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Све ово што ви говорите јесте борба против несавесности и борба против незнања. Та 
борба ће бити дуга и тешка. Основна чињеница је да ми то увиђамо и да морамо да предузи-
мамо и васпитне и казнене мере да би се архивска грађа сачувала.

Др Васа Чубриловић

Драге колеге,

Радови за Архивски гласник прикупљани су у време када је у скупштинску процедуру ушао За-
кон о архивској грађи и архивској делатности. Не знајући када ће бити усвојен, Редакција је одлучила да
тема 14. броја буде Закон о заштити података о личности који је у примени од 21. августа 2019. го-
дине. Два начела која су у супротности – право на информацију, односно доступност архивске грађе, 
који је примарни задатак архива; и право појединца на приватност – подстакла су Редакцију гласила 
да замоли четворо архивиста да у оквирима својих истраживања допринесу решавању овог проблема. 
Одговор су радови који полазе од приватности као елементарног људског права, преко развоја овог са-
знања кроз законске акте на планетарном нивоу, до законске процедуре у архивистици Србије и прак-
тичне примене Закона на фонду Безбедоносно-информативне агенције Архива Србије. Било да се ради
о оперативној или истраживачкој обради података или објављивању изворне архивске грађе, усклађи-
вање законских прописа са основним начелом, доступности архивске грађе, могуће је уколико се ут-
врди временска граница заштите података о личности. Редакција Архивског гласника је утврдила да
поред наведена четири, још седамнаест приспе-
лих чланака одговара задатим условима за објав-
љивање. Честитам члановима Редакције на успеш-
ном раду и сарадницима што су својим ангажо-
вањем приказали рад архивиста у Републици Ср-
бији током 2019, а свим архивистима доношење 
Закона о архивској грађи и архивској делатно-
сти, који представљамо кроз новине које доноси. 

Од првог Закона из 1898. године о осни-
вању Државног архива Србије, преко Закона о др-
жавним архивима НР Србије из 1951, када су ар-
хивска средишта прерасла у градске државне ар-
хиве, затим, Закона о архивској грађи и архивској 
служби СРС из 1967. и 1976, до Закона о архивској грађи и архивској делатности, сви су се бавили за-
штитом културног наслеђа и организацијом службе заштите. Од 75 чланова Закона, посредно ћемо на-
вести само најважније који регулишу организовање: јединствене архивске мреже јавних, специјалних и
приватних архива чија је архивска грађа у власништву Републике Србије; целокупне архивске грађе која
се чува у архивима, и код приватних и физичких лица представља јединствени архивски фонд
Републике Србије који је културно и национално благо светске баштине. Регулисана је и обавеза
да се обезбеде финансијска средства за допуну архивског фонда Републике Србије, што је значајан доказ
да ће се о архивској грађи бринути сви нивои власти. 

Закон је утврдио да Влада оснива и одређује састав Тела за координацију рада јавних и специ-
јалних архива, за унапређење сарадње органа државне управе, Државног архива Србије (Архив Србије), 
чиме је законодавац нагласио значај заштите архивске грађе и документарног материјала. Обавеза ар-
хивских радника је да у установи дигитализују и микрофилмују архивску грађу коју чувају у својим де-
поима,уз напомену да се архивска грађа чији је рок трајно, обавезно чува у папирном облику. Држав-
ни архив Србије као централна матична установа заштите архивске грађе за Републику Србију, чију
 мрежу јавних архива чине сви архиви (Архив Југославије, покрајински, међуопштински, градски), изу-
зев Војног архива Србије, дужан је да успостави и води електронски архив у Државном центру за чу-
вање и управљање подацима. Државни архив Србије образује Архивски савет као стручно, саве-
тодавно тело које се састоји од девет чланова. Из матичне делатности која је поверена Државном ар-
хиву Србије, произлази обавеза јавних архива да траже сагласност за сарадњу на међународном нивоу.

Новим Законом утврђена је обавеза стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног мате-
ријала: да у року од 30 дана обавесте надлежни архив о свом оснивању, као и о свим статусним променама

Дугоочекивани Закон о архивској грађи и архивској 
делатности, изгласан на Деветнаестом ванредном
заседању у Једанаестом сазиву Народне скупштине 
Републике Србије, 24. јануара 2020. године.

Као кровни закон архивистичке службе и архивске 
делатности, заживеће после доношења многоброј-
них подзаконских аката фебруара 2021. године. 

Уводна реч...
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Након два, може се слободно рећи, успешна са-
ветовања (2016. и 2018. године), која су резултирала 
објављивањем две књиге зборника радова, у 2019. го-
дини, уз подршку Министарства културе и информиса-
ња Републикe Србије, Архива Србије и Међуопштин-
ског историјског архива у Чачку, Архивистичко друшт-
во Србије организовало је и треће окупљање архивиста
из Србије и региона. Читаво саветовање било је у зна-
ку обележавања 65 година од оснивања некадашњег 
Друштва архивских радника Србије (1954), чиме су ор-
ганизатори желели да скрену пажњу на богату традици-
ју архивистичког удружења. Теме овогодишњег савето-
вања биле су и те како актуелне: „Архиви у електрон-
ском окружењу” и „Архивска служба данас и у будућ-
ности”, чему у прилог говори и чињеница да је на са-
ветовању у три радна дана представљено 36 радова
аутора из Босне и Херцеговине, Хрватске, Холандије и 
Србије.

У среду, 9. октобра, упри-
личено је свечано отварање, а го-
стима су се обратили, поред пред-
седнице Архивистичког друштва 
Србије Леле Павловић, и Дејан 
Масликовић, помоћник министра 
за културу и информисање Репу-
блике Србије за сектор дигитали-
зације, Верица Филиповић у име
Архива Србије и Милун Тодоро-
вић, градоначелник Града Чачка.
Уводна предавања у среду имали
су др Небојша Порчић са Фило-
зофског факултета Универзитета у Београду на тему 
„Пројекат Српског дигиталног дипломатара: наста-
нак једног дигиталног архива”, др Александра Тртовац 
из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у
Београду на тему „Нове перспективе дигитализације у
архивима – Аутоматско препознавање руком писаног
текста”, док је Иван Радојевић из фирме „DOCUS” пре-
зентовао „Јединствено софтверско решење за архиве
у Републици Србији АРХИС”. Учесницима су пред-

стављени и спонзори саветовања са својим произ-
водним програмом за архиве, а програм је завршен
промоцијом књиге Зоранa Бранковића Дечаци с Мо-
раве, посвећене чачанским рок групама и музича-
рима чија је музика обележила последњих пет децени-
ја југословенске и српске рок сцене.

У четвртак, 10. октобра, у оквиру прве сесије 
„Архиви у електронском окружењу”, а након уводних 
говора представника Министарства културе и инфор-
мисања Републике Србије и поздравних говора пред-
ставника архивистичких удружења из окружења, своје 
радове и презентације је изложило 13 аутора. Моде-
ратори у два дела предавања били су Стјепан Прутки
(Државни архив у Вуковару) и Мирјана Обрадовић 
(Историјски архив Београда); Синиша Домазет (Архив 
Босне и Херцеговине) и Јасмина Латиновић (Историј-
ски архив Београда). У паузи, представник фир-

ме „Ceiba” из Чешке је предста-
вио производни програм ове 
фирме везан за опрему за кон-
зервацију и рестаурацију. Радо-
ве су представили: Славен Чо-
ловић „Архиви Србије у бинар-
ном систему. Технолошки ис-
корак или дигитални мрак”, др 
Татјана Кикић „Архивистика
и нормативни оквир у контек-
сту дигитализације админи-
стративне мреже Републике
Србије”, Марија Тодоровић
„Предности и недостаци тра-

диционалног и дигиталног окружења за архиве”, 
Кјара Латронико (Chiara Latronico) „The Golden Agent. 
Disambiguating name entities”, Зорица Нетај „Пре-
траживач културног наслеђа – Место промоције ар-
хивских збирки фотографија”, Стјепан Прутки „То-
потека као виртуелни архив – примјери сурадње ар-
хива и заједнице”, мр сци. Есаф Левић и Асмир Зечић
„Дигитализација и управљање дигитализованом архив-
ском грађом у Служби за архив Брчко дистрикта”, Си-

ТРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНО АРХИВИСТИЧКО САВЕТОВАЊЕ АДС
ЧАЧАК, 9–11. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

или престанку рада; као и да обезбеде смештај, струч-
но лице задужено за евидентрање, класификовање, чу-
вање архивске грађе у електронском облику и вођење
архивске књиге. Спровођење законских прописа, од-
носно избегавање, подлеже новчаном кажњавању, чија 
висина показује озбиљност законодавца да се Закон 
спроведе. У случају стечајног поступка уводи се прак-
са да је стечајни управник у обавези да заврши стечај
и преда архивску грађу надлежном архиву у року од
годину дана од отварања стечајног поступка. 

Верујемо да ће на Међународном архивистич-
ком саветовању које се одржава у Нишу од 7. до 9. ок-
тобра 2020. године под слоганом 

„КУЛТУРА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА – 
АРХИВИ ЧУВАРИ ПАМЋЕЊА” 

међу приспелим радовима бити и они који ће помоћи у 
реализацији подзаконских аката.

Видимо се у Нишу!

