одговорнији 
однос стваралаца и ималаца архивске 
грађе. 

Распад југословенске државне 
заједнице деведесетих година прошлог 
века, ратни сукоби и грађански рат, 
политичка и економска криза праћене 
економским пропадањем великог 
броја предузећа и организација, имали 
су директан негативан утицај и на 
заштиту архивске грађе. У поремећеним 
друштвеним ситуацијама, када многи 
процеси нису под потпуном контролом, 
тешко је направити разлику када се 
ради о уништавању, развлачењу, а кад о 
крађи архивске грађе. Ми данас имамо 
ситуацију да поред постојања законских 
прописа и система институција заштите 
културне баштине, немамо потпуне 
ни прецизне податке шта нам се збива 
са делом архивске грађе. Бројни 
стечајеви предузећа, праћени масовним 
отпуштањем радника, довели су до тога 
да архивска грађа буде препуштена 
небризи. Ништа боља ситуација није 
била ни у  предузећима која су кренула 
у процес реструктуирања да би била 
припремљена за приватизацију. И у 
предузећима која су била приватизована 
архивска грађа је била ван редовне 
заштите и бриге, јер су је нови власници 
углавном схватали као велики „баласт“ 
кога се што пре треба ослободити. 
Драматична је ситуација у предузећима 
која су била приватизована, па је 
услед неиспуњавања одредби уговора 
дошло до поништаја приватизације. 
Ситуација у заштити архивске грађе се 
променила у негативном смислу и када 
су у питању предузећа и регистратуре 
које су у измењеним околностима 
опстале и наставиле колико-толико да 
послују нормално у овом транзиционом 
периоду.

Још сложенија ситуација је са 
приватном архивском грађом, било да 
се ради о грађи која је настала у раду 
приватних правних и физичких лица, 
било да је по разним основама она у 
поседу приватних и физичких лица. 
Евиденције о овом виду грађе су веома 
оскудне и непотпуне и она је изложена 
развлачењу, уништавању, препродаји 
између појединаца и група које се 
баве тим послом, а да се претходно не 
понуди на откуп надлежној установи 
заштите која има право прече куповине.

Архиви, као институције задужене за 
заштиту архивске грађе, у транзиционом 
периоду привреде и друштва, различито 
су се снашли и поступали. Највећи 
број архива је помно пратио ситуацију 
у регистратурама у којима су биле 
евидентне велике промене (стечајеви 
и реструктурирање), настојали су да 
правовремено преузму грађу у што 
сређенијем стању. Тамо где то није 
било могуће, по принципу „спашавај 
што се спасти може“ преузимана је 
несређена грађа (проналажена на 
местима припремљеним за бацање, 
уништавање или пак отерана на отпад). 
У предузећима у којима је на хиљаде 
запослених радника, као технолошки 
вишак, напустило радна места, а да нису 
извршили примопредају (укључујући и 

оне који су радили као архивари), уследило 
је уништавање, развлачење, па и крађа 
архивске грађе. Нико још није направио 
евиденцију колико је предузећа отишло у 
стечај са којим је уништена сва архивска 
грађа или бар њен већи део. Овоме, 
поред неодговорног односа руководећих 
структура у регистратурама, допринео је 
и недостатак превентивног деловања од 
стране архива, а мањкала је и координација 
на нивоу целе архивске службе, 
укуључујући ту и централну установу, о 
томе  како да се делује у новонасталој 
ситуацији. То је имало за последицу да су 
архиви веома различито поступали према 
регистратурама, како у погледу стручног 
надзора, тако и у  предузимању мера и 
активности на спашавању и преузимању 
архивске грађе.

Архивска грађа која је преузета и нашла 
се у архивима, била је у овом периоду 
најбезбеднија и уз све мањкавости 
најбоље заштићена, јер укупни друштвени 
поремећаји који су се одвијали у друштву 
нису имали толиког утицаја да би у већој 
мери урушили успостављени систем 
заштите архивске грађе у архивима. 
Међутим, да ли је у овом периоду било 
нестајања или крађе архивске грађе из 
самих архива зависи од много фактора. У 
архивима у којима су вођене све прописане 
евиденције о архивској грађи која је ушла 
у архив, одржаван успостављен поредак 
у депоима и вршена контрола о издавању 
и коришћењу архивске грађе, лако је 
установити да ли је сва грађа на стању. 
Поједини архиви су се бавили делимичном 
ревизијом архивске грађе која се налази 
у депоима, али ниједан није извршио 
комплетну ревизију онако како то закон 
прописује. Тако да је тешко изводити било 
какав поуздан закључак о томе да ли је у 
овом транзиционом периоду било одлива 
грађе из архива супротно закону. Веома је 
важно да ли је сва настала архивска грађа 
сачувана у специјализованим архивима, 
као и грађа настала у раду државних 
органа и организација, јер се ради о грађи 
велике вредности значајне за разумевање 
и тумачење основних друштвених кретања 
код нас.

Архиви и архивска служба у целини, у 
овој години, поред основне делатности 
сређивања и обраде архивске грађе, 
тежиште треба да ставе на заштиту 
и преузимање архивске грађе у свим 
регистратурама у којима је архивска грађа 
угрожена, а пре свега, у предузећима у 
стечају, приватизованим предузећима и 
предузећима у којима је приватизација 
поништена. Такође, у овој години треба 
очекивати да велики број друштвених 
предузећа, која нису приватизована у 
законом предвиђеном року, оде у стечај. 
Архивска служба једино може да избегне 
одговорност пред историјом за судбину 
културне баштине ако у овој фази 
транзиције нашег друштва  предузме све 
законом предвиђене мере на заштити 
архивске грађе од развлачења, крађе и 
уништавања. ü

  Бошко Ракић
Историјски архив Краљево
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На недавно одржаном деветом 
редовном састанку регионалне 
подружнице ДАС, децембра 2008. 
године у Јагодини, водила се веома 
жива и конструктивна расправа о 
излучивању безвредног регистратурског 
материјала код правних лица, у 
условима када не постоји архивска 
књига, тј. основна евиденција о 
архивској грађи и регистратурском 
материјалу. Присутни представници 
регионалних архива Јагодине, Краљевa, 
Новог Пазара, Крушевца, Ужица, Чачка 
и Крагујевца су по конституисању новог 
руководства за 2009. годину изнели 
своја искуства о излучивању безвредног 
регистратурског материјала у циљу 
успостављања јединствене методологије 
рада у архивима. Записник са деветог 
састанка подружнице достављен 
је архивима у саставу подружнице 
и Друштву архивиста у Београду. 
Аргументовани ставови учесника 
дискусије завређују пажњу, јер су 
релевантан показатељ стања архивске 
службе данас, проблема са којима се 
она суочава и њеног напора да оправда 
сврху свог постојања у условима 
транзиције.

Анализа стања у сваком архиву 
понаособ, по питању излучивања 
безвредног регистратурског материјала 
у случајевима непостојања архивске 
књиге као основне евиденције,

указала је на постојање различите 
архивске праксе. На основу изнетих 
мишљења, могло се закључити да већи 
број архива врши ово излучивање 
независно од тога да ли је архивска 
књига устројена, дакле, без архивске 
књиге. Евидентно је да се код појединих 
правних лица она више година не води, 
па се поступак излучивања спроводи 
на основу важеће листе категорија 
регистратурског материјала. Другу 
групу чине архиви који излучивање 
врше само на основу архивске књиге 
као општег, инвентарног пописа 
архивске грађе и регистратурског 
материјала који су настали у процесу 
делатности правног лица или се код 
њега налазе на чувању по било ком 

ИЗЛУЧИВАЊЕ 
БЕЗВРЕДНОГ 
РЕГИСТРАТУРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА – ТЕМА 
ДЕВЕТОГ САСТАНКА
РЕГИОНАЛНЕ 
ПОДРУЖНИЦЕ

правном основу. Трећу групу чине 
архиви који излучивањe врше на 
основу архивске књиге код одређених 
регистратура (нпр. органи управе, 
просветне установе и сл), а у осталим 
регистратурама спроводе излучивање 
без архивске књиге, јер исте не 
извршавају уредно издате налоге 
овлашћених представника архива за 
попис архивске грађе и регистратурског 
материјала.

Генерално гледано, сви учесници 
у расправи сложили су се да је 
архивска књига обавезна евиденција 
за све ствараоце, односно имаоце 
архивске грађе и регистратурског 
материјала. Међутим, како се она не 
води у појединим регистратурама дуже 
време, како се налози службе надзора 
не испуњавају од стране одговорних 
лица у регистратурама, а налазимо 
се у времену опште друштвене 
недисциплине, излучивање се до даљег 
спроводи без архивске књиге. Постоји 
мишљење да не треба робовати форми, 
јер се налазимо у времену транзиције, 
те да је битно само спасити архивска 
документа, нарочито код предузећа 
у стечају. Изнети су бројни примери 
покушаја уништења документације од 
стране приватних власника, примери 
несавесног понашања стечајних 
управника и др. Како је дискусија 
отишла у другом правцу од жељеног, 
учесници су опоменути да се питање 
излучивања безвредног регистратурског 
материјала без архивске књиге односи 
на активне регистратуре код којих 
није започео процес ликвидације или 
стечаја. Изнети су и примери уништења 
архивског фонда и у случају када је 
постојала уредно вођена архивска 
књига.

Разумљиво је да су документа 
ликвидираних и стечајних предузећа 
под посебним режимом заштите 
и да имају посебан третман при 
преузимању у архив. Када је ситуација 
са архивском грађом ургентна, не 
трпи одлагање јер постоји опасност 
од уништења архивског фонда, 
архив мора одступити од правила 
и преузети у своје депое несређену 
архивску грађу несавесног имаоца. 
Архивист је тада принуђен да „покупи 
преостало“ и у архив често унесе само 
фрагмент архивског фонда. Мањкавост 
исхитрене примопредаје архивске 
грађе узрокује касније бројне проблеме 
архивској служби приликом издавања 
података из регистратурски несређене 
грађе у приватно-правне сврхе (нпр. 
повезивање радног стажа и сл).

Проблем има и служба сређивања 
и обраде архивске грађе, јер нема 
основну евиденцију о архивском 
фонду у којој је приказана делатност 
и структура творца фонда. Ставове 
појединих архивиста да се излучивање 
спроводило и спроводи без 
претходног пописа архивске грађе и 
регистратурског материјала потврђује 
пракса. Бројне су регистратуре које 

од свог оснивања до момента гашења 
нису водиле архивску књигу, а у 
досијеима истих стоје записници о 
излучивању безвредног регистратурског 
материјала. Поставља се питање 
каква је то онда заштита и која је 
улога установа заштите. Да ли архив 
треба да решава проблеме смештајног 
капацитета у регистратури или да се 
бави заштитом архивске грађе као 
извора за проучавање прошлости? 
Свакодневно смо сведоци погрешне 
архивистичке праксе, која је данас 
резултирала гомилом несређене 
и неевидентиране архивске грађе 
и регистратурског материјала код 
правних лица. Како архивске установе 
углавном не спроводе рестриктивну 
политику, већ делују превентивно на 
заштити архивске грађе, очигледно 
је да систем заштите у извесној мери 
треба прилагодити потребама праксе. 

Од великог значаја је и личност 
архивисте који ради на заштити 
архивске грађе ван архива, јер 
од његовог залагања зависи да ли 
ће налози издати у служби бити 
испуњени од стране одговорних лица 
у регистратури. Уколико он изврши 
излучивање безвредног регистратурског 
материјала из непописане и несређене 
архивске грађе, то ће само осмелити 
регистратуру да и даље крши прописе 
о архивском пословању. Пропусти 
који су више пута учињени тешко се 
могу исправити. Како је регистратури 
најчешће стало до тога да се што 
пре ослободи нагомиланог, често 
компромитујућег финансијског 
материјала, или да што хитније уклони 
безвредни регистратурски материјал 
по налогу противпожарног инспектора, 
треба забранити такво излучивање без 
претходног пописа документације у 
архивску књигу. Регистратури је увек 
важнији материјал са оперативним 
роковима чувања, а архив акценат 
ставља на архивску грађу и документа 
од културног и историјског значаја.

На основу изложеног, сматрам да 
не треба импровизовати службу, 
излучивање безвредног регистратурског 
материјала без архивске књиге 
не представља заштиту архивске 
грађе, већ девалвира смисао рада 
архивске службе. Такво излучивање 
је једино у интересу регистратуре, а 
не и архива. Излучивање безвредног 
регистратурског материјала код 
правних лица једино има смисла када 
се врши на основу архивске књиге, 
дакле, из регистратурски сређене, 
пописане и евидентиране архивске 
грађе, јер се она тада чисти и ослобађа 
безвредног материјала. Не можемо 
слепо испуњавати жеље регистратури 
која тражи излучивање безвредног 
регистратурског материјала, а није 
легализовала своју архивску грађу 
кроз основну евиденцију. Када не 
постоји ни минимална законска 
форма заштите архивске грађе 
излучивање овог материјала не треба 
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Сведоци смо свакодневних захтева 
правних лица (регистратура, стваралаца 
регистратурског материјала, тј. 
архивске грађе), често и њихових 
делова (филијала, испостава, служби, 
реферата), да им се дозволи излучивање 
безвредног регистратурског материјала, 
иако не испуњавају обавезе које 
предвиђају чланови 37. и 38. Закона о 
културним добрима, односно уредба и 
упутство о канцеларијском пословању 
државних органа или правилници о 
канцеларијском пословању.