 Лела Павловић, архивски саветник
Председница Архивистичког друштва Србије

Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац

Лела Павловић, председница АДС-а
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ниша Домазет „Поглед из прошлости – Рестаурација и
дигитализација нетипичних фотографских формата у
Архиву Босне и Херцеговине”, Зоран Вукелић „Интер-
нет у служби ’Спољне службе’”, Јасмина Латиновић и
Југослав Вељковски „Електронски документи и посто-
јећи правилници о канцеларијском пословању”, Бојана
Јовац и Јелена Ковачевић „Архиви на путу ка савре-
меном архивском пословању”, Сузана Петровић и Ми-
лена Јовановић „Дигитализација или микрофилмова-
ње” и Маја Николова „Предности дигитализоване ар-
хивске грађе. Фонд Војислава Борића”.

У оквиру друге сесије, истог радног дана, на те-
му „Архивска служба данас и у будућности – актуелна 
питања и проблеми”, уводно предавање о раду и про-
блемима архива у Србији дала је Верица Филиповић,
архивски саветник на пословима Матичне службе Ар-
хива Србије, а затим је своје радове изложило још пет 
излагача. Модератори овог дела били су Милена По-
повић Субић (Архив Војводине) и Марија Тодоровић 

(Историјски архив Крагујевац). Радове су изложили 
Предраг М. Видановић „Архивска грађа – културно или
национално добро?”, проф. др Изет Шаботић „Поли-
тика и политизација и њен утцај на архивску службу –
босанскохерцеговачко искуство”, Данијела Бранковић
„Удео образовања у поступку професионализације
архивске струке у Србији”, Милена Поповић Субић 
„Примена Закона о заштити података о личности”, док
је Снежана Петров (рад „Конзервација – јуче, данас, су-
тра”) била спречена да узме учешћe у раду саветовања.
Радни део је завршен излетом до манастира Светог
Николе у  Јежевици и свечаном вечером.

Трећег радног дана (11. октобар) настављена 
је сесија од претходног дана. Модератори у два радна
сегмента били су мср Јасмина Живковић (ИА Пожа-
ревац) и Бошко Ракић (ИА Крагујевац); и мр Мирја-
на Богосављевић (Архив Србије) и Милорад Јовано-
вић (ИА Јагодина). У току радног дела представљено 
је укупно 13 реферата: мср Јасмина Живковић „Кате-
горизација стваралаца архивске грађе у српској архи-
вистици – искуства и препоруке”, Бошко Ракић „Преу-
зимање архивске грађе у периоду транзиције друштва”, 
Стојанка Бојовић и Мирјана Бошкоћевић „Искуства у 

вршењу стручног надзора код приватних предузетни-
ка као стваралаца архивске грађе и регистратурског
материјала у надлежности Историјског архива Ниш”,
Тамара Вијоглавин Манчић „Преглед стручног надзо-
ра над заштитом регистратуне грађе у настајању Скуп-
штине општине Брчко / Влада Брчко дистрикта Бо-
сне и Херцеговине од успоставе до данас”, мр сци. Есаф
Левић, Емир Хамзић и Ивана Дамјановић „Архивска 
грађа у депоима Службе за архив Брчко дистрикта”, 
Александар Бережнов „Вредновање архивске грађе и
регистратурског материјала. Картони зарада – значај и
рокови чувања”, Милорад Јовановић „Фонд Трговачког 
обавештајног и инкасо завода ’Кредит-информ’ Бео-
град (1928–1941)”, мр Александра Пијук-Пејчић „Зна-
чај познавања метода истраживања и њихова примјена
у архивистици”, Иван Хофман „Пример визуелизације
научно-истраживачког рада. Изложба ’Ми градимо
пругу – пруга гради нас’”, Мирјана Обрадовић „Значај
легаторства у формирању архивских фондова Исто-

ријског архива Београда”, Горан Милосављевић „Лич-
ни фондови Историјског архива Шумадије, драгоце-
ни извор националне историје”, Татјана Сегединчев
„Архивска збирка као културно наслеђе”, мр Мирјана
Богосављевић „Популаризација архива – култура сећа-
ња” и Весна Ђаић-Шкондрић „Културно-пропагандни 
рад Архива Републике Српске”.

По први пут у оквиру саветовања организована 
је радионица за архиваре из регистратура. Они су за-
посленима на пословима заштите ван архива могли да 
поставе конкретна питања и изнесу своја искуства. 

Новина овогодишњег саветовања било је и до-
дељивање признања Најбоља регистратура за 2019. го-
дину. Комисију која је одлучивала о пристиглим при-
јавама чинили су Лела Павловић, председница АДС,
Љиљана Дожић, архивски саветник Архива Војводине,
члан Извршног одбора Архивистичког друштва Ср-
бије и Вукадин Шљукић, секретар Архивистичког др-
штва Србије. За 2019. годину, одлуком Kомисије, као 
најбоља регистратура изабран је Основни суд у По-
жаревцу, а архивару те регистратуре, Биљани Андре-
јић, признање је уручила председница Архивистич-
ког друштва Србије Лела Павловић, док је Љиљана
Дожић, члан Комисије, прочитала образложење.

Учесници Међународног архивистичког саветовања у Чачку
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Акценат читавог саветовања био је на законском 
регулисању архивске делатности, што ће, надамо се, у
најскорије време бити решено. Надамо се да ће убрзо 
за законом уследити и доношење одговарајућих под-
законских аката, али и ревизија и доношење нових 
стручних упутстава. Окупљања архивиста свакако су 
посебно значајна у периоду преласка на електронско
пословање, и у том смислу, припреме за будуће елек-
тронско архивирање. Размена искустава на том пољу
од великог је значаја, посебно у тренутку када архиви-
ма недостаје стручни кадар са информатичким обра-
зовањем. Питање стручних кадрова, али и питање не-
достатка простора за архве, потреба за њиховим функ-
ционалнијим опремањем, унапређењем рада кроз на-
бавку технолошки напредније опреме, уочени су као
заједнички проблеми архива у региону.

Српска архивистика, али и архивистика у реги-
ону, често ламентује над заостајањем за савременом 
европском и светском архивистиком. Међутим, мо-
жда је добро размишљати како да своје заостатке пре-
точимо у предност. То је одлично напоменула др Алек-
сандра Тртовац, цитирајући свог колегу др Адама 
Софронијевића из Универзитетске библиотеке у Бе-
ограду, да смо у прилици да искористимо грешке, не-
успеле покушаје и реализоване идеје оних који су би-
ли бржи и напреднији, и да је наша предност упра-
во у том заостатку, јер нећемо морати да понављамо
неуспехе и грешке оних који су то већ прошли.

Од стране Архивистичког друштва Србије уру-
чене су и захвалнице Министарству културе и ин-
формисања Републике Србије, Архиву Србије, Граду 
Чачку, колективу Међуопштинског историјског архи-
ва Чачак, Мирославу Дучићу, претходном председнику 
Архивистичког друштва Србије, Агенцији „Astor Tra-
vel”, УТП „Моравa”, предузећима „Метал Системи 
Плус” д. о. о. Крагујевац, „Тревис” д. о. о. Београд и
 „Digital Archiving Solutions” д. о. о. из Београда.

Комисија за закључке коју су чинили Милена
Поповић Субић (Архив Војводине), Милорад Јовано-
вић (Историјски архив Јагодина) и Слободанка Цвет-
ковић (Историјски архив Пожаревац) дефинисала је
кључне проблеме и будуће акције Архивистичког дру-
штва Србије на њиховом решавању. Закључци су објав-
љени на сајту Друштва. Пред саветовање је објављена
и Књига сажетака, а зборник радова је у припреми. 

Саветовање су и ове године подржали „Метал 
Системи Плус” д. о. о. из Крагујевца, „Тревис” д. о. о. Бе-
оград и „Digital Archiving Solutions” д. о. o. Београд.

На радост архивиста и струке, окупљања архви-
ста постају чешћа. Њихов значај, посебно уз прису-
ство колега из региона и иностранства, огледа се у
великом доприносу размени знања и искустава, али и 
разговору о заједничким проблемима. Саветовања и 
конференције су прилика за сагледавање тренутног 
стања, уочавање проблема, али и изналажење решења. 

Комисија за закључке у саставу Милене Попо-
вић Субић, архивског саветника Архива Војводине,
Милорада Јовановића, архивског саветника у Исто-
ријском архиву „Средње Поморавље” Јагодина и Сло-
боданке Цветковић, вишег архивисте Историјског ар-
хива Пожаревац, у току тродневног саветовања и из-
ложених 36 реферата, донела је следеће закључке гру-
писане у пет целина:

I  Законско уређивање делатности
1. Што хитније доношење Закона о архивској грађи 

и архивској делатности и подзаконских аката на
основу истог.

2. Упућивање предлога Министарству културе и ин-
формисања Републике Србије да се у доношење 
подзаконских аката и стручних упутстава укључе 
и представници Архивистичког друштва Србије и
матичних архива.

3. Ревизија стручних упутстава и доношење нових у 
складу са напретком информационих технологија 
и будућим Законом о архивској грађи и архивској 
служби.

ЗАКЉУЧЦИ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ САВЕТОВАЊА
ЧАЧАК, 9–11. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

4. Увођење јединственог информационог система у 
архивима и унифицирање уноса података у свим 
архивима.

5. Дефинисање нормативног оквира за електронско 
канцеларијско пословање и касније електронско
архивирање и благовремену заштиту података у 
електронском облику, на нивоу стваралаца, али и 
архива.

6. Ускладити архивистичке прописе и подзаконска 
акта са Законом о заштити података о личности и
Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.

II  Питање стручног кадра
7. Институционализовање архивистичког образо-

вања – оснивање Катедре за архивистику на неком 
од државних факултета на нивоу дипломских и по-
стдипломских студија. Архивистичко друштво Ср-
бије да упути предлог Министарству за науку и об-
разовање, Министарству културе и информисања, 
Филозофском факултету у Београду и Филолошком

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

ТЕМЕ: 
I  Архиви у електронском окружењу 

II Архивска служба данас и у будућности – актуелна питања и проблеми
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 факултету у Београду и иницира разговоре на ту
 тему. 

8. Појачати активности на стручној обуци будућег ар-
хивистичког кадра (стручни архивистички испит).

9. Обавезна едукација архивиста у области рада са 
електронским документом, електронским посло-
вањем и дигитализацијом у архивима.

10. Стално праћење новина у свету из области архиви-
стике и информационих технологија. Неопходно је 
коришћење већ стечених знања и готових решења

 из света, уз прилагођавање нашим потребама.
11. На основу анализе кадровских потенцијала архива 

у Србији, закључак је да је неопходно да стручност 
и образовање буду искључиво мерило за запошља- 
вање у архивима, али и за руководеће положаје. 

12. На основу правовремене и континуиране анализе 
планских докумената и извештаја на нивоу устано-
ва, али и Републике Србије, потребно је осмисли-
ти и обезбедити правилну кадровску смену генера-
ција у архивима. Једна генерација архивиста одлази 
у пензију, а претходно нису обезбеђени одговарају- 
ћи образовани и довољно обучени кадрови у окви- 
ру колектива који би их заменили (актуелни про-
блем забране запошљавања). Упутити од стране Ар-
хивистичког друштва Србије предлог надлежном 
Министарству и Архиву Србије у том смислу.

13. Појачати кадровску структуру у архивима истори-
чарима, правницима и информатичарима. Конста-
товано је смањење, односно недостатак стручног 
кадра из године у годину, посебно ових занимања. 
Упутити предлог од стране Архивистичког друштва 
Србије Министарству културе и информисања Ре-
публике Србије и Архиву Србије, да се изради пре-
порука локалним самоуправама по питању јачања 
кадровске структуре у архивима. 

14. Стална свест и подсећање архивиста на постула-
те Етичког кодекса архивиста и Закона Републике 
Србије. 

III  Услови рада, простор, опрема
15. Архивска грађа у архивима је не само културно, већ 

и национално добро. У том смислу потребно је по-
дићи степен заштите архива као институција од 
друштвеног и националног значаја. Архивска грађа 
државних органа и њихова заштита мора да буде 

 питање од националног интереса за државу Србију.
16. Неопходно је од стране државе системско решава-

ње недостатка простора у архивима како би се 
спречило пропадање архивске грађе доспеле за
преузимање, обезбедили услови за пријем новона-
стале грађе у будућности, као и набавке адекватне 
опреме и њено правилно распоређивање у окви-
ру архивске мреже Србије. На основу извештаја о 
стању у архивима које воде матични архиви, Мини-
старство културе и информисања РС у сарадњи са
локалном самоуправом и представницима архива, 
требало би што хитније да направи план обезбеђе-
ња простора за смештај архива и архивске грађе, 

на дужи период. Архивистичко друштво Србије да 
упути предлог Министарству културе и информи-
сања Републике Србије у том правцу. 

IV Категоризација стваралаца и архивске
 грађе

17. Неопходно је евидентирање стваралаца архивске
грађе на нивоу Републике Србије и њихова кате-
горизација.

18. Предлаже се анализа (и евентуална ревизија у смис-
лу подизања степена заштите) већ категорисане ар-
хивске грађе која је сабрана у архивима. 

19. Размотрити постојећи Правилник о регистрима ар-
хивске грађе, донети нов или прецизније дефи-
нисати поједине одредбе у постојећем како би се
уједначио унос података у регистре. Организова-
ти радионице везане за ту проблематику или фор-
мирати радну групу представника Архивисти-
чког друштва Србије, матичних архива и пред-
ставника Министарства културе и информисања
 Републике Србије, који ће размотрити постојећи 
Правилник и/или израдити нов.

V  Промоција културног наслеђа
20. Кадровске потенцијале усмерити на сређивање и 

обраду архивских фондова и објављивање инфор-
мативних средстава, као најбољег начина њихове за-
штите и промоције.

21. Континуирано промовисање архивске грађе у ар-
хивима кроз културно-просветну делатност засно-
вано на научним методама. Потребно је да архиви 
промовишу, пре свега, архивску грађу својих ар-
хива. Препорука је и да ова област рада архива бу-
де у складу са кадровским потенцијалима и бројем
запослених, како основна делатност архива не би 
била запостављена.

22. Повезивати се са локалном заједницом у промо-
цији културног наслеђа и прикупљању архивске 
грађе у приватном власништву, чинити је доступ-
ном (објављивање, дигитализација) уз поштовање 
свих научних метода, етичких и законских посту-
лата струке.

23. Афирмисати значај збирки фотографија и легата у
поседу архива и повећати ниво њихове заштите 
интердисциплинарним приступом.

Закључке доставити Министарству културе и ин-
формисања Републике Србије, Архиву Србије и свим 
архивима у Србији, односно објавити на сајту Архиви-
стичког друштва Србије.

Чланови Комисије:
Милена Поповић Субић

Милорад Јовановић
Слободанка Цветковић
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ришћења од стране широког круга корисника. Ствара-
ју се „досијеи”, евиденције грађана одређени по раз-
личитим критеријумима претраживања или евиденти-
рања, од стране многобројних субјеката (компанија, уд-
ружења), а не само од органа јавне власти у циљу за-
штите јавних интереса. У том контексту, класична кон-
цепција приватности није могла да задовољи потребе
и обим заштите приватности. 

„Активни” концепт приватности полази од
тога да у информационом друштву нико не може
бити остављен на миру јер су подаци о појединци-
ма и правним лицима део сложених информацио-
них система, првенствено е-управе (државе).

„Приватност је саставни део личне, али и соци-
јалне сигурности у информационом друштву и масов-
не електронске комуникације”. Савремени концепт 
приватности ставља нагласак на тзв. контролу ин-
формација, јер се не може искључити реално „ко-
муникационо” и „информационо” окружење у којем се 
човек стварно налази. 

„Приватност је право да заштитимо себе од ути-
цаја спољњег света. То је мера којом се користимо ра-
ди успостављања ограничења на захтеве организације и 
људи. То је право које тражимо ради заштите наше лич-
не слободе, наше аутономије и нашег идентитета”.

Савремена правна теорија посматра право при-
ватности са тзв. активног становишта, напуштајући 
схватање просте заштите човекове интиме.
Право на приватност схваћено је као заштита пра-
ва на слободан избор. Интерес појединца је да саз-
на да се подаци о њему прикупљају и чувају, зашто 
су неопходни, како ће се користити и од стране ко-
га, у које сврхе и слично. Појединац сам одређује 
границе сопствене електронске комуникације и сам 
одређује које информације о себи жели да саопшти
другима. Задатак права је да појединцима правно га-
рантује контролу над информацијама о себи. 

Напад на право приватности, поред неовлашће-
ног прикупљања и обраде личних података, могућ је и
из „техничких” разлога. То су могуће грешке у програ-
мима сигурносних слабости комуникационих прото-
кола или могуће грешке у постојећим програмима. 
Опасност од злоупотреба технолошких достигнућа по-
стаје већа, јер са гледишта сигурности интернет има 
велике слабости. Замишљен да омогући највећи могу-
ћи степен еластичности за проток података, управо не 
задовољава критеријум у погледу неовлашћеног ко-
ришћења података. У литератури је одавно прихваћено 
мишљење да лични подаци представљају „важну валуту
у новом миленијуму”. „Коришћење друштвених мрежа
и учествовање у електронској комуникацији мање за-
хтева новац, а више личне податке који представљају
основно средство размене”. Развој дигиталних техноло-

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Заштиту података о личности можемо дефини-
сати као скуп међусобно повезаних активности, техни-
ка, метода и норми којима се обезбеђује приватност,
сигурност, поверљивост, расположивост и интегритет
података. Подаци о личности су сви они подаци који
се односе на неко одређено или одредиво лице или на 
основу којих се оно може идентификовати и којим се 
угрожава његова приватност. 

Универзална декларација о људским правима, ко-
ју су Уједињене нације усвојиле још 1948. године, ут-
врђује право на приватност као елементарно људско 
право: „Нико се не сме изложити произвољном мешању 
у приватни живот, породицу, дом или преписку, нити 
нападима на част и углед. Свако има право на законску 
заштиту против оваквог мешања или напада”. Европ-
ска Конвенција за заштиту људских права и основних
слобода (1950) потврђује право на поштовање приват-
ног и породичног живота, као једно од основних пра-
ва и слобода одредбама члана 8: „1. Свако има право на
поштовање свог приватног и породичног живота, дома
и преписке. 2. Јавне власти неће се мешати у вршење
овог права, сем ако то није у складу са законом и нео-
пходно у демократском друштву у интересу национал-
не безбедности, јавне безбедности или економске доб-
робити земље, ради спречавања нереда или кримина-
ла, заштите здравља или морала, или ради заштите пра-
ва и слобода других”.

Право на приватност, у односу на његову са-
држину, добија нову димензију коришћењем ком-
пјутера и развојем информационих технологија.
Развојем електронских комуникација отвара се низ 
питања везаних за право грађанина на приватност, од-
носно неповредивост интегритета личности. У прав-
ној теорији је прихваћена „непријатна истина”, да мно-
ги аспекти примене информатичке технологије пред-
стављају потенцијално или стварно кршење приват-
ности. У том коктексту, право приватности и заштита 
личних података, као и правна питања која произила-
зе из тзв. напада на приватности, долазе у фокус инте-
ресовања у законодавној, судској и управној области. 
Правни аспекти заштите представљају суштину при-
ватности. Због сложености права приватности, у уоб-
личавању прецизне правне дефиниције, наилази се на 
низ тешкоћа. Питање приватности (privacy) и права 
на приватност годинама је предмет бурних теоријских
расправа. Класична концепција приватности која се
развила у англосаксонском праву крајем XIX века, пра-
во приватности дефинише као „право да се остави на 
миру” (righ to be left alone). 