И поред тога што закон предвиђа 
обавезу утврђивања листе категоријa, 
има и предлога да се излучивање обави 
на основу Закона о рачуноводству. 

Односе архивских установа и 
регистратура уређује, пре свега, Закон 
о културним добрима. Посебно су 
изричити чланови 37. и 38. који одређују 
обавезе правних лица у току чијег 
рада настаје регистратурски материјал 
и архивска грађа и који кажу да су 
правна лица дужна да регистратурски 
материјал означавају, датирају, воде 
основну евиденцију о њему, чувају 
га у сређеном и безбедном стању, 
класификују и архивирају, одабирају 
архивску грађу и излучују безвредни 
материјал само на основу писменог 
одобрења надлежног архива, као 
и да утврде начин евидентирања 
регистратурског материјала, његовог 
чувања, класификовања и архивирања, те 
да су обавезна да утврде листу категорија 
регистратурског материјала са роковима 
чувања на коју надлежни архив даје 
сагласност, као и да уреде начин заштите 
и коришћења података и докумената 
насталих у процесу аутоматске обраде 
података. 

Уколико нису испуњене напред 
наведене обавезе, члан 131. Закона о 
културним добрима предвиђа казне. 

Иако велики број правних лица не 
испуњава обавезе из чланова 37. и 38. 
овог закона, архиви скоро да ништа не 
предузимају у смислу санкционисања, 
односно прослеђивања проблема 
надлежним органима. 

Уредба и упутство о канцеларијском 
пословању државних органа до детаља 
уређују канцеларијско пословање, 
односно архивирање за правна лица 
која су обавезна да их примењују. 
Правна лица на која се уредба и 
упутство не односе своје обавезе 
према регистратурском материјалу и 
архивској грађи уређују Правилником 
о канцеларијском пословању у оквиру 
којег утврђују, између осталог, и 
начин евидентирања регистратурског 
материјала, његово чување, 
класификовање и архивирање. Саставни 
део правилника је листа категорија 
регистратурскког материјала са 
роковима чувања. Одредба о вођењу 

ИЗЛУЧИВАЊЕ У РЕГИСТРАТУРАМА КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ  
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

вршити из алтруистичких или других 
комерцијалних разлога, јер смо 
сведоци да се и акта о излучивању могу 
користити као доказно средство на суду.

Како је архивска књига у неку руку 
,,лична карта регистратуре“, примарни 
показатељ њене документације у 
квантитативном и квалитативном 
погледу, разумљиво је зашто треба још 
више инсистирати на њеном вођењу. 
Уколико се она не води на начин на 
који је то прописано упутством о 
начину вођења и коришћења архивске 
књиге („Службени гласник РС“, бр. 
47/81), или се уопште не води, систем 
заштите је мање ефикасан. Како ће 
се архивист снаћи на пословима 
излучивања безвредног регистратурског 
материјала или примопредаје архивске 
грађе без архивске књиге, у ситуацији 
када ни сама регистратура, односно 
одговорна лица у њој, не знају колико 
и какве документације има и где се 
она налази? Како ће без претходног 
пописа документације регистратура 
направити добру и потпуну листу 
категорија регистратурског материјала, 
која је основ за излучивање безвредног 
регистратурског материјала? Како ће 
се без ове евиденције по преузимању 
архивске грађе у архиву написати 
квалитетна историјска белешка о 
творцу фонда?

Сва ова питања указују на то да је 
заштита архивске грађе сложен посао, 
који не треба површно схватити. Како 
законска и подзаконска акта садрже 
одредбе да се излучивање безвредног 
регистратурског материјала врши 
по правилу само из регистратурски 
сређене архивске грађе правног лица, 
не видим разлог зашто би се одступало 
од тог правила и радило неправилно. 
Не робујемо форми ако она обезбеђује 
целовитост архивског фонда. Архивска 
књига показује колико и какве 
документације ствара регистратура, 
где се она чува, који је безвредни 
регистратурски материјал легално 
шкартиран решењем надлежног архива 
(број и датум решења о излучивању се 
нотирају у рубрици архивске књиге, 
а спискови излученог материјала 
у саставу решења имају бројеве из 
архивске књиге), која је архивска грађа 
предата на трајно чување установи 
заштите (у књизи се нотирају број и 
датум записника о примопредаји) и др.

Аргументована дискусија учесника 
подружнице окончана је констатацијом 
да излучивање безвредног 
регистратурског материјала треба 
вршити на основу архивске књиге, као 
основне евиденције.

Девети редовни састанак регионалне 
подружнице у Јагодини успешно је 
окончан, јер је постигнута сагласност 
о битним стручним и практичним 
питањима архивске делатности. ü

  Марија Тодоровић
Историјски архив Крагујевац

архивске књиге, општег инвентарног пописа 
целокупног регистратурског материјала, 
присутна је, како у упутству, тако и у 
правилнику.  

Нажалост, ствараоци обрате пажњу на 
архиву тек кад више немају где да је одлажу 
или им заузима простор. У покушају да 
разреше акутни проблем прво помисле на 
излучивање безвредног регистратурског 
материјала, иако нису обавили низ послова 
који претходе правилном излучивању. 
Није реткост да тамо где нема евиденције 
(архивске књиге, пописа или детаљног 
записника о прегледу који је навео нађено 
стање по врстама, времену и количини 
регистратурског материјала) одлуче да на 
своју руку нађу решење, тј. баце оно што 
оцене да им смета. Понекад на тај начин 
склањају документа која им у одређеном 
тренутку не одговарају. Изостанак 
одговарајуће бриге о архиви, регистратуре 
образлажу кадровским, просторним и другим 
тешкоћама. Уколико архиви инсистирају 
на правилном и свеобухватном односу 
према целокупној грађи и одмах не дозволе 
излучивање, оне то сматрају уценом.  

Присутна је пракса да архиви дозвољавају 
излучивање и поред тога што регистратуре 
не испуњавају законске обавезе према 
регистратурском материјалу и архивској 
грађи. У највећем броју случајева такво 
поступање амнестира регистратуре од 
осталих обавеза и одговорности, односно 
добијамо импровизацију која прелази у 
правило. 

Исправно вођена архивска књига је 
финални, целовити и прави показатељ 
да су у једној регистратури испуњене 
обавезе које прдвиђају чланови 37. 
и 38. Закона о културним добрима, 
односно уредба, упутство и правилник 
о канцеларијском пословању. У погледу 
заштите, за архивску грађу и регистратурски 
материјал у регистратури, архивска 
књига је исто што и регистар архивске 
грађе у архивима. Записници о прегледу, 
који се раде периодично и уопштено, 
не могу да замене архивску књигу. Од 
архивске књиге нема поузданијег доказа 
да регистратурски материјал и архивска 
грађа постоје. Преписом архивске књиге 
ствараоци пријављују културно добро и 
штите га од нестајања, јер само оно што је 
евидентирано, тј.  пописано може да буде и 
заштићено. Пред надлежним органима не 
можемо доказати да је неко уништио или 
противправно присвојио регистратурски 
материјал и архивску грађу, уколико 
немамо попис који показује и доказује да су 
постојали. 

Преко преписа архивских књига архиви 
имају увид у врсте и количину материјала 
и грађе ван архива и могу да планирају и 
припремају преузимање. ü

  Радомир Ристић 
Историјски архив Краљево
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На свечаности поводом Дана архива 
у Србији, одржаној 15. децембра 2008. 
године, у Архиву Србије додељене су 
„Златне архиве“ из фонда Александра 
Арнаутовића. Престижне награде у 2008. 
години добили су Историјски архив Ниш 
и Нада Берић, виши архивист Архива 
Војводине. Образложења за лауреате дао 
је доцент др Арсен Ђуровић, председник 
комисије за доделу „Златне архиве“ у 2008. 
години:

„Историјски архив Ниш је установа која 
за собом има шездесет година успешног и 
плодоносног рада и која је, сама по себи, 
вредна сваког поштовања. Међутим, овај 
значајан јубилеј из културне прошлости 
Нишавског округа биће упамћен и по томе 
што је једна од његових најугледнијих 
установа културе – Историјски архив Ниш 
постала лауреат „Златне архиве“ за 2008. 
годину.

Од 1991. године делатност ове установе 
остварује се на подручју града Ниша, 
као и општина Нишавског округа 
Ражањ, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, 
Мерошина, Дољевац и општине Сокобања, 
која у територијалном смислу припада 
Зајечарском округу.

Добро осмишљен програм рада, брига за 
обнављањем и стручним усавршавањем 
запослених у овој установи (21 радник, 
12 са високом стручном спремом), као и 
истрајавање на развоју културе чувања 
докумената, давали су посебан смисао 
свакодневним активностима и на неки 
начин делатност ове установе претварали 
у својеврсну културну мисију.

То је, наравно, само једна димензија, 
односно угао из кога се могу сагледати и 
објективно оценити улога и постигнућа 
ове установе. Други пак, садржан је у 
одговорном односу према похрањеној 
грађи или, боље рећи, културном благу 
које се брижљиво чува у његовим депоима. 
А да је заиста у питању културно благо 
сведочи нам податак о 903 фонда и 7 
збирки са 4.200 дужних метара архивске 
грађе и регистратурског материјала 
насталог у периоду дужем од два века, од 
1737. до 1971. године.

Посебна вредност сачуване грађе 
садржана је у чињеници да је 56 фондова 
проглашено културним добром од 
изузетног, односно великог значаја. 
У питању је грађа из 19. века која се 

ДОДЕЛА НАГРАДА 
„ЗЛАТНА АРХИВА” 
У 2008. ГОДИНИ

односи на период пре и након ослобођења од Турака 1878. године. Са научног и културног 
становишта вредна је помена и чињеница да се у архиву чува 201 стара и ретка књига 
(најстарија из 1788), као и збирка фотографија (8.000) и плаката (2.500), затим збирка Varia 
(1.000) у којој се налази најстарији документ рађен бакротиском из 1737. године и комплет 
Нишких новина које су почеле да излазе 1886. године.

С друге стране, велики стручни изазов за архивисте овог архива представљао је рад на 
заштити 201 црквене матичне књиге настале у периоду од 1832. до 1913. године. И овај, као 
и други стручни послови на сређивању и обради грађе, обављен је савесно и у духу важећих 
законских прописа и стручних упутстава.

Општем утиску о значајним остварењима у овој области доприноси и организовање 
78 тематских изложби и разноврсна издавачка делатност. И тај сложени задатак, који 
изискује интердисциплинарна знања, архивски посленици у овој установи су са лакоћом и 
умешношћу испунили.

За сваки архив је више него важна издавачка делатност. На овом пољу остварени су 
такође вредни резултати. Од значајних издања издвајамо Водич кроз архивску грађу 
Историјског архива Ниш, публикован 1996. године, затим Споменицу поводом прославе 
50-годишњице архива, публикацију Старе и ретке књиге, као и зборник докумената 
најстаријег фонда Сокобања и срез бањски 1836–1914, из 1982. године. Покретањем 
часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке Пешчаник 2003. године, 
учињен је још један искорак у развоју културно-просветне делатности ове установе и њене 
интегрисаности у средину у којој је и седиште универзитета.

Ова чињеница, као и свакодневни напори који се чине на пољу обраде грађе у 
електронској форми, затим микрофилмовање око 600.000 докумената из највреднијих 
фондова архива, каталошко сређивање библиотечког фонда од око 15.000 књига и 
адаптација простора у коме је смештен архив, на најбољи начин илуструју колико се 
озбиљно ради на модернизацији рада у овој установи.

Имајући у виду целокупан рад Историјског архива Ниш, као и углед који ужива у научној 
и културној јавности, мишљења смо да ће и у овом случају „Златна архива“ од данас 
заслужено красити његове витрине и подстицати на нове успехе.“

„Виши архивист Архива Војводине, Нада Берић (Нови Сад, 1964), по свему што је 
до сада постигла у области заштите културних добара, заслужује да буде сврстана у 
ред истакнутих културних посленика који су у минуле две деценије преданим радом 
и постигнутим резултатима, не само унапредили архивску делатност у Србији, већ је 
учинили респектабилном у међународним архивским круговима. Већ и површан увид у 
њену биографију и библиографију пружа више него уверљив доказ да се „Златна архива“ 
нашла у рукама праве особе. Образовање је стицала у најбољим школама овог поднебља, 
што је пресудно утицало на формирање њене личности и истраживачког духа.

У архивској делатности остварила је, током шеснаестогодишњег савесног и плодоносног 
рада, све оно што карактерише успешну каријеру, стекла стручно звање вишег архивисте и 
аутор је значајног стваралачког опуса који броји више од десет библиографских јединица, 
али је и завредила поштовање колега окупљених у Друштву архивиста Србије и свих оних 
који су на било који начин били у контакту с њом.

Дугогодишњи истраживачки напор Наде Берић у области архивистичке теорије и праксе 
имао је за резултат дела значајне стручне вредности. Издвајамо најважнија: Водич кроз 
архивске фондове Архива Војводине (коаутор), прва свеска, Нови Сад, 1999, затим радове: 
50 година од оснивања Међународног архивског савета 1948–1998 и Међународни архивски 
стандарди за описивање архивске грађе ИСАД(Г) и ИСААРР, објављени у Архивском прегледу, 
1-4, Београд, 1998-1999.