У околностима неслућеног развоја информаци-
оних технологија, електронских комуникација и дру-
штвених мрежа створeне су неограничене могућности 
за концентрацију података, њихово груписање и пре-
траживање по разним обележјима, као и могућност ко-

Mилена Поповић Субић, архивски саветник
Архив Војводине
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заштити података су супсидијарно важећи, јер посеб-
ни прописи имају предност на основу начела lex speci-
alis derogate legi generali. Посебну улогу у заштити лич-
них података и приватности има Европски суд за људ-
ска права у Стразбуру који је основан 1998. године да 
би се обезбедило поштовање обавеза из Конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода, и протоко-
ла уз њу које су прихватиле Високе стране уговорнице. 
Суд третира заштиту личности у вези са обрадом по-
датака као део права на приватност које је гарантова-
но чланом 8. Европске конвенције о људским правима. 
Ставови Европског суда за људска права, изречени у од-
лукама суда, обавезни су за државе потписнице Европ-
ске конвенције о људским правима. Управо је пресуда
Европског суда увела „право на заборав” као једно од 
права грађана у заштити података о личности. Оно обу-
хвата право грађана да траже да се бришу линкови и 
странице на интернету који се добијају претраживањем 
по њиховом имену. О значају овог права говори и по-
датак да је Google од 2014. године добио 845.501 зах-
тева за уклањање линкова и страница, а да је уклонио 
45% од 3,3 милиона линкова за које је затражено да их 
уклони.

Европска унија је препознала значај података као 
кључног ресурса за економски развој, стварање нових 
послова и укупан друштвени напредак. Изградња еко-
номије података један је од стубова развоја јединстве-
ног дигиталног тржишта Европе. Процењена вредност 
европске економије података у 2016. години износи-
ла је 300 милијарди евра, што је чинило 1,99 европског 
друштвеног дохотка. Кроз различите мере и стимулан-
се ЕУ је стварала услове за развој дигиталних техно-
логија, у оквиру њих размену података и развој еконо-
мије, нових услуга и производа на основу података у
јавном, али и приватном сектору. Свет дневно произ-
води 2.5 квинтилиона бајтова података. Како се тех-
нологија све више интегрише у приватне и профе-
сионалне животе, удео података који се могу сма-
трати личним подацима постаје све већи. Самим
тим, расту и ризици по личне податке у дигиталном 
окружењу. Честе злоупотребе крећу се од компанија
које профилишу кориснике како би њихове профиле, за-
сноване на личним подацима, користиле или препрода-
вале за оглашавање; преко државних органа који надзи-
ру све грађане без разлике, како би уштедели ресурсе 
или се обрачунавали са политичким неистомишљеници-
ма, све до различитих врста сајбер криминала и крађе 
идентитета.

Потреба да се регулишу потпуно другачије дру-
штвене прилике у дигиталном окружењу, на које рани-
ја Директива није била примењива, утицала је да је Ев-
ропска унија започела 2012. године законодавну проце-
дуру за доношење нове уредбе. Након разматрања пре-
ко 4.000 амандмана, Општа уредба о заштити података 
(General Data Protection Regulation) донета је 2016. годи-
не, а почела је да се примењује од 25. маја 2018. годи-
не. Прва карактеристика Опште уредбе је управо њен 
правни карактер, она се директно примењује у земља-
ма чланицама ЕУ, док су раније донете директиве прет-
постављале усаглашавање националног законодавства 

гија и услуга довео је, почетком 21. века, до стварања 
“bigdata” система и развоја економије података. Марке-
тиншки приступ подацима с којима располажу компа-
није, неовлашћена употреба истих, и низ других опас-
ности и ризика, указали су на неопходност формира-
ња једног система начела и мера за заштиту права по-
јединца на приватност и тајност података који се одно-
се на приватност.

Заштита личних података обухвата ограничења 
располагањем одређеним врстама података, обавезу да-
вања одређених података државним органима, обавеш-
тења грађана о подацима који се прикупљају о њима,
али и „технички” сегмент који се односи на техничке 
стандарде вођења и безбедности информационих си-
стема. У циљу непосредне заштите личних података до-
носе се посебни закони. Законодавна регулатива зашти-
те личних података развила се у развијеним земљама, са 
развијеним информационим технологијама, а степен 
заштите зависи од политичког значаја који се придаје 
личним правима, односно заштити приватности. За-
конодавни оквир заштите приватности креће се у два 
правца, зависно од правног становишта заштите при-
ватности. Приватноправно становиште карактеристич-
но је за англосаксонско право (осим у Великој Брита-
нији, која је као чланица ЕУ и овај сегмент усклађива-
ла са правом ЕУ), где се спровођење закона о заштити 
приватности спроводи преко судова, на основу личне 
иницијативе, путем тужбе од стране грађана којима је 
нарушено право приватности. Јавноправно становиште 
карактеристично је за европске земље, где се посебним 
законима о заштити података пружа јавноправна за-
штита појединаца. Карактеристика посебног законо-
давства о заштити података је образовање посебних
органа који се старају о заштити личних података (по-
вереник за заштиту података о личности у нашем зако-
нодавству). Већ седамдесетих година прошлог века по-
једине државе у Европи донеле су законе о заштити
података. Први закон о заштити података о личности у 
Европи донела је Шведска 1971. године; следиле су је
Немачка, Француска, Аустрија, Данска, Норвешка, Фин-
ска и Луксембург. Поред општег закона о заштити по-
датака о личности, у свакој земљи постоји и низ по-
себних закона који регулишу поједине аспекте заш-
тите података о личности као што су: закон о здрав-
ственој заштити, закон о раду, закон о банкама и фи-
нансијским институцијама, закон о телекомуникација-
ма, кривични законик, итд.

На нивоу Европске уније (даље ЕУ) такође по-
стоје општи и посебни прописи који регулишу зашти-
ту података о личности. Општим прописима се сма-
трају Конвенција Савета Европе о заштити појединаца 
од аутоматизоване обраде података о личности од 28. 
јануара 1981. године, Повеља Европске уније о основ-
ним правима 2000/C364, Директива о заштити грађа-
на у вези са обрадом података о личности и о слобод-
ном кретању таквих података 1995/467 и Општа уред-
ба о заштити података 2016/679. Посебним прописи-
ма сматра се, нпр. Директива о електронским комуни-
кацијама 1997/66, Директива о приватности и елек-
тронским комуникацијама 2002/58. Општи прописи о 
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са њима. Општа уредба се не односи на обраду личних 
података повезану са националном безбедношћу, пи-
тањима заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ 
и са обрадом личних података у сврху спречавања и от-
кривања кривичних дела, али се односи на обраду лич-
них података које обављају институције и органи ЕУ. 
Карактеристика Опште уредбе односи се и на њену
тзв. екстериторијалну примену. Одредбе Уредбе при-
мењују се на сваку организацију у свету која обрађује 
податке становника земаља чланица ЕУ, било да им ну-
ди робу и услуге или прати њихово понашање на ин-
тернету. На овај начин, приступ интернету, највећем 
тржишту на свету, посредно је условљен пословањем 
усклађеним са новом регулативом, без обзира на то да 
ли је реч о јавним или приватним организацијама, при-
ступу грантовима, стручној сарадњи и слично. Иако се 
заснива на већ раније утврђеним основним принципи-
ма заштите података о личности, принципи су добили 
изричиту примену на промет робе и услуга на интер-
нету. Општа уредба прописује да сваки корисник мора 
да буде упознат са тим на који начин ће се његови по-
даци користити и у које сврхе. Поред тога, компанија 
треба да омогући опцију да сваки корисник може да
приступи свим својим подацима у електронском фор-
мату. Kомпанија је дужна да у року од 72 часа обаве-
сти о цурењу података које може да доведе до угрожа-
вања права и слобода људи. Mорају да обавесте све ко-
риснике чији су подаци изложени. Корисник у сваком 
тренутку може захтевати да се сви његови подаци об-
ришу и да се спречи даља употреба и дељење података. 
Услов за брисање података подразумева да подаци ви-
ше нису релевантни за првобитну намену или да је ко-
рисник повукао сагласност. Услови за сагласност су по-
оштрени. Захтев за сагласност мора бити дат у јасној 
и лако доступној форми са наведеном сврхом за при-
купљање података. Обрада података о малолетним ли-
цима у услугама информационог друштва условљена 
је сагласношћу родитеља, односно старатеља. Општом 
уредбом учињен је и покушај да се регулише аутома-
тизована обрада податка и тзв. алгоритамско одлучи-
вање. Аутоматизовано доношење одлука односи се на 
ситуације када је одлука донета без људског учешћа, а 
на основу аутоматски прикупљених и обрађених пода-
така. „Профилисање” особа на основу аутоматски при-
купљених и обрађених података о њеним склоностима, 
навикама и понашању на интернету постаје и уносан 
посао. Процењује се да тзв. продавци података могу 
о једној особи да прикупе и до 10.000 њених података 
из јавних регистара и друштвених мрежа. Профилиса-
ни подаци служе компанијама у маркетиншке сврхе.

Ступање на снагу Опште уредбе пропраћено је
са великим страхом компанија због високих казни за
неусаглашено пословање, а које се крећу од 20.000 ев-
ра, па до 4% годишњег прихода. Општа уредба приме-
њује се на сваку врсту обраде личних података, у анало-
гном или дигиталном окружењу, а првенствено је усме-
рена на зауздавање економије података. Процењује се
да има најрадикалнији утицај на интернет, јер је један 
од првих прописа који тежи да регулише комплекс-
не односе на интернету, који су до сада успешно изми-
цали нормирању.

У Републици Србији заштита приватности и лич-
них података загарантована је Уставом и низом посеб-
них закона. Законима у области здравства, образовања, 
личних стања грађана, као и телекомуникација, пропи-
сују се основ, сврха и начин прикупљања и обраде лич-
них података. Грађанскоправна заштита остварује се 
кроз право грађана да поднесу тужбу у случају повре-
де права и право на накнаду штете која је настала по-
вредом права. Закон о заштити података о личности (у 
даљем тексту Закон) донет је 2018. године, а његова при-
мена почела је девет месеци након ступања на снагу, и
усаглашен је са Општом уредбом о заштити података.
Одредбама Закона лични податак одређује се као 
сваки податак који се односи на физичко лице чији 
је идентитет одређен или одредив, непосредно или 
посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као 
што је име и идентификациони број, података о ло-
кацији, идентификатора у електронским комуника-
ционим мрежама или једног, односно више обележ-
ја његовог физичког, физиолошког, генетског, мен-
талног, економског, културног и друштвеног иден-
титета. 

То су подаци које грађани свакодневно користе у
радном окружењу, у продавници, банци, школи, на ин-
тернету – име и презиме, адреса, имејл адреса, бројеви
телефона, подаци о здравственом стању, ЈМБГ, висина
зараде, оцене у школи, подаци о образовању, брачном
статусу, рачуни у банкама, пореске пријаве, подаци о
чланствима у организацијама и удружењима, кредитна
задуженост, историја прегледа на интернету, биомет-
ријски подаци (скенирање зенице или отисак прста), 
број личне карте или број пасоша, итд.

Под обрадом података подразумева се свака рад-
ња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или не-
аутоматизовано са подацима о личности или њиховим 
скуповима, као што су прикупљање, бележење, развр-
ставање, груписање, односно структурисање, похрањи-
вање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, упо-
треба, откривање преносом, односно достављањем, ум-
ножавање, ширење или на други начин чињење доступ-
ним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништа-
вање. Кључне одредбе Закона представљају начела за
обраду података, а то су: законитост, правичност, тран-
спарентност, ограниченост сврхом, минимизација, тач-
ност, ограничење чувања – подаци се не смеју чувати
дуже од периода неопходног за испуњавање сврхе об-
раде, интегритет и поверљивост. Начела се морају при-
мењивати у свакој појединачној обради података о 
личности. 

Обрада података је законита у следећим случаје-
вима: лице на које се подаци о личности односе је при-
стало на обраду својих података о личности за једну
или више посебно одређених сврха; обрада је неопход-
на за извршење уговора закљученог са лицем на које 
се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев
лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; 
обрада је неопходна у циљу поштовања правних обаве-
за руковаоца. Основ за обраду је утврђен законом, у ко-
јем се може утврдити и сврха обраде; обрада је неоп-
ходна у циљу заштите животно важних интереса лица
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на које се подаци односе или другог физичког лица; 
обрада је неопходна у циљу обављања послова у јав-
ном интересу или извршења законом прописаних ов-
лашћења руковаоца; обрада је неопходна у циљу ос-
тваривања легитимних интереса руковаоца или треће 
стране, осим ако су над тим интересима претежнији
интереси или основна права и слободе лица на које се 
подаци односе.

Обрада посебно осетљивих података којим се от-
крива расно или етничко порекло, политичко мишље-
ње, верско или филозофско уверење или чланство у 
синдикату, као и обрада генетских података, биомет-
ријских података у циљу јединствене идентификације 
лица, података о здравственом стању или података о 
сексуалном животу или сексуалној оријентацији фи-
зичког лица, законом је забрањена, односно таксативно 
су набројани изузеци када је она могућа и законита.

Законом су прописане посебне одредбе које се 
односе само на надлежне органе, чиме се обезбеђује за-
конитост њиховог поступања и истовремено одређују 
случајеви када постоје одступања од општег режима. 
To су случајеви обраде података о личности коју врше 
надлежни органи у сврхе спречавања, истраге, откри-
вања или гоњења кривичних дела или извршења кри-
вичних санкција.

Обраду података врше руковалац и обрађивач. 
Руковалац је физичко или правно лице, односно орган 
власти који самостално или заједно са другима одређу-
је сврху и начин обраде података о личности. Он одлу-
чује да почне прикупљање и обраду података, те утвр-
ђује правни основ за такву обраду, односно зашто и ка-
ко се такви подаци о личности обрађују. Законом је
прописан велики број обавеза руковаоца, почев од до-
ношења пословних правила за прикупљање, обраду и
безбедност личних података, па до процене утицаја (ри-
зика) на права и слободе физичких лица, пре започиња-
ња прикупљања података. На основу процене ризика, 
руковалац је у обавези да одреди одговарајуће кадров-
ске, материјалне, организационе и техничке мере. Јед-
на од мера безбедности података о личности може би-
ти псеудоминизација и криптонизација података. Псе-
удоминизацију података, нпр., користе судови при јав-
ном објављивању пресуда.

 Руковалац је, надаље, у обавези да води евиден-
цију збирке података са дефинисаним елементима, као 
и да именује лице задужено за заштиту података. Стро-
го су дефинисана правила између руковаоца и обрађи-
вања (физичког или правног лица који за руковаоца вр-
ши прикупљање и обраду података), уговором се тач-
но одређују обавезе обрађивача. У случају да дође до 
„инцидента” (цурење података) дужан је да обавести 
Повереника и лице на које се подаци односе.

Лица на која се односе подаци о личности имају 
право да буду информисана о томе да ли се о њима
прикупљају и обрађују подаци, у коју сврху и ко-
јем обиму, право на приступ тим подацима, право
на ограничење обраде, на брисање података под
условима прописаним Законом, право преноса по-
датака другом руковаоцу.

Лица на које се подаци односе имају право да се 
не примењује одлука донета искључиво на аутоматизо-
ван начин, односно профилисањем. Такође, имају пра-
во на приговор, а Закон сада изричито прописује пра-
во на накнаду штете, односно новчану накнаду због
штете (материјалне или нематеријалне), које је лице
претрпело због повреде одредаба Закона. Пренос по-
датака из Републике Србије је сада детаљније уређен, а 
нарочито у погледу услова за изношење. 

Закон уводи и друге новине, али прописује, од-
носно таксативно набраја и случајаве када се Закон не 
примењује. У случају информација од јавног значаја, 
на које се примењује Закон о слободном приступу ин-
формацијама, информације од јавног значаја које садр-
же податке о личности могу бити учињене доступним 
тражиоцу информације од стране органа власти на на-
чин којим се обезбеђује да се право јавности да зна и 
право на заштиту података о личности могу оствари-
ти заједно. Право на приватност не остварује се у слу-
чају ако је лице на то пристало; ако се ради о личности, 
појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито
о носиоцу државне и политичке функције и ако је ин-
формација важна с обзиром на функцију коју то лице
врши; или ако се ради о лицу које је својим понашањем, 
а нарочито у вези са приватним животом, дало повода
за тражење информације.

Спровођење законских норми о заштити подата-
ка о личности, у свакодневном животу, увек ће бити на 
„клацкалици” између интереса јавности да зна, јавних 
интереса органа јавне власти и приватности.

Заштита личних података у контексту кориш-
ћења архивске грађе није имала посебно упориште у
архивском законодавству Републике Србије. Коришће-
ње архивске грађе заснивало се на општем принципу
доступности архивске грађе као културног добра, који 
је прокламован Законом о културним добрима (Сл. 
гласник РС, број 71/94, 52/2011, 99/2011). Рок од 30 
година који је прописан за предају грађе архивима,
сматра се роком доступности архивске грађе, односно 
да је архивска грађа старија од 30 година доступна за
коришћење, осим ако предавалац у поступку примо-
предаје архивске грађе није одредио другачије рокове
и начин коришћења. Одредбама Закона о архивској 
грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС, број 
6/2020) који је донет 24. јануара 2020. године, са одло-
женом применом у року од годину дана, прописани су 
општи рокови доступности архивске грађе од 30 годи-
на од настанка, односно 50 година за архивску грађу која 
се односи на одбрану земље и националну безбедност, 
привредне и друге интересе Републике Србије. Посеб-
ни рокови за коришћење архивске грађе која садржи 
личне податке нису одређени, а заштита права грађана 
у поступку коришћења архивске грађе је одређена по-
средно. Наиме, архивска грађа се не издаје на кориш-
ћење, између осталог и у случајевима „када директор
архива процени да би њеним коришћењем могли да
буду повређени интереси државе или права грађана”. 
Ближе услове и начин коришћења архивске грађе про-
писује министар.

Заштита личних података и приватности у ар-
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Право на доступност архивске грађе представља 
међународно прокламовано архивско начело. Стога је 
основни задатак архива и архивиста заштита докумена-
та трајне вредности и обезбеђивање доступности тих 
докумената. Истовремено, развој информационих тех-
нологија захтева прилагођавање архивске делатности у 
циљу брже комуникације и лакше доступности архивске 
грађе истраживачима и корисницима. Архиви све више 
користе дигиталне портале који садрже базе података
о архивској грађи похрањеној у архивским спремишти-
ма. Захваљујући електронским медијима, архивска гра-
ђа је много више и много лакше него у претходним деце-
нијама постала доступна јавности.