За унапређење архивске делатности у Србији посебно су значајни преводи са 
коментарима међународних архивских стандарда ИСАД и ИСААРР и стручних радова који 
се односе на примену нових технологија у заштити архивске грађе, којим се Нада Берић 
представила, не само као врстан познавалац архивистичке теорије и праксе у свету, већ и 
као полиглота и особа високе језичке културе.

Када томе додамо чланство у редакцији Водича кроз архивску грађу Србије, затим 
објављене извештаје са бројних међународних конференција и округлих столова на 
којима је и сама учествовала са уводним излагањима и дискусијама, као и ангажовање на 
едукацији приправника у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање и културу, 
долазимо до јасне представе о особи чију духовност карактеришу разноврсна знања и 
вештине и стална потреба за усавршавањем у струци којој се посветила свим својим бићем.

Додељујући ову престижну награду Нади Берић, као признање за досадашњи рад, желели 
смо, пре свега, да је подстакнемо на нова прегнућа и стручне домете у времену нових 
технологија, које су и архивску делатност и културу уопште ставиле пред велики изазов. 
„Златна архива“ је обавезује на то.“ ü

  Јелица Рељић
Архив Србије

доц. др 
Арсен 

Ђуровић, 
председник 

жирија, 
уручује  
награде

Иванка Станчевска, директор Историјског архива 
Ниш и Нада Берић са госпођама Арнаутовић
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Појам изложбе као такве 
(бити изложен) упућује на идеју 
универзалности, отворености према 
свету. Из тога, између осталог, следи 
да треба најбоље (најзанимљивије) од 
онога што се поседује приказати свету.

Поводом Дана архива у Србији у 
Архиву Србије је 15. децембра 2008. 
године отворена изложба под називом 
„Депо Архива Србије – нова сазнања“. 
Аутори изложбе су Јелица Рељић, 
Александар Марковић, Весна Петровић 
и Ана Кос, а сарадници Жељко Дивац, 
Петар Крстић и Саша Ружесковић. 
Изложбу је пратио каталог за који је 
фотографије израдио Вукадин Шљукић, 
а дизајн урадила Драгана Лацмановић. 
Изложба је била отворена до 26. 
децембра 2008. године.

На отварању изложбе су говорили 
др Мирослав Перишић, директор 
Архива Србије, госпођа Светлана 
Велмар-Јанковић, дописни члан Српске 
академије наука и уметности, проф. 
др Драгор Хибер, вршилац дужности 
председника Управног одбора Архива 
Србије и госпођа Душица Живковић, 
помоћник министра културе, која је 
званично отворила изложбу.

Изложба је проистeкла из рада 
Комисије за остваривање увида у 
стање архивске грађе Депоа I Архива 
Србије. Како је др Мирослав Перишић 
истакао на отварању изложбе, мотив 
за организовање изложбе био је 
представљање јавности дела пронађене 
грађе, количински занемарљивог у 
односу на све за шта је установљено 
да је, због несређености, деценијама 
својим највећим делом било ван домета 
очију истраживача. Изложба је, како он 
каже у пропратном каталогу „...једна 
од другачијих. Јер, нема задату тему, 
нити строг концептуални оквир; није 
настала као круна рада на сређивању 
архивских фондова, нити као резултат 
доброг архивистичког познавања 
садржаја сасвим одређеног фонда; нема 
стручне консултанте и не расветљава 
сасвим одређену историјску појаву или 

„ДЕПО АРХИВА 
СРБИЈЕ – НОВА 
САЗНАЊА”

И З Л О Ж Б А : 
процес; поставку не прати савремена 
техничка опремљеност. Напротив. 
Њена особеност је у снажној поруци 
коју шаље већ самим упознавањем 
јавности са чињеницом да се у Депоу 
Архива Србије, стицајем разних 
околности, налази огромна количина 
архивске грађе, највећим делом 
деценијама непозната истраживачима, 
без сигнатуре, архивистички несређена 
и необрађена. То је својеврсно отварање 
питања општег стања у којем се налази 
архивско благо Србије. Оно задире 
у суштину преиспитивања укупног 
односа према архиву...“

Такође, отвара се питање односа 
према архивском документу који се 
у јавности перципира углавном као 
културно добро, а не као документ 
који има или може да има снагу 
деловања у садашњости. Говорећи о 
томе, приликом обраћања присутнима, 
госпођа Светлана Велмар-Јанковић 
је, између осталог, истакла: „Ово је 
заиста велики дан за нас и за све оне 
који раде у овом Архиву, као и  за све 
који ће читати оно што архивисти 
изнађу. Отворила нам се једна капија 
сазнања, изненадно и неочекивано 
искрсао је улаз у пећину памћења. 
Зато нас пронађено благо призива да 
закорачимо у тај простор наслагане 
прошлости и додирнемо загонетку 
још непрочитаних рукописа. Архивска 
документа нису никако само папири, 
већ писани трагови људских живота 
од суштинске важности, како за 
садашњост, тако и за будућност“. 
Проф. др Драгор Хибер, рекавши да се 
његово поштовање према архивистици 
претворило у страхопоштовање, 
истакао је: „Треба бити често у овој 
кући да се види како је узбудљив сусрет 
прошлости, садашњости и будућности. 
Архив није само место где се чувају 
документа о прошлости. Архив је место 
где се налазе документа која помажу да 
се обликује наш данашњи живот, али и 
путоказ за будућност, и документа која 
остају за будућност“.

С обзиром на то да је ова грађа 
највећим делом била недоступна 
истраживачима, јер за истраживача 
у архивима постоји само оно о чему 
постоји информација да постоји, они су 
остајали хендикепирани у проучавању 
тема о којима су могли наћи документа 
у овој грађи. Подстакнути овом 
чињеницом, аутори изложбе су трагали 
за називом изложбе. „Отворени архив“, 
„Прекинуто време“, „Без сигнатуре“, 
„Истргнута историја“, „Поштујмо себе“, 

су само неке од асоцијација које су се 
јављале на путу трагања за називом 
изложбе. Ипак, аутори изложбе су се 
определили да њен назив осмисле у 
нешто мирнијем тону, са нагласком 
на изразу нова сазнања. И документа 
у избору аутора изложбе вишезначно 
упућују на нова сазнања. Ново сазнање 
је, пре свега, то да у Архиву Србије 
постоји велика количина архивске 
грађе којој нема трага у стручним 
информативним средствима преко 
којих се истраживач обавештава о 
архивској грађи којом Архив Србије 
располаже - истиче др Мирослав 
Перишић у каталогу изложбе.

Поставку чини 30 експоната који 
су настали у периоду од 1711. до 
1954. године. Експонати, као и сама 
грађа из које су издвојени, су из два 
корпуса грађе. Један чини грађа која 
је седамдесетих и осамдесетих година 
прошлог века у више предаја путем 
Реституције из Аустрије примљена 
у Архив Србије. Други чини грађа 
која се у Архиву Србије налази више 
деценија неразврстана на фондове, 
несређена и необрађена. Посетиоци 
су, између осталог, имали прилику 
да виде Лондонски уговор из 1913. 
године, затим акта Аустријске управе 
у Београду од 1721. до 1738. године, 
писма краљице Наталије из периода 
од 1876. до 1898. године, рукопис 
драме „Самоћа“ Владимира Велмар-
Јанковића, писма кнегиње Љубице 
и кнеза Михаила кнезу Милошу у 
периоду од 1841. до 1843. године, део 
записника Тајне седнице Народне 
скупштине одржане 14. јула 1878. 
године „по тачки Берлинског уговора”, 
лична документа филизофа Бранислава 
Петронијевића, листе губитака у Првом 
светском рату, дневнике официра из 
балканских ратова, фотоалбум Самсона 
Чернова „Срби у рату на Балканском 
полуострву у 1912. и 1913. години“ 
у четири дела са 492 фотографије, 
као и 774 ролне микрофилмоване 
документације са око пола милиона 
снимака докумената Аустроугарске 
војне управе у Првом светском рату 
добијене из Аустрије Реституцијом.

Изложбу је видело око 600 
посетилаца. Између осталих, посетиле 
су је и познате личности из политичког, 
културног и јавног живота. Изложбу 
су пропратили бројни писани, радио и 
телевизијски медији. ü

  Петар Крстић
Архив Србије
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Градско-земаљски архив града 
Беча био је организатор једног 
интернационалног конгреса на 
тему „Европски градови у средњем 
веку“. Конгрес се одржавао у 
периоду од 14. до 17. октобра 2008. 
године у просторијама архива, а 
доброј организацији ове културне 
манифестације допринеле су још 
четири бечке културне институције.

Бечки градско-земаљски архив 
је у прилог конгресу ових дана 
организовао у фоајеу  своје установе 
(Гасометер Д, улица Гуглгасе 14), 
изложбу архивских докумената 
под називом Беч у средњем веку. 
Приређивачи изложбе су др 
Фердинанд Опл (Dr. Ferdinand Opll), 
универзитетски професор и директор 
Градско-земаљског архива, као и др 
Кристоф Зонлехнер (Dr. Christoph 
Sonnlechner), који су покушали да 
низом вредних докумената из прве 
половине XIII века до 1529. године 
(прва опсада града Беча од стране 
Турака) представе средњовековни град 
Беч, познат у нашем језику још и као 
Виена.  

Повод за организовање ове тематске 
поставке архивских докумената 
средњег века је значајан јубилеј – 

Беч  у средњем веку – 
аспекти и погледи

И З Л О Ж Б А  Д О К У М Е Н А Т А : 

800 година од настанка најстаријег 
архивског документа који се 
чува у депоима бечког Градско-
земаљског архива. То је Повеља 
аустријског војводе Леополда VI  
којом је регулисано настањивање 
Фламанaца у Беч 1208. године. 
Ради се, наиме, о занатлијама 
текстилне струке из западне Европе, 
којима су овом повељом признате 
одређене  привилегије и повластице. 
Издавање привилегија Фламанцима 
имало је за циљ унапређивање неких 
привредних грана насељавањем нове 
квалификоване радне снаге. Када би 
за ова дешавања из раног XIII века 
требало тражити паралелу у модерном 
добу, сигурно би се она могла 
поредити са актуелним миграционим 
феноменом познатом у целом свету 
под називом  зелена карта (green card).

Ова изложба је истовремено и један 
свеобухватан поглед на средњовековну 
историју града Беча насталу на 
тековинама средњовековних 
докумената. Изложба архивских 
докумената из овог периода 
представља и сликовити увид у развој 
града, градске управе и уопште 
у градска дешавања. Изложба је 
обухватила следеће тематске групе: 

– ГРАДСКА УПРАВА И ИНГЕРЕНЦИЈЕ
МАГИСТРАТА ГРАДА БЕЧА 

– ЗАКОНОДАВСТВО
– РЕЛИГИЈА И ВЕРА
– „ЛИЦЕ ГРАДА” – МАПЕ ГРАДА БЕЧА 
– СТАНОВНИШТВО 
– ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА
– ОБРАЗОВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
– КУЛТУРА И НАУКА
– ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА
 ПОЛИТИКА
– САОБРАЋАЈ
– ЖИВОТНА СРЕДИНА
– ИЗГРАДЊА И СТАНОВАЊЕ

Из богате архивске грађе, изложене 
на великој изложби Беч у средњем 
веку издвојила бих документ краља 
Максимилијана I из 1506. године, 
који се тиче заштите животне 
средине. То је патент из прве 
половине XVI века којим се регулише 
заштита и загађење животне средине 
и аквасистема, пре свега  стављењем у 
заштиту одређених врста риба у реци 
Дунав. Однос друштва према природи 
и обрнуто био је, дакле, актуелна тема 
разматрања и у средњем веку. 

Градско-земаљски архив града 
Беча већ је годинама организатор 
сличних манифестација, које су 
уједно и део радног програма архива. 
Овом приликом обиље оригиналних 
докумената из средњег века 
презентовано је модерној култури 
XXI века у савременом амбијенту, 
а изложени архивски материјал 
стављен је у неку врсту средишта 
савремених јавних интереса. Посету 
бечком Градско-земаљском архиву 
и овој тематској изложби архивских 
докумената организовао је  Историјски 
архив града Новог Сада.

Изложба је отворена 3. октобра 2008. 
године и трајала је до 30. јануара  
2009. године. ü

  Данијела Бранковић
Архив Војводине
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Зајечар, као насеље, у историјским 
изворима се помиње још давне 
1466. године. У турским тефтерима 
забележен је као село са осам породица 
и два неожењена, као тимар Касима, 
сина Наиб Алије.