У земљама Европске уније, али и земљама које 
су одабрале пут придруживања Европској унији, 

хивској теорији има упориште првенствено у доку-
ментима Међународног архивског савета. Етички ко-
декс архивиста упућује архивисте да треба да поштују 
и право на приступ архивској грађи и право на приват-
ност и да поступају у складу са релевантним законо-
давством. Они морају да поштују приватност особа ко-
је су створиле документа и на које се документа одно-
се, нарочито када те особе немају утицаја на одлуке о 
коришћењу и располагању документима. Принципи до-
ступности архивске грађе које је израдио Међународ-
ни архивски савет 2012. године, усредсређени су на 
правни оквир који омогућава доступност архивске гра-
ђе, разрађујући и случајеве ограничења доступности. 
Ограничења намећу прописи, институционална поли-
тика, архивске установе или њој надређеног тела, или 
дародавац грађе. Закони и прописи укључују специфи-
чно законодавство које се односи на архивску грађу,
слободу информисања, законе о заштити приватности, 
законе којима предмет није архивска грађа, али укљу-
чују одредбе повезане с доступношћу или тајношћу и
законе који се односе на субјекте из приватног секто-
ра, а који укључују посебне одредбе о доступности или 
тајности. За примену Начела доступности, Међународ-
ни архивски савет донео је Техничке смернице за уп-
рављање архивском грађом ограничене доступности. 
Техничким смерницама архивисти се упућују да одмах 
по пријему захтева за коришћење архивске грађе утвр-
де да ли архивска грађа поседује податке ограничене
доступности и нуди различита решења у случају да је 
тражени документ ограничене доступности. Та реше-
ња могу бити: уклањање из предмета документа огра-
ничене доступности, израда корисничких копија на ко-
јим ће подаци ограничене доступности бити редигова-
ни (зацрњени), као и употребу софтвера за редигова-
ње података.

Европска политика доступности архивске грађе 

уобличена у Препоруци бр. R13 Oдбора министара др-
жавама чланицама о европској политици доступности 
архивске грађе прокламује да закони који се односе на 
доступност архивске грађе морају бити усклађени са
законима који се односе на сродне области, нарочито
са законима о доступности информација државних ор-
гана и законима о заштити података. Законодавство
треба да регулише, поред општег рока доступности, и 
изузетке како би се осигурала заштита значајних др-
жавних интереса (безбедност, јавни ред, спољна поли-
тика) и појединаца, од објављивања података који се од-
носе на њихов приватни живот. Сви изузеци у односу
на општи рок доступности, без обзира на то да ли се
ради о скраћеним или продуженим роковима, морају
се утврдити законом. За документе или досијеа који са-
држе поверљиве правне, пореске, медицинске и друге
податке који се тичу појединца, препоручују се рокови 
доступности од 10 до 70 година од настанка списа, или 
100 година до 120 година од рођења појединца на којег 
се односе.

Заједничка карактеристика докумената Међу-
народног архивског савета и Препоруке о европској 
политици доступности огледа се у праву корисника да
унапред буде упознат о постојању докумената који 
имају ограничену доступност и обавези архива да у ин-
формативна средства унесе податке о ограниченој до-
ступности.

До почетка примене Закона о архивској грађи и 
архивској делатности (годину дана од дана ступања на 
снагу), архивима и архивистима остаје да размотре све 
аспекте коришћења личних података и могућа решења. 
Закон о заштити података о личности упућује да за ко-
ришћење, односно прикупљање, обраду и објављивање 
личних података из архивске грађе треба да постоји 
правни основ. АРХИВИСТИ

ЧК
О

 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

ДОСТУПНОСТ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

– промишљања о легислативи –

Мср Јасмина Живковић, архивски саветник
Историјски архив Пожаревац

начело доступности архивске грађе је промовиса-
но у Препоруци бр. Р (2000) 13 Одбора министара 
Савета Европе. Препорука је заснована на претходно 
донетим конвенцијама о заштити људских права и сло-
бода. Један од главних циљева Препоруке представља 
усклађивање правних норми које третирају доступност 
архивске грађе у европским земљама. Препоруком је
доступност јавне архивске грађе прокламована као
право (уз неопходне изузетке и ограничења), а оба-
везе установа које је чувају су, између осталог, да
информативним средствима обухвате целину ар-хивске 
грађе сваког фонда, без обзира на то да ли постоји 
ограничење за њено коришћење или не. 

У складу са међународним архивским пра-
вилима, и национално архивско законодавство у 
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Србији обрађује проблем доступности и кориш-
ћења архивске грађе. Коначно, Закон о архивској 
грађи и архивској делатности у Србији донет је 
24. јануара 2020. године (објављен у Службеном 
гласнику РС, бр. 6/2020), а ступио је на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у државном службе-
ном гласилу. Почетак примене Закона је одложен 
до „истека године дана од дана његовог ступања на
снагу”, што значи да ће „постати актуелан” од фе-
бруара месеца 2021. године. Даном почетка при-
мене Закона престаће да важе одредбе Закона о
културним добрима (1994) које се односе на архив-
ску грађу као културно добро и регистратурски 
(документарни) материјал као добро од претход-
ног значаја. До тада, архиви су обавезни да приме-
њују одредбе Закона о културним добрима у обла-
сти заштите, доступности и коришћења архивске 
грађе. 

 Према још увек важећем Закону о културним 
добрима, општи рок за предају архивске грађе на 
чување историјским архивима (30 година од на-
станка архивске грађе), истовремено представља 
и рок после кога она постаје доступна за истра-
живање и коришћење. Архивска грађа се може ко-
ристити „само по одобрењу архива као установе за-
штите”, а посебна дозвола за истраживање архив-
ске грађе у „складу са прописима закона” неопход-
на је за стране држављане као истраживаче. Под-
законским прописом, Упутством о поступку ода-
бирања архивске грађе, излучивању безвредног ре-
гистратурског материјала и о начину примопре-
даје архивске грађе (Службени гласник СРС, бр. 
47/1981) предвиђено је да предавалац архивске 
грађе приликом примопредаје записнички може 
утврдити начин коришћења архивске грађе, што 
подразумева и евентуална ограничења доступно-
сти архивске грађе за потребе истраживача и дру-
гих заинтересованих лица. Сопственици архивске
грађе као културног добра су обавезни да обез-
беде њену доступност јавности. Поред осталих 
стручних послова, архив као установа заштите ар-
хивске грађе „објављује архивску грађу” чиме је 
такође чини доступном јавности.

Више од двадесет година су архивску делат-
ност карактерисале прилично опште одредбе о 
доступности и коришћењу архивске грађе. Стога 
су нашу пажњу заокупиле значајно конкретније 
одредбе управо донетог Закона о архивској грађи 
и архивској делатности. Најпре вреди поменути 
да је
Закон дефинисао појам „доступности и кориш-
ћења архивске грађе”. Тако, доступност пред-
ставља „право увида у архивску грађу”, а ко-
ришћење „нарочито представља право увида, 
прибављања копија и објављивање архивске 
грађе, под истим условима за сва физичка и 
правна лица” и у складу са Законом.

Према „слову” новог Закона, архивска је гра-
ђа „културно добро од општег интереса за Репуб-

лику Србију које ужива посебну заштиту утврђе-
ну законом”. Као таква, она је по правилу доступ-
на за коришћење након истека рока од 30 година 
од дана њеног настанка. Изузетно, утврђена је мо-
гућност њене доступности и пре истека рока од 
30 година у случајевима када „то одобри њен ства-
ралац или ималац, ако је потребна државним ор-
ганима и организацијама за обављање њихове де-
латности, ако је потребна за утврђивање, оствари-
вање или заштиту права у судском, управном или 
поступку арбитраже и у научноистраживачке свр-
хе”. При томе, одговорност за повреду јавних инте-
реса, односно приватности, као и повреду права и 
интереса лица до које би дошло услед коришћења
архивске грађе, сноси корисник архивске грађе.

За разлику од Закона о културним до-
брима, нови архивски закон предвиђа и огра-
ничења у погледу општих правила и случајеве 
дужих рокова доступности архивске грађе. Та-
ко, архивска грађа која садржи податке од значаја 
за одбрану земље и националну безбедност, као
и за привредне и друге интересе Србије, доступна 
је за коришћење по истеку рока од 50 година од
дана настанка, ако посебним прописом није дру-
гачије одређено. Такође, доступност и коришће-
ње архивске грађе и досијеа лица насталих у раду
служби безбедности уређују се посебним пропи-
сима.