Ослобођење Зајечара, које је уследило 
после побуне и погибије Црноречана у 
периоду од 1. до 13. маја 1833. године 
и могућност његовог прикључења 
Кнежевини Србији, омогућили су његов 
економски, привредни и културни 
развитак. Формирање цивилне и 
управне власти у Зајечару уследило 
је у периоду од 7. до 20. маја 1833. 
године, када су успостављени нахијски 
суд и две капетаније. Зајечар исте 
године добија и прву основну школу, 
поштанску установу са мензулом, 
„касапно место“ и „општински кантар“. 
Наредне године (1834) постаје и 
седиште Тимочке епархије, добија 
цркву посвећену Рождеству пресвете 
Богородице, а поред основне школе, 
1836. године у њему почиње да 
ради и полугимназија. Први општи 
попис становништва и имовине из 
1834. године говори о 1.439 житеља 
Зајечара, који је исте године проглашен 
варошким насељем. Према попису из 
1866. године имао је 833 куће и 3.860 
становника, док је уочи ослободилачких 
ратова (1876-1878) било 874 куће 
и 4.076 становника. Период од 
ослобођења до српско-турских ратова 
донео је напредак у многим областима 
живота у граду, да би 16. јуна 1866. 
године Законом о проглашењу места 

Поводом изложбе „Зајечар – од вароши до града“, 
постављене у галерији Историјског архива Зајечар

у Србији за вароши, варошице и села, 
био проглашен за окружну варош, чиме 
почиње период његове трансформације. 
Од балканскооријенталне вароши, која 
је ове карактеристике задржала до 
краја XIX века, полако се мењао његов 
урбанистички лик (Козлићев „План о 
регулацији вароши“ из 1889. године), 
а процес европеизације, наговештене 
изградњом зграда основне школе, 
гимназије и суда, Еснафског дома, 
Окружне државне болнице и Начелства, 
доноси месту урбани изглед. Зајечар 
затим добија и прву апотеку, 1882. 
трговац Јован Лаловић подиже пивару, 
изграђена је артиљеријска касарна, 
а затим и пруга која га повезује са 
околним местима Књажевцем и 
Неготином. Зајечарско занатлијско 
удружење, чија је оснивачка скупштна 
одржана 30. 11. 1892. године, било је 
прво удружење такве врсте у Србији. 
Године 1900. у Зајечару је постојало 
10 занатских еснафа, док се 1912. 
године у њему оснива и Удружење 
трговаца. Почетком XX века Зајечар 
добија телефонску везу (1903), 
електричну струју (1909), железничку 
пругу Параћин - Зајечар (1912) и 
Зајечар - Прахово (1914). Нажалост, 
балкански ратови, а затим и Први 
светски рат, нису дозволили да се град 
шири и развија. Три године је трпео 
бугарску окупацију, био је опустошен 
и опљачкан, те је период ослобођења 
1918. године за Зајечар, који је постао 
седиште округа тимочког, а касније 
и седиште једне од новоформираних 

области (Тимочка), био изузетно 
тежак за осиромашено сељаштво и 
радничку класу, тако да је то и време 
штрајкова, револуционарног врења и 
веома бурне страначке борбе. Наредно 
раздобље доноси јачање прерађивачке 
индустрије, развија се занатство, 
а почињу да се отварају и крупне 
радионице које представљају зачетак 
индустријске производње. Фабрика 
стакла подигнута је 1925. године, исте 
године када је Окружна тимочка банка 
Зајечар покренула фабрику коже.

Други светски рат доноси житељима 
Зајечара и граду нова страдања, 
да би коначно био ослобођен  7-8. 
октобра 1944. године. Срески 
народноослободилачки одбор 
среза Зајечар формиран је 21. 
октобра 1944. године са седиштем у 
Зајечару. Закон о административно-
територијалној подели НР Србије 
из 1947. године потврђује примарно 
место овог града у Тимочкој Крајини. 
Послератни период обележен је 
развојем привреде и индустрије, 
а свакако да су централно место 
заузимале зајечарска фабрика 
пива „7. септембар“, „Тимочанка“, 
Градско предузеће за производњу 
керамике и порцулана, фабрика 
коже, кланица, фабрика машина 
„Арсеније Спасић“, „Житопромет“, 
фабрика каблова и др. Зајечар постаје 
регионални привредни центар 
Тимочке Крајине. Културни развој 
града био је и остао нераскидиво 
повезан са делатношћу важних 
културних институција, Народног 
позоришта, Народног музеја, матичне 
бибилиотеке „Светозар Марковић“ и 
Историјског архива Тимочка Крајина. 
Културно-уметничка друштва, развој 
штампарства и излазак првих листова 
(„Тимочанин“ из 1889. године), развој 
просветне делатности, здравства и 
спорта учинили су Зајечар водећим 
градом источне Србије.

Данас је то модеран град који 
покушава да искористи своје 
туристичке потенцијале и подстакне 
економију и привреду, које су 
девастиране деведестих година 
XX века. Период од 2000. године 
донео је квалитативан помак у 
погледу туристичке понуде, па је 
касноантички локалитет Феликс 
Ромулијана постао централна оса 
наше културне понуде, нарочито 
након његовог прикључења Унесковој 
листи светске културне баштине. ü

  Иван Потић
Историјски архив Зајечар
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На свечаном скупу поводом овог значајног 
јубилеја представљено је фототипско издање 
„Повеље слободног и краљевског града Сомбора“, 
у издању Историјског архива Сомбор, а у 
сарадњи са Архивом Војводине.

Мало је у нас градова који у својој 
повесници имају толико надахњујућих врела, 
у своме зрачењу толико поетских зачараности 
и господствене друштвене углађености 
колико их има у Сомбору. О овом древном 
граду, о његовим славним училиштима 
Препарандији и Гимназији, столетним 
здањима, о заслужним сомборским првацима 
који су знањем и вештином оставили дубоку 
пртину у националној историји, написани су 
томови књига.

Међутим, о архиву који данас обележава 60 
година, и који баштини документа о људима 
и догађајима на основу којих су исписани 
ти томови књига, написано је, нажалост, 
мало. Као да заборављамо да су архиви 
темељна одредница националне културе, 
те је неопходно непрекидно доказивати 
културно-стваралачки значај архива и 
важност архивских докумената. У Пашиној 
кули и Крушперовој палати смештена је 
архивска грађа Историјског архива Сомбор, 
која је почетна станица сваког озбиљнијег 
истраживача. Стога је важно, увек изнова 
напомињати, а не само у овим узвишеним 
приликама, колико труда и прецизности 
тражи архивистички посао. И друго, да 
подстичемо оне који се служе документима и 
чињеницама из њих, да изричитије помињу ко 
им је и како олакшао научна и њима сродна, 
као и сва друга истраживања.

 Књига Повеље слободног и краљевског града 
Сомбора леп је пример како се проучавају, 
припремају и објављују истине које су 
сачуване у грађи и како се проницљивим 
ишчитавањем, откривају многи скривени 
фрагменти, који у зналачкој интерпретацији 
бришу варљиве границе времена.

Стога је она верна животу, али и документу. 
У прилици смо да исписујемо упутну 

реч за поменуто издање, као мали омаж 
архивистичко-историографским пословима. 
То чинимо са задовољством.

Овај изузетно тежак, захтеван, али и леп 
посао на објављивању фототипског издања 
Повеље, отпочели смо у Новом Саду у 
Архиву Војводине, пре годину дана. Уз пуну 
подршку Стевана Рајчевића, директора, и 
госпође Милене Поповић-Субић, помоћника 
директора архива, који су све време са 
својим сарадницима пратили реализацију 
овог пројекта. Најупорнији у настојању да 
исправимо све уочене грешке и остваримо 
научно утемељено дело, историчар и 
палеограф највишег реда, неупоредиви 
зналац, више, нажалост, није са нама. 
Њему припада слава за ово узорно издање. 
Академик Славко Гавриловић, свом својом 
личношћу и својим делањем припадао 
је и служио своме роду, налазећи у томе 
припадању највећу своју обавезу, а у том 
служењу највећу своју радост.

Пред нама је издање Повеље слободног и 
краљевског града Сомбора, значајно по томе 
што је овај документ у њему фототипски 

Историјски архив Сомбор 
обележио 60 година рада

објављен у свом изворном облику, са 
латинским преписом и преводом на 
српски језик. Овде отиснут оригинал 
документа је форматом, изгледом 
и бојом папира у потпуности веран 
изворнику. На овај начин Повеља ће 
бити знатно доступнија научној и широј 
јавности, дајући нов изазов и подстрек 
истраживачима који ће проучавати, не 
само њен историјски или правни аспект, 
већ и калиграфске и палеографске 
особине Повеље, као и њено уметничко 
обликовање и украшавање. Истовремено, 
оригинал ће бити заштићенији.

Основни превод сомборске 
Елибертационе повеље на српски језик 
сачинио је Ђорђе Антић, а објавио 
га је у својој студији Из прошлости 
Сомбора (Сомбор, 1966). Антићев 
превод, иако научно утемељен и јасан, 
ипак има неке недоследности и није 
у потпуности веродостојан. Мање 
исправке његовог превода сачинио је 
Славен Бачић у својој књизи Повеље 
слободних краљевских градова Новог Сада, 
Сомбора и Суботице (Суботица, 1995). 
Већи део исправки Антићевог превода, 
приређивач овог издања урадио је на 
основу примедби академика Славка 
Гавриловића, изнетих на превод објављен 
у монографији Слободан и краљевски 
град Сомбор (Сомбор, 2001). У својству 
стручног сарадника овог издања, превод 
је прегледао др Александар Петровић. 
Последње усаглашавање латинског текста 
Повеље и српског превода сачинио је 
Милан Степановић, а коначну редактуру 
др Славко Гавриловић, те можемо 
сматрати да је овај превод највернији 
изворној садржини Повеље.

Извршена су неопходна граматичка, 
синтаксичка и стилска уједначавања, а 
интерпункција и правопис доследно су 
прилагођени норми савременог српског 
језика. Превод је дослован и потпун, па су 
сачуване особине језика и стила писања 
Повеље као свечаног акта. Све исправке 
у препису и преводу, допуњавање 
очигледном омашком испуштених слова 
или слогова, као и додавање испуштених 
делова речи, дате су у угластим 
заградама.

Уз поштовање историографске 
методологије, након изворног отиска 
рукописа Елибертационе повеље, донет је 
и штампани препис Повеље на латинском 
језику, а упоредо и њен превод на српски, 
при чему прелом латинског и српског 
текста у потпуности прате изворни 
рукопис.

Књига која је пред нама садржи и 
уводну студију Милана Степановића, 
која расветљава време које је претходило 
елибертацији, жилавој народној борби 
за стицање правних и цивилизацијских 
услова за опстанак и напредак, као и 
време када је царска Повеља потврђена.

Писац уводне студије умногоме 
доприноси разумевању нејасног 
административног стила којим је 
Повеља написана, а детаљан попис 
извора и литературе олакшаће будућа 
истраживања овог свечаног списа.

Остала архивска документа, која 

илуструју ову књигу, поуздано 
допуњавају део историјске слике 
негдашњег Сомбора. Тиме смо желели 
да живи изворни материјал, који чини 
фондове националног памћења, постане 
доступнији за проучавање и разумевање 
прошлости.

На овом издању у својству преводилаца, 
лектора или стручних сарадника радили 
су: Татјана Стеванчев, Јован Славковић, 
Адам Перишкић, Ирина Перишкић-
Цурновић, Иштван Вираг, Марија 
Перишкић, Драгољуб Гајић и Михаило 
Антоловић. Графичко и ликовно 
обликовање урадио је академски сликар 
и графичар Милан Јовановић Јофке, 
а књига је одштампана у новосадској 
штампарији Симбол, чији је власник 
Дејан Остојић, а нумерисани број 
примерака Повеље (99), у плишаним 
корицама са златном врпцом, повезан је 
и укоричен  на посебан начин. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
САМО НАПИСАНА (И САЧУВАНА)

РЕЧ ОСТАЈЕ.
Слово је чудно семе, клија са папира 

после хиљаду година и расветљава се у 
глас и реч, у слику и у причу, у мисао и 
у осећање. Архиви су поуздани сведоци 
о догађајима и личностима из минулих  
времена, али  је заблуда мишљење да се 
архивска делатност не тиче будућности. 

 Ширењем свести о важности чувања, 
али и проницања у архивску баштину, 
архиви доприносе томе да савременици 
уплужу семе које ће будућим 
нараштајима богато плодоносити.

Из историјског вртлога, у непрестаном 
порицању, критици и побуни, остаће нам 
сазнање да баштинимо културу дијалога.

Ова књига сведочи о томе из којих нам 
је дубина корен, а у које нас висине диже 
лоза. Такође, и о томе да су архивисти 
одабрали сигуран пут ка потпуној 
посвећености позиву који захтева 
разноврсна знања и таленте, доприносећи 
тиме неговању свести о националној и 
културној баштини, буђењу и усмеравању 
савременика, да оставе потомцима 
видљиве знакове поред пута.

Архиви у трећем миленијуму засниваће 
своју делатност на живим традицијама 
прошлости, користиће предности 
технолошких достигнућа садашњости, 
и стварати будућност у којој ће људима 
обезбеђивати информације и знања, 
охрабрујући их у сталном трагању за 
мудрошћу и слободним саморазвитком. 

На крају, честитајући јубилеј 
сомборским чуварима архивске грађе 
и документарног материјала, наводимо 
речи Иве Андрића:

Имајте на уму да сте ви весник истине. 
По вама велика и сложена људска 
стварност шаље своје поруке. Она вас 
је издвојила од осталих људи утолико 
(и само утолико!) што вам је поверила 
важно послање да људима вашег језика 
изнесете пред очи слику и смисао, 
развитак и правац одређене стварности. ü

  Весна Башић
 Архив Војводине
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Међународни институт архивских 
наука, у сарадњи са Државним 
архивом у Трсту, Министарством за 
културу Италије и Јавном агенцијом 
за истраживачку делатност Републике 
Словеније и ове године је организовао 
школу архивистике, као виши ниво и 
наставак претходне едиције.  

Основна тема се односила на 
валоризацију, заштиту архивске грађе, 
архива и институција које чувају 
документацију у најопштијем смислу те 
речи. 

Партиципанти овогодишње школе су 
били архивисти из једанаест земаља 
централне, источне и југоисточне 
Европе: Румуније, Италије, Чешке, 
Бугарске, Албаније и свих република 
бивше Југославије. 

Око тридесет полазника је имало 
прилику да свакодневно слуша излагаче 
из архива широм Италије (Рима, Падове, 
Милана, Фиренце итд) и Словеније, 
након чега су биле организоване 
радионице у којима су се отварале 
дискусије са дневним тематикама. 
Полазници су радили и на изради 
Међународног речника савремене 
архивске терминологије, који је 
постављен на сајту ИИАС института. Рад 
на овом речнику започет је у претходној 
едицији школе 2007. године.

Предавачи су представили различите 
аспекте валоризације документације, 
као и својствене методе заштите унутар 
архивских депоа.

Посебно бих издвојила тему која се 
бавила стандардима препорученим од 
стране Међународног архивског савета 
(и то ИСДИАХ и ИСДФ), наглашавајући 
везу између ИСАД(Г) и ИСААР(ЦПФ) 
стандарда. Програм едукације о 
стандардима је водио господин др 
Стефано Витале из Државног архива у 
Фиренци, који је почасни члан ИЦА/
ЦБПС организације.

Партиципанти су, осим редовне 
наставе, узели учешће и на 
конференцији „18. међународни 
архивски дани“, одржаној у музеју 

IIAS – МЕЂУНАРОДНИ ИНСТИТУТ АРХИВСКИХ НАУКА МАРИБОР-ТРСТ
Јесења архивистичка школа 2008. Постдипломска едукација у области валоризације, заштите и сигурности у архивима

Револтела у Трсту. Поред излагача из 
Шпаније, Канаде, Израела, Србије, 
Хрватске, Словеније и Немачке, и 
учесници школе су изложили свој 
реферат који је био саставни део 
програма школе.

У Државном архиву у Трсту приређена 
је изложба публикација и докумената 
која је представљала рад ИИАС 
института. Отварању ове изложбе 
присуствовали су представници управе 
града Трста, представници дипломатског 
кора, бискуп католичке цркве у Трсту, 
знаменити италијански архивисти, као и 
учесници архивске конференције.

Полазници ове друге едиције школе 
имали су прилику да посете Црквени 
архив у Трсту и градове Горизију и 
Удине.

Интернационални институт за архивске 
науке Трст-Марибор ИИАС

Интернационални институт за 
архивске науке Трст-Марибор ИИАС 
основан је 1986. године са жељом да се 
институционалније приступи решавању 
основних техничких и професионалних 
проблема у области архивистике и 
заштите документације и информација 
уопште. Иницијативу за оснивање 

оваквог специјалистичко-
архивског института 
покренуо је др Петар Павел-
Класниц, тада директор 
Покрајинског архива у 
Марибору.

Стручни подстрек 
рађању института дала су 
перманентна окупљања 
у Раденцима, која су и 
данас одржала традицију 
једног од најзначајнијих 
сусрета свих архивиста из 
република бивше Југославије 
и шире. Због увећања 
броја заинтересованих 
учесника и излагача, као и 
због ширења географских 
маргина заинтересованих 

партиципаната, приступило се 
конституисању једног независног, 
међународног института који ће се бавити 
решавањем техничких и професионалних 
проблема се којима се сусрећу архивисти са 
Балкана, а у циљу усавршавања квалитета 
и професионализма у пружању архивских 
услуга корисницима, истраживачима 
и научницима, размене међународних 
искустава, израде стандардизованог 
методолошког апарата итд, при чему се, 
истовремено, груписао и стручни актив 
око самог ИИАС института. Посебно се 
истиче важност континуиране сарадње 
са Међународним архивским саветом. 
Током поменутог архивског саветовања 
у Раденцима 1989. године покренута је и 
публикација са радовима, a од 1991. године и 
званично се рађа гласило ИИАС Атланти.

У многобројним активностима ИИАС 
института, када су публикације у питању, 
посебно су значајни следећи радови: 
Речник регионалне историографске 
терминологије, публикован 1995. 
године и то са немачком, италијанском 
и словеначком терминологијом, затим 
Међународно саветовање о техникама у 
архивистици из 1996. године. Ту је и скуп 
посвећен коришћењу информативних 
технологија у области архивистике из 
1998. године Међународни архивски дани 
који се одржавају од 2000. године и у чијој 
организацији учествују и представници 
тршћанске градске управе. Године 2005. 
је потписан и протокол о сарадњи са 
италијанским Министарством за културу.

Седиште ИИАС института је у Државном 
архиву у Трсту. Тренутно окупља чланице 
из 19 земаља и тo: Аустрије, Босне и 
Херцеговине, Канаде, Кине, Хрватске, 
Чешке, Француске, Немачке, Велике 
Британије, Мађарске, Израела, Италије, Црне 
Горе, Словачке, Русије, Србије, Словеније, 
Шпаније и Украјине. ü

  Татјана Мишић
Архив Србије
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Фонд Југословенски добровољци у 
Русији примљен је у Архив Србије од 
ССИП СФРЈ (Савезни секретаријат 
за иностране послове). Садржи 17 
кутија докумената. Грађа је на руском, 
српском, чешком и словеначком 
језику. Односи се на преписку 
политичких организација и војних 
јединица Југословена на територији 
под белогардејском влашћу у Сибиру 
током грађанског рата у Русији 1918-
1919. Фонд није сређен, али се налази 
на обради и у току је рад на припреми 
информативног средства. Документа 
из фонда нису до сада објављивана.

Под појмом југословенски (српски) 
добровољци у Русији обично се 
подразумева добровољачки покрет 
међу аустроугарским заробљеницима 
у Русији током Првог светског рата 
и 1. српска добровољачка дивизија, 
састављена углавном од Срба 
из Баната, Бачке, Срема, Босне, 
Херцеговине, Далмације и бивше 
Војне крајине и мањег броја Хрвата и 
Словенаца. Српска дивизија је 1917. 
преобразована у Српски добровољачки 
корпус, касније назван Добровољачки 
корпус Срба, Хрвата и Словенаца. 
Прва српска добровољачка дивизија 
је учествовала у тешким борбама у 
Добруџи (Румунија) током августа и 
септембра 1916. у саставу савезничке 
руске војске. Али одласком Корпуса 
на Солунски фронт крајем 1917. 
и почетком 1918. године прича о 
југословенским добровољцима у 
Русији се не завршава, како се то 
обично мисли, напротив, она се 
наставља. Према руским подацима, 
око 35 хиљада Југословена се 
борило у грађанском рату на страни 
Црвене армије. А број Југословена 
на супротној страни тек треба да се 
утврди. У српској историографији се 
тек од скоријег времена посвећује већа 
пажња питању учешћа Југословена на 
страни поражених у грађанском рату у 
Русији 1918-1920. Углавном је писано 
о Југословенима у Црвеној армији и о 

Југословенски 
добровољци у Русији

њиховом доприносу победи комуниста 
у грађанском рату.

У руским логорима се током Првог 
светског рата налазило милион и 700 
хиљада аустроугарских заробљеника, 
део њих су чинили становници 
јужнословенских крајева – Срби, 
Хрвати и Словенци. Само мањи део њих 
је одлучио да ступи у редове Српског 
добровољачког корпуса, а већина је 
остала у бројним логорима широм 
Русије. После октобарске револуције 
1917. године многи заробљеници 
су ослобођени, тако су се нашли на 
слободи Срби, Хрвати и Словенци – 
бивши аустроугарски војници. У Русији 
се тада налазило и око 13 хиљада 
војника и официра који су у априлу 
1917. иступили из Добровољачког 
корпуса Срба, Хрвата и Словенаца. 
Они су почели да стварају своје 
организације подстакнути стањем у 
Аустроугарској и предвиђајући победу 
савезника у рату који је већ четири 
године потресао Европу.

У августу 1918. образована је 
Југословенска комисија за прикупљање 
добровољаца при ОЧСНС (одељење 
чехословачког националног савета) 
у Јекатеринбургу, са југословенским 
комесаром Амброзом Премужићем на 
челу. У њеном саставу су били углавном 
Хрвати и Словенци. Комисија је 
издавала и лист „Југословен“, неколико 
примерака тог листа се налази у фонду. 
Привремени југословенски народни 
одбор основан је у септембру 1918. у 
Чељабинску. За председника одбора 
је изабран Божидар Јеремић. Већину 
у одбору су чинили Срби. У стварању 
и даљем раду одбора запажену улогу 
је имао генерални конзул Краљевине 
Србије у Русији др Јован Миланковић, 
потоњи дипломатски представник 
Краљевине СХС код владе адмирала 
Колчака у Омску (Сибир).

Обе организације су имале амбицију 
да постану врховни орган српско-
хрватско-словеначке организације 
у Русији. Југословенска комисија 

и Југословенски народни одбор су 
водили дуге и бесплодне преговоре око 
уједињења, све док оба нису укинута 
крајем марта, а 4. априла 1919. године 
је конституисано Југословенско 
национално веће. До тада су се обе 
организације бориле око утицаја на 
југословенске јединице у Сибиру 
– Добровољачки пук Срба, Хрвата 
и Словенаца „Мајора Благотића” у 
Чељабинску и 1. југословенски пук 
„Матија Губец” у Томску, који се 
налазио у саставу чехословачке војске у 
Русији. Обе организације су се трудиле 
да привуку у своје редове што више 
Југословена – бивших заробљеника. 
Послали су своје изасланике у многа 
места где су се налазили Срби, Хрвати 
и Словенци. Знатан број њих је у 
међувремену ступио у редове разних 
руских одреда и јединица.

Напредовање Црвене армије у Сибиру 
окончало је деловање југословенских 
организација. Део југословенског пука 
Матија Губец је уз помоћ команде 
чехословачког корпуса успео да 
се евакуише преко Владивостока у 
отаџбину, а један део је прешао на 
страну Црвене армије. Добровољачки 
пук „Мајора Благотића” је заробљен 
од стране Црвене армије. Већем делу 
Срба, Хрвата и Словенаца је после 
завршетка грађанског рата у Русији 
успело да се врати у отаџбину, преко 
Међународног црвеног крста, комисија 
за репатријацију које су деловале по 
завршетку Првог светског рата и на 
друге начине. Међутим, мањи део 
њих, тачан број није утврђен, остао 
је да живи у новоствореној држави – 
Совјетском Савезу.

Фонд Југословенски добровољци у 
Русији је веома значајан, јер се ради о 
недовољно изученој области историје 
Србије и Југославије, и свакако ће 
сређивање фонда омогућити већем 
броју истраживача да користе ова 
занимљива документа. ü

  Петар Росић
Архив Србије
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Апстракт: Овај рад је настао 
приликом сређивања и обраде архивске 
грађе фонда Mинистарства финансија. 
У њему је приказан рад катастарског 
одсека са задацима које обавља у 
сарадњи са катастарским одбором, 
ради извршења пројекта катастарског 
премеравања Краљевине Србије. 
Истакнута су правила за премеравање 
земљишта као основа за регулисање 
исплате пореза на земљиште. Наведени 
су основни подаци о садржини грађе 
одсека.

Одсек Пореске управе јављa се 20. 
децембра 1899. године (1. 1. 1890. 
године), када се Законом о Пореској 
управи, пореским одборима и 
порезницима установљавају три одсека: 
административни, књиговодски и 
катастарски. 

Задаци катастарског одсека су:
– израда пословника за катастарски 
одсек и катастарски биро;
– спровођење са катастарским одбором 
целокупног извршење катастара;
– састављање упутства и објашњења за 
сва катастарска питања;
– израда правила за триангулисање 
(премеравање земљишта помоћу 
међусобно повезаних троуглова) и 
катастарско премеравање;
– израда нацрта закона којим 
се регулише положај и права 
квалификованих порезника;
– израда правила за уношење промена у 
катастарске планове;
– старање о катастарском особљу и 
његовој спреми и
– давање књиговодском одсеку 
потребних података за вођење 
статистике.

Одсек су сачињавали шеф одсека 
(члан Пореске управе), писар и 
практикант. 

Све ове задатке катастарски одсек је 
обављао у сарадњи са катастарским 
одбором који је формиран с циљем 
да руководи целокупним пројектом 
катастарског премеравања Краљевине 
Србије.

У саставу катастарског одбора били 
су председник Љубомир Николић, члан 
Пореске управе, професори Велике 
школе Милан Андоновић и Милан 
Недељковић, који су 1. јуна 1890. 
године постављени за чланове одбора 
на пет година. 

Катастарски одбор у сарадњи са 
Пореском управом прописао је правила 
за привремено премеравање земљишта 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – 
КАТАСТАРСКИ ОДСЕК (1890-1907)

пре катастарског премера, којима је 
појединим сопственицима допуштено 
да преко стручних лица изврше премер 
и оцену земљишта и пре катастарског 
премера. Правила су прописана исте 
године када је и одсек установљен. 

Овим правилима дата је могућност 
пореским лицима да могу захтевати 
премер земљишта ради исправке 
нетачног премера из 1884. године, 
у пописној књизи Б имања и тиме 
регулишу исплату пореза на земљиште.