Посебна ограничења, односно правила у по-
гледу коришћења архивске грађе предвиђена Законом 
имају извесне сличности са већ постојећим нормама у 
Закону о културним добрима. Према њима, архивска 
грађа се не даје на коришћење у случају када је „њен 
стваралац, предавалац, дародавац приликом предаје 
у писаној форми поставио ограничења у погледу ње-
ног коришћења” (пређашње предвиђено у Закону o 
културним добрима), затим „ако стручни савет архи-
ва утврди да се може користити само под посебним 
условима” или „ако директор архива процени да би ње-
ним коришћењем могли да буду повређени интереси 
државе или права грађана”. У међународној архивској 
пракси вероватно се последњем ограничењу у погледу 
права директора архива да процењује могућност 
доступности архивске грађе не би придавала посебна 
пажња, имајући у виду значај, утемељену пословичну 
одговорност архивске струке и позорност државе у 
обављању, по нама једног од најзначајнијих државних 
и националних дужности – заштите архивске баштине. 
Међутим, не можемо порећи да је формулација „про-
цена директора архива” вероватно посебно занимљи-
ва архивистима, пре свега у погледу степена овлашће-
ња, кредибилитета и недефинисаног или „широко схва-
ћеног” архивског знања које перцепирају руководиоци 
архивских установа у Србији. Посебно ако се имају у
виду још увек „живе” последице својеврсне, крајње за-
брињавајуће девастације којој су архиви и архивско 
знање, заједно са свим вредносним обрасцима култур-
не политике, али и целокупне државне и друштвене за-
једнице, били изложени почев од деведесетих година
20. века.
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о личности када се они садрже у архивској грађи, као
и однос доступности архивске грађе и заштите пода-
така о личности. Да ли нам начела „законитост, поште-
ње и транспарентност, ограничење у односу на сврху 
обраде минимизација података – примереност, битност 
и ограниченост на оно што је неопходно за сврху обра-
де, тачност, интегритет и поверљивост као и одговор-
ност за поступање” пружају гаранцију да ће лични по-
даци о здрављу или идентитету појединица или поро-
дица, бити заштићени приликом истраживања архив-
ске грађе, која по општем критеријуму доступности 
може бити предмет истраживања или коришћења од 
стране трећих лица? Да ли је потребно да истраживачи 
или корисници архивске грађе која садржи личне или 
осетљиве податке докажу свој интерес или непосредну 
везу са предметом истраживања архивске грађе у ко-
јој се проналазе лични подаци? Као пример можемо 
навести медицинске податке о лечењима појединаца 
или још конкретније, актуелне случајеве истраживања 
„проблема несталих беба” у породилиштима у Србији, 
наслеђених из седамдесетих година 20. века, а сада по-
стављених у средиште различитих судских поступака 
или грађанских иницијатива. Не улазећи у оправданост 
и без намере да судимо, са гледишта архивске струке, 
можемо истаћи питање правног интереса лица који од
надлежних архива захтевају истраживање историја бо-
лести у конкретним и појединачним случајевима, без 
претходно достављених доказа о постојању правног 
или породичног интереса. Имају ли архиви право дава-
ти на увид ову врсту архивске документације, која пре-
ма општем року доступности може представљати пред-
мет истраживања и коришћења, а да не доведу у пи-
тање примену или поступање по одредбама Закона о 
заштити података о личности? Пружа ли „минимиза-
ција података” уз „процену” руководилаца архивских 
установа „да ли би коришћењем конкретне архивске 
грађе могли бити повређени права грађана”, истинску 
сигурност у заштити личних података који се налазе 
у архивској грађи? Најзад, да ли су постављени архив-
ски законски оквири довољни и потпуни када гово-
римо о доступности архивске грађе са осетљивим са-
држајем у односу на заштиту тих осетљивих података 
коју пак траже посебни законски прописи? Актуелна
стварност отвара низ дилема за архивске посленике...

Закључили бисмо да је важно питање доступно-
сти и ограничења коришћења архивске грађе детаљни-
је уређено управо донетим архивским законом, у одно-
су на претходни општи пропис о културним добрима.
Међутим, мишљења смо такође да је неопходно у 
периоду до почетка примене Закона о архивској грађи
и архивској делатности утврдити одговарајуће подза-
конске прописе, који ће обезбедити примену Закона,
а у оквиру којих ће своје место наћи и однос доступ-
ности архивске грађе и заштита личних пода-
така уређен тако да не ускрати право озбиљним за-
интересованим лицима и истраживачима коришће-
ње архивске грађе, а истовремено заштитити пра-
ва и податке о личности, уколико се они садрже у
 архивској грађи као предмету коришћења. 

И најзад, али са првенственим значајем, веома је 

На промишљање о односу архивске грађе, ње-
не доступности и коришћења наводе нас и најновији 
„трендови” у погледу заштите личних података у ме-
ђународном и националном праву. Најпре смо истра-
жили архивске нормативе у актуелном законодавству
у Србији, којима је уређена доступност „осетљиве” ар-
хивске грађе у конвенционалном и неконвенционал-
ном облику. Закон о заштити података о личности, 
који је у Србији донет 2018. године, у примени је
од 21. августа 2019. године (објављен у Службеном 
гласнику РС, број 87/2018). Закон је одговорио на
питање шта представљају подаци о личности. По-
датком о личности се сматра „свaки податак кojи сe oд-
нoси нa физичкo лицe чији је идентитет одређен или 
одредив, непосредно или посредно, посебно на основу 
ознаке идентитета, као што је име и идентификацио-
ни број, података о локацији, идентификатора у елек-
тронским комуникационим мрежама или једног, од-
носно више обележја његовог физичког, физиолошког, 
генетског, менталног, економског, културног и друш-
твеног идентитета”. Надаље, „генетски податак” је 
такође податак о личности, који се односи на наслеђена 
или стечена генетска обележја физичког лица која 
пружају јединствену информацију о физиологији или 
здрављу тог лица, а нарочито они који су добијени 
анализом из узорка биолошког порекла. У пракси архива 
у Србији тренутно су можда најактуелнији „подаци 
о здрављу”, као сазнања о физичком или менталном 
здрављу физичког лица, укључујући и оне о пружању 
здравствених услуга, којима се откривају информације 
о здравственом стању појединаца. Такође „лице на које 
се подаци односе” је дефинисано као физичко лице 
чији се подаци о личности обрађују. Поред оператив-
не документације, овим су Законом предвиђени и слу-
чајеви „даље обраде података” у сврхе „архивирања у
јавном интересу, у сврхе научног или историјског ис-
траживања, као и у статистичке сврхе”. За ту сврху се
захтева обрада података „на начин који је у складу са
првобитном сврхом”, применом начела обраде података 
која је предвидео односни Закон. 

 Било да се ради о оперативној или истражи-
вачкој обради података, Закон сматра веома важном 
„повреду података о личности”. Под њом подразумева 
„повреду безбедности података о личности која дово-
ди до случајног или незаконитог уништења, губитка, 
измене, неовлашћеног откривања или приступа пода-
цима о личности који су пренесени, похрањени или на
други начин обрађивани”. Примера ради, Закон је из-
ричит у забрани обраде података којом се открива „ра-
сно или етничко порекло, политичко мишљење, верско 
или филозофско уверење или чланство у синдикату, као 
и обрада генетских података, биометријских података 
у циљу јединствене идентификације лица, података о 
здравственом стању или података о сексуалном животу 
или сексуалној оријентацији физичког лица”. Сходно 
томе, у циљу заштите података о личности, њихове 
безбедносне обраде и коришћења у оперативне сврхе, 
Законом предвиђена начела се морају поштовати. 

Предмет нашег интересовања јесте примењи-
вост утврђених начела у случајевима заштите података 
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Први корак у практичној примени Закона о за-
штити података о личности (Службени гласник РС, број 
87/2017) је препознавање одредаба које се односе на 
архиве, односно сагледавање обавеза које нови Закон 
намеће архивима, а потом и проналажење одговора на 
бројна питања: Које податке прикупљамо и на основу 
чега? На који начин треба да их штитимо? Да ли треба 
да донесемо одређене акте? Да ли се заштита података 
о личности односи и на податке садржане у архивској 
грађи? 

Нови Закон обилује упућујућим одредбама, што 
га чини прилично компликованим и непрегледним, али 
се већ у члану 4. Закона архиви могу „препознати” као 
руковаоци и органи власти. Подаци о личности које ар-
хиви прикупљају су подаци о личности запослених и 
других физичких лица са којима архиви закључују уго-
воре, подаци о истраживачима који користе архивску 
грађу у архивима, о лицима која се архивима обраћају за 
издавање уверења или прибављање копија из архивске 
грађе, о лицима која подносе захтеве архивима по раз-
личитим основима, лицима која улазе у зграде архива 
итд. 

За сваки податак који од некога прибави, архив мо-
ра да има основ, односно мора бити у ситуацији да 
докаже да је обрада коју врши законита (члан 12. 
Закона). Када је обрада података нужна у циљу из-
вршења одређене законске обавезе, архив не треба 
да тражи сагласност за обраду од лица на које се по-
даци односе јер архив свакако те податке мора да
обради да би извршио конкретну законску обавезу. 

Примера ради, када полицајац грађанину тражи 
личну карту да би га легитимисао, не треба му саглас-
ност тог грађанина за обраду личних података, па та-
ко и архив, када прикупља податке од запослених да би
извршио обавезе утврђене Законом о раду, Законом о 
здравственом осигурању итд, када прикупља податке од 
истраживача да би извршио обавезе утврђене Законом 
о културним добрима, или када обраду врши у складу са 
условима утврђеним чланом 12, став 1, тачкe од 2. до 6. 
Закона, није му потребна сагласност, односно приста-
нак. Међутим, у наведеним ситуацијама архив треба да 
дâ обавештење о обради свима чије податке прикупља. 
Са друге стране, када архив прикупља податке у ситу-
ацијама изван оних које су описане у горенаведеним

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА 
НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

важно мишљење архивске струке, која је до сада у бит-
ним питањима легислативе о заштити архивске грађе 
била скрајнута. То захтева сабирање архивског знања и
искуства са циљем да се на принципима међународне
и националне архивске нормативе, теорије и праксе,
као и посебних прописа о заштити података о лично-
сти, односно прописа са карактером lex specialis који-

Марија Милошевић, виши архивист
Архив Србије

ма се уређује статус документације стваралаца под по-
себним режимом (војна провенијенција, органа ино-
страних послова, органа унутрашњих послова), изради 
јединствен стручни став у погледу доступности, начи-
на коришћења и објављивања архивске грађе која са-
држи личне, или по другом основу, поверљиве податке. 