Министар финансија је маја 1905. 
године укинуо ова правила као 
непотпуна и неупотребљива, а са 
гледишта државних интереса штетна, 
посебно због техничких послова, јер је 
премеравање по њима примитивно и 
поверено неспремним и нестручним 
лицима, услед чега добијени подаци 
нису имали никакве гаранције за 
тачност. Зато је министар исте 
године, на основу члана 125. Закона 
о непосредном порезу прописао нова 
правила за привремено премеравање 
земљишта пре општег катастарског 
премера земље, ради регулисања 
дажбина (пореза на земљиште), преко 
пореских одељења. 

Почетком 1894. године у Пореској 
управи је било неколико хиљада 
предмета (премера земље), који су били 
испретурани, несређени по срезовима, 
окрузима и хронолошки. Нерешених 
предмета је било из више година (1891, 
1892, 1893). Катастарски предмети 
су се заводили у деловодни протокол 
Пореске управе.

Због нагомиланих и нерешених 
предмета (премера земљишта) у 
катастарском одсеку у мају 1894. 
године су основани засебан деловодни 
протокол и регистар зиратног 
контролисања привременог премера 
земљишта у којима су се заводили само 
премери земљишта. 

До оснивања засебног деловодног 
протокола и регистра 1894. године 
постојао је 1.821 непрегледан и 
нерешен предмет. У току 1894. и 1895. 
године примљено је још 12.957 нових 
предмета, те је укупно било 14.778 
нерешених предмета. Од тог броја 
прегледано је и решено, до краја 1895. 
године, 11.018 предмета. За 1896. 
годину остало је 3.768 предмета; од тога 
375 предмета из 1894. године и 3. 393 
предмета из 1895. године. 

Грађа катастарског одсека сређена је 
регистратурски, а предмети смештени 
у фасцикле (свежњеве) по растућим 
деловодним бројевима. 

Грађа садржи: 
– молбе (захтеве) сопственика имања 
за премер земљишта, (плацева, њива, 
ливада, винограда, шума и друго) 
ради исправке нетачног премера 
из 1884. године у пописној књизи Б 
имања и регулисања плаћања пореза 
на земљиште. Исправке земљишта 
обухватају исправке процене земљишта, 
пренос власништва, продају земљишта, 
докуп земљишта, наследство, трампу, 
размену имања и друго;
– изводе из пописне књиге Б 
имања, са премером из 1884. године 
и нoвим премером. Када дође до 
великих разлика између површине 
земљишта у пописној књизи Б имања 
из 1884. године и површине по новим 
премерима, министар финансија 
наређује контролисање премера 
уз присуство порезника, и после 
контролног премера даје одобрење за 
исправку;
– извештаје комисија које су 
присуствовале премеру имања, са 
потписом присутних граничара, у 
којима стоји да је земљиште премерено 
у правим границама, да мерењем није 
захваћена земља суседних граничара, 
да приликом премера земљишта 
није намерно изостављено имање 
подносиоца захтева за премер, да су 
границе спорене или не, и друго;
– скице-планове премерених имања;
– спискове премера земљишта по 
срезовима;
– извештаје општинских судова о 
томе колико пореско лице дугује, тј. 
не дугује непосредног пореза после 
исправке премера земљишта; 
– предлоге Пореске управе министру 
финансија да се по поднетом премеру 
и одређеној величини изврши исправка 
земљишта у пописној књизи Б имања;
– одобрење министра финансија да се 
изврши исправка премера земљишта. 

Грађа није архивистички сређена, 
али се тренутно ради на сређивању и 
обради. Није фасцикулисана према 
сигнатурама регистратуре и садржи 
око 47 свежњева. Од информативних 
средстава, постоји само регистар 
зиратног контролисања привременог 
премера земљишта за 1894. годину. 
Грађа за 1906. годину није сачувана.

Одсек садржи грађу од 1894. до 1907. 
године.ü

  Нада Љушић
Архив Србије
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Прве године двадестог века донеле су напредак у економском и индустријском развоју Ниша. Развој производних снага у 
Нишу захтевао је и прилив капитала, како домаћег тако и иностраног. До оснивања Нишке трговачке банке 1906. године, у 
Нишу је постојало још шест банака. Банкарске послове Нишка трговачка банка је обављала до 1910. године, када је почела да се 
бави привредним пословима, саградила је Фабрику кожа и постала сувласник у циглани „Браћа Николић“. 

После Првог светског рата, капитал Нишке трговачке банке расте, а Фабрика кожа, која је претрпела велика оштећења, 
наставља са радом. Током окупације сва сировина из фабрике је однесена, а све машине су биле демонтиране. Производња је 
настављена 1919. године испоручујући на тржиште ђон, крупон, црни и жути бланк, јухт, бокс, шевро и друге врсте коже.

Нова зграда је изграђена 1922. године и повећан је радни простор фабрике са 3.600 на 7.000м2. После повећања капацитета 
фабрике, вредност исказана у билансу Нишке трговачке банке је са 960.000 динара порасла на 8.335.118 динара у 1924. години.

Пред Други светски рат фабрика се нашла на списку индустријских предузећа чија се производња ангажује за потребе војске. 
Број радника је тада повећан на више од 200 запослених. Због тога што је главни акционар био Јеврејин, Фабрика кожа а.д. је 
одмах након окупације 1941. године радила искључиво за потребе окупатора. 

После ослобођења 1944. године радила је за потребе Народноослободилачке војске. 
О величини и значају Нишке трговачке банке и Фабрике кожа, данас нам сведоче три различита меморандума на којима 

су приказани производни објекти. Меморандуми су представљали, пре свега, рекламу потенцијалном купцу или сараднику. 
Оглашавање фирме, на сликовитом графичком приказу, визеулно даје поруку о самој фирми и њеним производним 
капацитетима. Цртеж је смишљено коришћен. Највероватније, сама идеја на цртежу је увезена из иностраних фирми, 
коришћењем њихових искустава на пољу рекламирања фирме.

Меморандуми Нишке трговачке банке
са приказом Фабрике кожа а.д. Ниш

На првом меморандуму из 1923. године 
приказана је стара зграда фабрике,  
која је постојала до 1922. године, а 
на чијем је месту подигнут нови већи 
објекат. Поред наслова на српском 
језику „Нишка трговачка банка“, стоји 
и текст на француском „Banque de 
Commerce de Niche“. У левом углу, испод 
графичких приказа фабрике, стоји текст: 
„Фабрика кожа – Tannerie – Chromerie – 
Lederfabrik“.

Други меморандум Нишке трговачке 
банке, из 1930. године, приказује 
новоизграђену Фабрику кожа, која је 
подигнута 1922. године, а на десној 
страни меморандума се у кругу налази 
графички приказ зграде седишта 
Нишке трговачке банке у Нишу. Испод 
меморандума је курзивом исписано: 
„Нишка трговачка банка,  Ниш“, као и 
исти назив на француском језику.

На трећем меморандуму Нишке 
трговачке банке из 1932. године 
приказана је Фабрика кожа, али графички 
са веће висине, са ситним детаљима 
као што су: паркиран аутомобил 
испред улаза, воз у позадини и дим који 
симболизује да фабрика ради пуном 
паром. Наслов је на овом меморандуму 
у горњем делу на српском и француском 
језику.

Ова три меморандума, део докумената 
фонда Удружења индустријалаца 
Ниша представљају својеврстан медиј 
у приказивању своје делатности и 
капацитета фабрике и Нишке трговачке 
банке, а двојезични натписи сведоче 
о међународном пословању банке и 
сарадње са иностраним предузећима. ü

  Бобан Јанковић
Историјски архив Ниш
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Планина Јавор, која се пружа правцем 
северозапад-југоисток у дужини од 
око 30 километара, послужила је др 
Војиславу Суботићу као повод да 
размотри њен положај у историји Срба. 

Како нам академик Василије Ђ. 
Крстић, рецензент књиге указује, др 
Војислав Суботић је обратио пажњу на 
догађаје који су се одиграли на планини 
Јавор, а који имају општенационални 
степен вредновања за Србију.

Простор планине Јавор био је насељен 
и привредно-културно жив у даљој 
прошлости и аутор сматра да је био 
део простора на којем је настала прва 
српска држава. Ову тезу је др Војислав 
Суботић поткрепио резултатима 
истраживачког рада других историчара 
и личним истраживањем Старог Влаха, 
као завичајни историчар. Резултате 
свог истраживања објавио је у књигама 
„Нововарошки крај кроз историју до 
1941. године“, као један од аутора 
и „Казивање Борисављевића“ као 
приређивач и бројним студијама у 
историјским зборницима.

Дело „Планина Јавор у историји Срба“ 
показује да је др Војислав Суботић не 
само умешан завичајни историчар, већ 
и да поседује знање о завичају, али да 
не запада у завичајно одушевљење.

Он је истакао да је за време турске 
окупације српских земаља планина 
Јавор била гранична линија и да су 
се на овој граници одиграли значајни 
историјски догађаји, али да се при 
томе ту и живело. Он користи записе и 
критикује их у циљу да подвуче значај 
развоја елитних породица Старог 
Влаха, чији су чланови, као национални 
радници, окупљали српски народ око 
себе и помагали да се национално 
одржи на овим просторима. Кроз 

Др Војислав Суботић,

Београд 2008, стр. 122.

кратку анализу 
живота две породице 
кнежева Рашковића 
и породице 
Борисављевић 
извукао је најбитније 
догађаје за прошлост 
целог краја, од пада 
под турску власт 
до Првог српског 
устанка, ратова 1876-
1878. и ослобођења 1912. године. 

Суботић је успешно анализирао појаве 
и догађаје с циљем да покаже шта се 
стварно и како се догодило и тиме се 
сасвим приближио позитивистичкој 
историографији. У ствари др Војислав 
Суботић овом методом представља 
простор Јавора као аутохтону целину 
кратком анализом Јаворског рата 1876-
1878, бојева на Калипољу, Огријевцу, 
Сувом рту, Лисини, Боровцу, закључно 
са бојевима на коси Јанковог врха и 
Погледу.

Мир који је склопљен Берлинским 
уговором 1878. године дао је ново 
место планини Јавор, а посебно 
простору око Василијине чесме 
на којем је био гранични прелаз 
између обновљене Србије и Турске. 
Простор око Василијине чесме, још 
од успостављања границе за време 
Карађорђа и кнеза Милоша, био је 
место пограничних сукоба Срба и 
Турака, а царинарница главна тачка са 
које се посматрала Рашка област. Није 
заборавио ни појаву хајдука који су 
прелазили и српску и турску границу 
са пленом из Србије у Турску. Додуше, 
др Војислав Суботић ову појаву само 
помиње.

Указао је на значај стратегијског 
положаја планине Јавор 1912. године 

према Рашкој, Косову и Метохији и 
Црној Гори у време ослободилачког 
рата 1912. године.

Аутор није изоставио закључак 
да је историја овог краја различито 
схватана унутар једног народа и једне 
државе. Историја Рашке области, 
којој припада Стари Влах, непрекидно 
побуђује трајно интересовање за један 
народ оштро конфесионално подељен, 
који се не разликује по пореклу и 
језику него, у прошлости, по оделу и 
исхрани, а затим по погледу на свет 
око себе. Иако је ова подела присутна, 
др Војислав Суботић није расправљао 
о њој, већ се задржао  највише на 
приказу ослободилачких ратова 1876-
1878. и 1912. године. Објаснио је војну 
историју Јавора, а поред тога што је 
дао преглед развоја до пада под турску 
власт, вешто је избегао политизацију 
историографије. Одредио је своје 
критеријуме и погледе на прошлост 
завичаја. Циљ му је био да избегне 
ванисториографски прилаз прошлости 
народа који живи на планини Јавор 
и идеолошко или националистичко 
писање. Успех у овим настојањима 
и вешта обрада једне занимљиве и 
актуелне теме сврстава др Суботића 
у ред најистакнутијих и узорних 
завичајних историчара. ü

  Златибор Марковић
Архив Србије

Планина Јавор у 
историји Срба
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No 00. Предисловље

Колика је потреба архива као установе 
културе да поседује, ма какав био 
Водич кроз архивске фондове, говори 
дефиниција његовог постојања, која 
каже да он постоји са намером да се 
и на тај начин заштити поседовна 
архивска грађа. А да би уопште могао 
успешно да обавља своје основне 
функције и делатности, нужно је 
да сваки архив израђује и користи 
информативна средства која служе 
ефикасној заштити архивске грађе, 
информисању о њеном садржају за 
коришћење у научне, оперативне и 
друге сврхе. С друге стране, предмет и 
задатак сваког информативног средства, 
поготово Водича кроз архивску 
грађу, јесте да пружа што је могуће 
сажетију, комплекснију и објективнију 
информацију о садржају архивске 
грађе, фондова и збирки.

Водичи се израђују ради откривања 
садржајне вредности архивске грађе 
и информисања њених корисника о 
томе. Они су прво и основно научно-
информативно средство општег типа,  
које даје сумарни опис садржаја грађе. 
Такође су први степеник за сваког 
истраживача који пређе праг архивске 
установе до његовог успона до жељеног 
циља.

Стога, не постоји ниједан архив на 
свету који нема израђен Водич кроз 
своје архивске фондове. Он је показатељ 
тренутног стања архивске грађе. А 
како су архиви живи организми, те се 
унутрашње стање мења непрестано 
(преузима се нова грађа, безвредни 
материјал се излучује....) периодично 
се указује потреба за израдом нових 
Водича кроз архивске фондове да би се 
у њима исказивали што релевантнији 
подаци. 

Делимично успокојен, вазнесенски наставља да претура по архивској грађи. Али 
много више сазнаје о унутрашњем устројству и скривеном смислу архива самог 
него о предмету свог истраживања. Схвата да архив није колективно памћење,  
већ колективни заборав света.
„Успон и пад Паркинсонове болести“ 
Светислав Басара

SCRIPTURA de ARCHIVO

No 01. Водич и редакција Водича кроз 
архивску грађу Србије

Када је, у Архиву Србије 2000. године 
покренута иницијатива о писању нове 
серије Водича кроз архивске фондове 
и збирке, и када је, затим, одређена 
редакција Водича кроз архивску грађу 
Србије којој су, на седници Управног 
одбора Архива Србије, дата овлашћења 
да посао води, мало ко је веровао да ће 
то бити једна од ретких редакција (на 
нивоу републичких комисија) која ће 
свој посао и реализовати упркос свим 
искушењима у којима се налазила, 
те трајати и истрајати у зацртаним 
пословима. 

Редакција је на почетку свог деловања 
израдила следећа нормативна акта: 
– Правилник о раду редакције Водича 
кроз архивску грађу Србије и 
– Упутство о техничком изгледу 
Водича за архиве у Војводини. 

Ова акта су даље била основни 
елемент у раду сваког архива понаособ. 
Редакцију у пуном саставу чине 
председник, четрнаест чланова и 
секретар, које именује Управни одбор 
Архива Србије на предлог директора 
Архива Србије, док редакцију у ужем 
саставу чине председник, секретар и 
три члана редакције из пуног састава, 
које именује редакција у пуном саставу 
на заједничком састанку приликом 
рада на појединачним томовима 
Водича. Редакција доноси одлуке о свом 
раду на састанцима у складу са овим 
правилником, док је главни и одговорни 
уредник едиције Водича директор 
Архива Србије. 

Правилник дефинише Водиче као 
основна информативна средства свих 
архива који се објављују као посебна 
едиција Архива Србије и архивске 
службе у Републици Србији. Они треба 

да у тренутку излажења дају пресек 
стања једног архива, и с обзиром на 
то да садрже податке о ствараоцима, 
количини и садржини архивске грађе, 
као и податке о самом архиву и 
уложеном стручном архивистичком 
раду на архивским фондовима и 
збиркама, чине вјеруј архивске установе, 
док обједињени у едицији Водич 
кроз архивску грађу Србије (Водичи 
кроз архивске фондове за архиве у 
Војводини) чине укупан архивски 
инвентар фондова и збирки којима 
располаже Република Србија. Основни 
путоказ при писању Водича је упутство 
за израду Водича, који прописује и 
доноси редакција Водича кроз архивску 
грађу Србије. Но, да приређивачи 
Водича не би били препуштени сами 
себи редакција организује пружање 
стручне помоћи архивима и сарађује са 
приређивачима Водича око редактуре, 
стручне, језичке и правописне 
лектуре, као и око техничког уређења 
и штампања са коректуром, са циљем 
једнообразног уређивања свих томова 
ове едиције и на крају, када утврди да 
је рукопис тома Водича спреман за 
штампу даје одобрење за припрему за 
штампање.

Сама припрема неког архива за 
рад на Водичу огледа се у томе што 
одређени архив именује приређивачки 
одбор састављен од стручних радника 
те установе. Такав приређивачки 
одбор пријављује израду Водича 
секретару редакције у писменој форми. 
Секретар редакције о томе обавештава 
председника и чланове редакције, 
који именују редакцију у ужем саставу 
која је, сходно номенклатури посла, 
обавезана да се придржава упутстава за 
израду Водича, које доноси редакција. 
Сарадња приређивачког одбора 
врши се према потреби у току самог 

(из рада приређивачког одбора за писање Водича кроз 
архивске фондове и збирке Историјског архива Суботица)
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приређивања текста Водича, у оној мери 
у којој то изискује сам поступак писања 
и не ограничава се бројем. 

И на крају, Водич се може објавити тек 
након што га је прегледала и одобрила 
редакција.

No 02. Водич и приређивачки одбор за 
писање Водича кроз архивске фондове и 
збирке Историјског архива Суботице 

Историјски архив у Суботици, по 
амбициозној иницијативи и одлуци 
Архива Војводине, а све у жељи да 
„се и на делу спроводи прокламовани 
принцип о јавности и приступачности 
докумената за коришћење у научне 
и друге сврхе“, крајем шездесетих 
година прошлог века,  покренуо је 
посао око израде Водича кроз архивске 
фондове. Када је посао око писања 
и  склапања рукописа био окончан, 
дат је најпре дактилографкињама на 
прекуцавање, а затим на умножавање 
помоћу шапилографа. На самом крају 
овог техничког дела посла, ударани 
су кламери и лепљене су броширане 
једнобојне жуте корице. Сав посао се 
обављао у Архиву Војводине, који се 
налазио у Сремским Карловцима, а био 
је завршен октобра 1970. године. 

Када су први примерци Водича 
кроз архивске фондове, (Историјски 
архив Суботица, свеска 1), популарно 
названи Жути водич (по боји корица), 
угледали светлост дана, мала екипа 
суботичких архивиста је могла да буде 
и те како задовољна јер, осим што је 
један пионирски и надасве велики 
посао био окончан, појавио се као 
први у замишљеној серији, те је и на 
тај начин био узор и показатељ другим 
војвођанским архивима у њиховим 
настојањима да и они окончају свој 
посао. Осим тога, суботички Водич, 
садржавао је описе 143 фонда, те је 
на недвосмислен начин исказао и 
стање архивалија које се налазе на 
полицама депоа. Колико је оно могло 
да задовољи тадашње истраживаче и 
друге кориснике архивске грађе која је 
била похрањена у Историјском архиву 
Суботице остаће непознаница, јер у 
највећем броју описа, поред одреднице 
несређен, стајало је регистратурски 
сређен, а у мањем броју архивистички 
обрађен, што би требало да значи сређен 
у пуном смислу те речи, односно да 
се у датом фонду  архивска грађа 
обрађивала, тј. ставила у заштиту по 
номенклатури послова који обухватају 
ту операцију.

Овде је битно истаћи да су сви архиви 
у Војводини испоштовали одлуку 
за писање Водича и у потпуности 
се придржавали упутства за његово 
писање, те када је окончан посао у 
свих девет архива добијен је јединствен 
једнообразан стручно-методолошки 
текст, те је цела серија Водича много 
добила на својој употребној вредности. 

Поучен искуством о писању Водича 
кроз архивске фондове и збирке у 
Војводини, одређен број стручњака из 
више војвођанских архива покренуо је 
иницијативу да се ради на припреми 
и изради публикације под називом 
Архивски фондови и збирке у архивима 
и архивским одељењима у СФРЈ. 
Иницијатива је усвојена на саветовању 
архивских радника Југославије, 
одржаном у Шибенику (Република 
Хрватска) октобра 1974. године, где су 
усвојена и основна правила за припрему 
ове публикације, коју је израдила 
савезна редакција коју је именовао 
Извршни одбор Савеза друштава 
архивских радника Југославије. 

Публикација Архивски фондови 
и збирке у СФРЈ, САП Војводина, у 
издању Савеза друштава архивских 
радника Југославије, појавила се 
1977. године. У целини има карактер 
прегледа архивских фондова и 
збирки. Њен централни део је 
управо преглед архивских фондова и 
збирки, док остали делови приказују 
основне карактеристике стања 
и делатности архивске службе у 
СФРЈ и у појединим републикама 
и покрајинама и сваког архива и 
архивског одељења појединачно, или 
олакшавају коришћење самог прегледа 
и омогућују проналажење података 
о архивским фондовима и збиркама 
са других становишта (топографски, 
предметни и хронолоши индекси). На 
крају књиге дата је и библиографија 
архивских публикација, у којој 
нажалост, суботички архив није био 
заступљен ни са једном публикацијом. 
Међутим, то није значило да, иако 
малобројни, суботички архивисти 
нису писали стручне радове, него 
да нису имали развијену издавачку 
делатност. Део о Историјском архиву 
Суботица (стр. 249-261) садржавао 
је у опису 48 фондова и збирки који 
су нови у односу на постојећи Жути 
водич, дакле укупно 191, од којих су, 
по наводу аутора, 51 у несређеном 
стању. Средином деведесетих година, 
односно 1997. године у суботичком 
часопису за књижевност, уметност 
и културу Руковет, под називом Pro 
Arhivo – De Arhivo изашао је још један 
преглед архивских фондова и збирки 
Историјског архива Суботица, али 
овога пута са ширим објашњењима 
четрдесетак најексклузивнијих фондова 
и збирки по избору аутора текста. 
Овај преглед, како га аутор назива, 
написан је као потреба да се надомести 
недостатак квалитетних информација о 
фондовима и збиркама које се најчешће 
траже и користе у истраживачким 
данима читаонице Историјског архива. 
У исто време требало је да чини 
део будућег Водича кроз архивске 
фондове и збирке Историјског архива 
у Суботици, а „свакако ће чинити део 
будућег Водича кроз архивске фондове 

Историјског архива Суботица, који ће се 
написати следећих година“.      

Но, како је време пролазило, а број 
фондова и збирки Историјског архива 
Суботица се више него удвостручио, 
указала се потреба за новим Водичем. 
И тако, након тридесетак година, на 
истеку другог миленијума, почетком 
2000. године отпочели су први кораци 
ка изради новог Водича. 

No 03. Израда Водича у Историјском 
архиву Суботица

У Историјском архиву у Суботици 
је формиран приређивачки одбор за 
израду прве свеске Водича кроз архивску 
грађу. У плану рада је наглашено да ће 
се она односити на првих 220 фондова 
који се чувају у депоима архива, а 
који су одабрани по редоследу уписа у 
улазни инвентар –  регистар установе.

Подела рада је извршена на више 
архивиста. За рад на првој књизи Водича 
су одређени: Татјана Сегединчев (за 
обраду 56 фондова), Габор Лалија 
(49 фондова), Стеван Мачковић 
(56 фондова), Зоран Вељановић (56 
фондова), Золна Матијевић (1 фонд), 
Смиља Продановић (2 фонда). У току 
рада је због објективних околности 
дошло до промене чланова редакције, 
прво Стевана Мачковића, чије су 
фондове за обраду преузеле Санела 
Плетикосић (41 фонд) и Золна 
Матијевић (15 фондова). Потом је 
Габора Лалију заменио Зоран Вукелић, 
који је преузео  комплетан број његових 
фондова. Сви архивисти су упознати 
са усвојеним упутством за рад, као и 
са изменама које су у међувремену 
донете. Због специфичности архивске 
грађе која се чува у Војводини израђено 
је посебно упутство Водича за установе 
у Војводини, као и предлог упутства о 
техничком изгледу Водича. 

За основне елементе који сачињавају 
књигу су одређени: 
– предговор, који се састоји од увода, 
историјата Историјског архива, 
архивске грађе, напомена кориснику и 
списка скраћеница,
– породични и лични фондови и збирке,
– попис фондова по класификационој 
шеми,
– именски регистар и
– географски регистар. 

По започетом послу, приређивачки 
одбор се суочио са низом потешкоћа 
које су успоравале рад. Најпре су то 
били технички разлози, сеоба установе у 
нове просторије, премештање архивске 
грађе у нови депо, тзв. „Маргит млин“, 
потом је уследио рад на одговарању на 
велики број захтева странака, који су 
подношени након доношења уредбе о 
денационализацији одузете имовине 
након Другог светског рата. Поред тога, 
у току рада су искрсавали приоритетни 
послови које је требало обавити, било 
у оквиру рада са регистратурама – 
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преузимање грађе у Архив, било у 
оквиру рада у самоме Архиву. Потом 
је долазило до промене чланова који 
су радили на Водичу и накнадним 
упознавањем нових чланова са послом. 

Осим техничких разлога постојали су 
и они проблеми који су се односили на 
давање података о самим архивским 
фондовима. Тако је било потребно 
одржати неколико састанака редакције 
ради договарања. Договори су се водили 
око усаглашавања и уједначавања 
података по којима се радило. Код 
појединих фондова се постављало 
питање у коју групу их разврстати 
по класификационој шеми, јер су по 
свом садржају могли бити сврстани у 
више група. Код појединих фондова 
су се постављала питања граничних 
година и њиховог разграничења. 
Хронолошки гледано, најчешће 
границе разграничења архивских 
докумената су повезане са различитим 
друштвено-политичким уређењима 
и територијалним променама које су 
настајале на овим нашим просторима. 
Поједина сачувана документа су 
прелазила године разграничења, или 
су била старија или су настала након 
друштвених промена, а налазила су се у 
оквирима истога фонда. Уочили смо да 
је код појединих фондова дискутабилно 
како одредити језик на коме су писана 
документа. Постављало се питање 
око српскохрватског језика на којем 
су настајала документа у протеклом 
историјском периоду, а који сада, као 
такав, више није у употреби. Такође, у 
појединим документима присутна је 
општа мешавина тзв. народног говора 
(употреба српских, црквенословенских, 
буњевачких и мађарских речи) и 
ортографских знакова (ћирилица, 
латиница и мађарски ортографски 
знаци из мађарског писма). Такви 
случајеви условљавају пажљив приступ 
писању и дефинисању информација. 
Таквих докумената има у списима из 18. 
века, а највише их има из периода 1918-
1920. године. 

Проучавајући досијеа фондова 
установили смо да се количина 
сачуване грађе променила, у односу на 
претходни период, јер је у међувремену 
дошло до шкартирања грађе са роком 
чувања. 

Код појединих историјских белешки 
требало је допунити податке о 
историјату, променама назива или 
променама надлежности. Oво је рађено 
са циљем да се што прецизније дају 
подаци који су неопходни за израду 
Водича. 

Од оснивања установе, до данас, 
подручје територијалне надлежности 
је остало непромењено. Оно обухвата 
три општине: Суботицу, Бачку Тополу и 
Мали Иђош, са 33 насељена места. 

Интересовање корисника архивске 
грађе у Суботици је велико. 
Истраживачи, као и корисници грађе 

су заинтересовани за разнолику 
архивску грађу, али евидентно је 
највеће интересовање за грађу старије 
провенијенције. Стога ће се и у будућем 
Водичу посебно обратити пажња на опис 
поменутих фондова и збирки. Највише 
коришћена архивска грађа из ове групе 
предмета је из следећих сачуваних 
фондова: 
– Збирка црквених матичних књига 
(1756-1901), 
– Магистрат краљевско-привилеговане 
коморске вароши Сент Марија – 
Суботица (1743-1778),
– Магистрат слободног краљевског 
града Суботице – Суботица (1779-1849), 
– Градско веће слободног краљевског 
града Суботице – Суботица (1850-1918), 
– Сенат града Суботице (1918-1941). 

Из новије епохе то су фондови 
из времена од завршетка Другог 
светског рата и успостављања новог 
социјалистичког друштвено-политичког 
поретка, као што су: 
– Градски народни одбор (1944-1955), 
– Градске комисије за ратну штету 
Суботице (1945-1946), 
– Среска комисија за ратну штету 
Суботице (1945-1946), 
– пописи интернираца. 

Приликом истраживања коришћена је 
архивска грађа правосудних органа и то:
– Властелинског суда града Суботице 
(1794-1848), 
– Властелинског суда села Чантавир 
(1789-1848). 
Истраживачи су користили и следећу 
грађу из: 
– Гимназије Суботице (1747-1977), 
– Правног факултета из Суботице (1920-
1941), 
– Удружења занатлија Суботице (1886-
1950), 
– Удружења трговаца и индустријалаца 
Суботице (1899-1932), 
– збирки породичних и личних фондова 
као и из збирки диплома (1658-1845), 
– картографске збирке (1770-1948), 
– збирке матичних књига основних 
школа у Суботици (1871-1946). 

Информисање заинтересованих 
истраживача, корисника, правних и 
физичких лица, као и странака, врши 
се на основу постојећих инвентара 
и регистара. Користе се историјске 
белешке, сумарни инвентари, подаци из 
досијеа фондова, као и већ објављени 
радови настали на основу истраживања 
постојећих докумената. На основу 
овога се корисници прво упознају са 
материјалом који поседује архив, да би 
потом приступили самом истраживању 
на основу грађе. Истраживање 
допуњује и коришћење књига архивске 
библиотеке, где се могу пронаћи 
значајни подаци о прошлости поднебља, 
било политичкој, било културној или 
привредној. 

Захваљујући генерацијама архивиста 
и архивских радника, који су радили 
у архиву, архивска грађа је постала 

доступна за научне и друге сврхе. 
Израда Водича кроз архивске фондове 
и збирке ће бити несумљив допринос 
у коришћењу, очувању и заштити 
архивске грађе као културне баштине.
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И тако, после неколико година 
напорног рада на изради Водича стигли 
смо до прве верзије текста који ће, 
надамо се, колико већ ове или пак 
следеће године, прерасти у толико 
дуго чекану штампану верзију новог 
суботичког Водича кроз архивске фондове 
и збирке (прва свеска са описом 220 
фондова и збирки), који ће бити на 
располагању свима онима који имају 
потребе да пронађу зрно прошлости у 
њему.   

Стога, уколико се догоди да наведени 
цитат са почетка текста превлада у 
главама корисника, сав посао и рад 
архива као установе и запослених у 
њему падају у воду. ü

  Зоран Вељановић,
 Татјана Сегединчев

Историјски архив Суботица

IN MEMORIAM

БОЈИЋ Косте МОМИР
1947-2009.

Рођен 1. децембра 1947. године 
у Витомирици – Пећ, завршио је 
учитељску школу Али Кељменди у Пећи 
1968. године. Радио је седам година 
као учитељ у школама на Косову и 
Метохији.

Од 1975. године је био  запослен 
у Историјском архиву Београда као 
архивски помоћник у Одељењу за 
заштиту архивске грађе, на пословима 
истраживача и издавања уверења из 
фондова Архива.

Био је дугогодишњи секретар Друштва 
архивских радника Србије.



У години обележавања стогодишњице 
смрти Милована Ђ. Глишића, Архив 
Србије је објавио рукопис познатог 
српског књижевника, драматурга и 
преводиоца. Репертоар је приредила 
Јелица Рељић, архивски саветник, а 
пропратни текст је  написао познати 
театролог Зоран Т. Јовановић. Рукопис 
Репертоара налази се у фонду 
Народног позоришта у Београду. 
Требало је да буде штампан поводом 
двадесетпетогодишњице отварања 
зграде Народног позоришта у Београду, 
1894. године. Глишић је на месту 
драматурга Народног позоришта 
провео пуних 18 година (1880-1898). 
Први радови на пољу драматургије 
били су му: Репертоар Народног 
позоришта у Београду (од 1868. до краја 
1881. године), Преглед Краљевског српског 
народног позоришта за годину 1886, 
а најзамашније је било приређивање 
Поменика о двадесетпетогодишњици 
Краљевског српског народног позоришта, 
штампаног 1894. у Београду. Репертоар 
пред нама изгледа као да је требало 
да буде допуна и други део Поменика. 
Један примерак Репертоара налази се и 
у Музеју позоришне уметности Србије.

На почетку књиге је предговор 
Јелице Рељић, који нам даје основне 
информације о рукопису Репертоара, 
његовом историјату, садржини, 
распореду материјала и начину 
приређивања. Следи инспиративан 
текст Милован Ђ. Глишић и позориште, 
театролога Зорана Т. Јовановића, 
којим нас аутор уводи у Глишићеву 
каријеру драматурга Народног 
позоришта и оживљава узбудљив 
српски позоришни и културни живот 
друге половине 19. века, са ризницом 
драгоцених информација о комадима, 
које је Глишић написао и о његовој 
преводилачкој делатности. 

Сам текст Репертоара почиње 
прегледом представа, концерата и 
забава приређиваних ради давања 
прилога, хонорара, помоћи глумачком 
и другом особљу, друштвима, 
рањеницима, деци, уз податке о датуму 
одржавања свечаности и приходу 
од продатих карата. Затим следи 
објашњење о корисницима и њихов 
попис са подацима када су, за кога 
и зашто почели да се дају прилози, 
са укупним приходом од 1869. до 
1888. године. Писац даје занимљиве 

МИЛОВАН Ђ. ГЛИШИЋ, РЕПЕРТОАР И ПРИХОДИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ 1868-1894, 
БЕОГРАД, АРХИВ СРБИЈЕ, 2008.

пропратне коментаре о 
глумцима и приликама у 
позоришту.

Потом је дат табеларни 
приказ рачунских година 
од новембра-децембра 
1868. до децембра 1891. 
и за 1895. са подацима 
о броју редовних и 
свечаних представа, 
представа у претплати и 
изван претплате, ценама 
појединачних карата, 
приходу од претплата 
од ложа и седишта и 
укупном приходу по 
месецима. Посебан је 
одељак са табеларним 
пописом по годинама (не 
по сезонама), и у оквиру 
њих по месецима, сваки 
на засебној страници, од 
10. новембра 1868. до 30. 
децембра 1894. године.

На свакој страници 
Глишић даје податке о представама, 
приредбама, друштвеним и културним 
манифестацијама, приходима од 
продатих улазница за сваку представу 
са датумом и даном у седмици, као и 
конкретне информације о представи. 
На основу цифре на почетку скоро 
сваке табеле,која се налази са десне 
стране, може се дати приближна 
процена колико је карата продато по 
представи.

Богатство информација који овај 
Репертоар нуди је готово неисцрпно – о 
гостовању представа у унутрашњости, 
прекиду рада позоришта због 
унутрашње кризе, ратова с Турском 
и Бугарском, радова на згради, 
заседања Велике народне скупштине, 
епидемија, смрти угледних личности. 
Можемо сазнати доста о друштвима, 
фондовима, појединцима у чију корист 
су уступани приходи од представа. Ту је 
обиље података о учесницима-гостима 
из Новог Сада, Загреба, Љубљане, 
чувеним музичарима, мађионичарима, 
оперским извођачима и другим 
уметницима.

Књига је сјајно и са укусом 
опремљена, у раскошном повезу, 
са обиљем фотографија у колор и 
црно-белој техници, које су зналачки 
биране и уклопљене  уз текст. После 
текста Репертоара следе Илустрације, 

збирка снимака тематски посвећена 
Народном позоришту и његовом 
животу, истакнутим личностима и 
уметницима који су обележили рад ове 
културне институције. Прави бисер су 
плакати за познате представе које су се 
играле на сцени позоришта. Од велике 
су користи регистар драмских комада и 
регистар имена, који знатно олакшавају 
истраживање и дају нам слику у малом 
о позоришној сцени Београда крајем 
19. века.

Посебно би за истраживаче било 
занимљиво да, на основу овог 
Репертоара, који вероватно није 
коришћен у целини као извор 
(примерак у Музеју позоришне 
уметности је прилично оштећен), 
реконструишу живот и посећеност 
позоришта у време кризе и ратова, 
пре и после њих, као одраз ситуације 
у земљи на свакодневни и културни 
живот. Такође, можемо осетити укус 
и став српског гледаоца, на основу 
посећености представа, сагледати који 
су жанрови били најпопуларнији, те 
колико су политичка сцена и јавни 
живот имали одјека у позоришном 
свету, у којој мери су га креирали и 
утицали на културу уопште. ü

  мр Мирослав Поповић
Архив Србије



Као трећа књига у едицији Лични 
фондови Архива Србије, изашло је 
информативно средство о фонду 
Милана Јовановића Батута, личности 
која је дала немерљив допринос 

Милан Јовановић Батут,
лични фонд (1871-1975),
сумарни инвентар, аналитички инвентар,
приредила Ђурђија Боровњак, Београд, 2008.

развоју медицинске науке у својој 
држави и здравственом просвећивању 
свог народа. Његово име се везује за 
оснивање Медицинског факултета, 
настанак Закона о универзитету, 

организовање здравствене службе 
у српској држави и приближавање 
здравијег начина живота неукој 
јавности. Истакао се као председник 
и члан лекарских удружења, учесник 
међународних научних скупова, велики 
говорник и плодан писац.  

Лични фонд Милана Јовановића 
Батута састоји се од 10 кутија 
архивске грађе, која обухвата период 
од 1871. до 1975. године. Највећи 
део фонда садржи документа његове 
професионалне делатности: оригиналне 
рукописе, реферате, чланке и расправе, 
допуне и измене појединих штампаних 
дела, његову преписку, документа 
која се односе на његова постављења и 
превођења у служби, учествовање на 
међународним конгресима, дипломе 
о његовим одликовањима. Поред 
библиотечке, фонд садржи фототечку и 
богату хеморотечку грађу.

У уводу приређивача, Ђурђије 
Боровњак, дате су кључне информације 
о грађи фонда и његовом творцу. У 
кратким цртама приказан је Батутов 
животни пут, уз осврт на најважније 
моменте, пропраћене корисним 
напоменама, које уједно представљају 
и путоказ истраживачима. Затим следи 
кратак историјат фонда и преглед 
грађе. 

Сумарни инвентар садржи преглед 
архивске грађе фонда по кутијама. 
У наставку је аналитички инвентар, 
у којем је дат појединачан опис 
сваког предмета у фонду, са кључним 
информацијама за истраживаче. Од 
велике користи су именски, предметно-
тематски и географски регистри. 
Приређивач је уложио велики труд 
у прибављање илустрација, које су 
дате у посебном одељку на крају 
публикације. У питању су ретки 
снимци из живота Милана Јовановића 
Батута. Приређивач је уложио велики 
ентузијазам и његова је заслуга 
што је Архив Србије допунио фонд 
грађом која је добијена као поклон од 
Браниславе Арсенијевић, праунуке 
Милана Јовановића Батута. У овој грађи 
се истичу многобројне разгледнице које 
се односе на приватну преписку Батута, 
на чијој су полеђини представљене 
панораме српских вароши и водећих 
европских градова, с краја 19. и у првој 
половини 20. века, као важан извор 
за историју урбанизма и архитектуре. 
Међу њима се налазе и водећа домаћа 
и страна бањска лечилишта, за чији се 
развој Батут такође посебно занимао. 
На овај начин заокружена је целина 
о важној личности српског научног и 
јавног живота, дата могућност за даља 
и свеобухватнија истраживања, како о 
Батуту, тако и о епохи коју је обележио, 
сматрајући да је здравље суштина 
човековог напретка, како каже његова 
мисао којом је приређивач зналачки 
започео ову значајну публикацију. ü

  мр Мирослав Поповић
Архив Србије