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

тачкама, тада мора од лица да прибави сагласност
за обраду. Дакле, најпре треба разликовати ситуације
када је неопходно прибавити сагласност, а када само да-
ти обавештење о обради. 

Због ограничења у погледу обима текста, само ћу 
укратко дати приказ конкретних радњи и аката које је 
потребно донети, а све заинтересоване колеге могу ми 
се обратити да им доставим моделе аката и за све до-
датне информације.

Сваки архив, најпре, треба да одреди лице за за-
штиту података о личности. Податке о овом лицу (име, 
презиме, e-mail адреса, контакт телефон) треба да до-
стави Поверенику на e-mail: office@poverenik.rs или по-
штом, и да их објави и на својој интернет-страници. 
Како је наведено на интернет-страници Повереника: 
„Једна од основних обавеза одређеног лица за заштиту 
података о личности јесте да сарађује са Повереником, 
представља  контакт тачку  за сарадњу са Повереником 
и саветује се са њим у вези са питањима која се односе
на обраду [...]”. Ово лице ће имати и веома важну уло-
гу у едуковању запослених о њиховим обавезама и по-
дизању свести о значају заштите података. 

Израда евиденција о радњама обраде података 
о личности (члан 47. Закона) је предвиђена као обаве-
за за све руковаоце, осим за привредне субјекте и орга-
низације у којима је запослено мање од 250 лица. Наве-
дене евиденције би требало да буду што детаљније јер
оне садрже све податке потребне за обављање поједи-
них других радњи (састављање обавештења о обради, 
утврђивање мера заштите и др.), и те евиденције запра-
во представљају све оне ситуације када архив прикуп-
ља и обрађује податке о личности. У Архиву Србије смо 
идентификовали 15 таквих ситуација јер водимо: ка-
дровску евиденцију, основну евиденцију о предмети-
ма, евиденцију истраживача, досијеа истраживача, књи-
гу дневних посета истраживача, евиденцију обрачуна
и исплате зараде, исплате накнада за службена путова-
ња, евиденцију о исплатама накнада за превоз, о при-
сутности на раду, верским празницима, а прикупљамо
и обрађујемо и податке о лицима са којима Архив Ср-
бије закључује уговоре, податке садржане у молбама 
и захтевима које нам физичка лица упућују, податке о
лицима која су ушла у зграде Архива Србије. Лични по-
даци се налазе и у Архису, а својеврсна обрада података 
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је и видео-надзор. У оквиру сваке евиденције треба на-
вести: сврху обраде података, податке који се обрађују, 
лица на која се подаци односе, примаоце којима се пода-
ци откривају, податке о преносу у друге државе и међу-
народне организације, рок после чијег истека се подаци 
бришу, место где се подаци налазе и опис мера заштите. 

Повереник је донео Одлуку о листи врста радњи 
обраде података о личности за које се мора изврши-
ти процена утицаја на заштиту података о личности и 
тражити мишљење Повереника за информације од јав-
ног значаја и заштиту података о личности. Имајући у 
виду радње обраде података које архиви врше, наглаша-
вам да је процена, осим осталих предвиђених случајева, 
потребна и када обрађујемо посебне врсте података о 
личности (верско уверење, чланство у синдикату, пода-
ци о здравственом стању...).

Доношење акта којим ће бити утврђене процеду-
ре, односно поступање са подацима и конкретне мере 
заштите података које архив прикупља и обрађује, није 
Законом предвиђено као обавеза, али имајући у виду 
да архив мора бити у могућности да докаже да податке
обрађује у складу са Законом, односно начелима обра-
де из члана 5. Закона, то би био велики изазов без до-
нетог одговарајућег акта/аката. Архив Србије је у ок-
тобру 2019. године организовао састанак поводом раз-
матрања практичне примене новог Закона и израде јед-
ног таквог акта (правилника) у којем су, осим представ-
ника Народног музеја у Београду, Народне библиоте-
ке Србије и Републичког завода за заштиту споменика 
културе, учествовале и наше колеге којима овом прили-
ком посебно захваљујем: Ивана Ђокић из Историјског 
архива Крушевац, Бранка Шарић из Историјског архи-
ва Града Новог Сада, Бојан Драшкић из Историјског 
архива Београда и Милица Баста из Архива Југосла-
вије. Моделом правилника смо, између осталог, утврди-
ли циљеве за његово доношење, прецизирали круг ли-
ца која су у обавези да га примењују (запослени и анга-
жована лица), дефинисали одредбе које гарантују да 
ће се обрада вршити у складу са начелима предвиђе-
ним Законом, предвидели конкретне мере заштите у 
погледу чувања и заштите од неовлашћеног приступа,
круг лица којима се подаци могу учинити доступним, 
заштиту података у оквиру информационо-комуника-
ционих система, набројали државне органе и органи-
зације којима се подаци могу давати. Моделом правил-
ника су предвиђене и мере које се односе на заштиту
података у рачуноводственом програму, поступање рад-
ника обезбеђења, заштита сервер собе, обавезе у погле-
ду обуке запослених, процедура у случају повреде пода-
така о личности и сарадња са Повереником. 

Када су у питању случајеви у којима архиви ан-
гажују обрађиваче података (нпр. код обезбеђења лица 
и имовине, услуге рачуноводства и др.), мора се имати 
у виду члан 45. Закона који, између осталог, предвиђа 
да руковалац може да одреди као обрађивача само оно
лице или орган власти који у потпуности гарантује
примену одговарајућих техничких, организационих и 
кадровских мера, на начин који обезбеђује да се обра-
да врши у складу са одредбама овог Закона и да се обе-
збеђује заштита права лица на које се подаци односе. 

Обрада од стране обрађивача мора бити уређена уго-
вором или другим правно обавезујућим актом у писме-
ном облику. 

Архиви су у обавези и да саставе контролну ли-
сту, која представља извештај о самопровери испуње-
ности захтева и самопроцени ризика, а налази се на ин-
тернет-страници Повереника. Образац листе треба да 
одштампамо, попунимо, да га потпише одговорно лице, 
оверимо печатом и скен тог документа пошаљемо По-
веренику на e-mail: office@poverenik.rs или поштом. 

Заштита података о личности садржаних у ар-
хивској грађи је најделикатније питање у вези са при-
меном новог Закона. Претходни Закон о заштити по-
датака о личности (Службени гласник РС, број 97/08, 
104/09 – др. закон, 68/12 – одлукa УС и 107/12) је 
у члану 5. предвиђао да: „Осим ако очигледно прете-
жу супротни интереси лица, поједине одредбе овог За-
кона о условима за обраду, као и о правима и обавеза-
ма у вези са обрадом не примењују се на обраду: 1) по-
датака који су доступни свакоме и објављени у јавним 
гласилима и публикацијама или приступачни у архива-
ма, музејима и другим сличним организацијама [...]”. 
Иако је у цитираном члану наведено: „архивама” а не 
архивима, будући да архива није организација слич-
на музеју, него организациона јединица, сматрали смо 
да се наведена одредба односила на архив и тако смо је 
и примењивали. Дакле, по ранијем Закону нисмо били
у обавези да штитимо податке у архивској грађи. 

Међутим, нови Закон у члану 92. предвиђа да: 
„На обраду у сврхе архивирања у јавном интересу,
у сврхе научног или историјског истраживања или 
у статистичке сврхе примењују се одговарајуће ме-
ре заштите права и слобода лица на које се пода-
ци односе прописане овим законом. Те мере обе-
збеђују примену техничких, организационих и ка-
дровских мера, а посебно како би се обезбедило 
поштовање начела минимизације података. Те ме-
ре могу обухватити псеудонимизацију, ако се сврха
обраде може остварити употребом те мере”. 

Буквална примена овог члана би могла да подра-
зумева нпр. анонимизацију, односно прикривање свих 
личних података који нису потребни истраживачу који 
користи одређену архивску грађу. На пример, ако је
циљ истраживања проналажење података о конкрет-
ном лицу, архив би требало да заштити податке о свим 
другим лицима у оквиру архивске грађе коју истражи-
вач намерава да прегледа (начело минимизације) или ако
је тема истраживања одређена болест, архив би треба-
ло да анонимизује све личне податке свих болесника са-
држаних у грађи јер то не би онемогућило истражива-
ње, а подаци би били заштићени. С обзиром на то да се
архивски документ не сме ни на који начин оштетити,
нити изменити, примена наведене мере би заправо под-
разумевала копирање докумената и анонимизацију по-
датака на тим копијама које би се потом дале истра-
живачу. Да ли би примена такве мере заштите била
могућа и оправдана? Сматрам да не би. Та мера би
била практично неспроводива, ако имамо у виду чиње-
ницу да сваки фонд у сваком архиву садржи личне по-
датке (Закон не предвиђа „рок трајања” заштите, па 
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Архив Србије, централна и матична установа за-
штите архивске грађе, надлежан је између осталог и за 
архивску грађу насталу радом служби безбедности, ко-
ју је преузео од Безбедносно-информативне агенције, 
а која се састоји од збирки докумената и досијеа лица. 
Како је реч о специфичној и веома осетљивој грађи, ус-
лови, поступак и начин њеног коришћења су регулиса-
ни посебним Правилником, којим је предвиђено да се 
збирке докумената могу користити у научно-истражи-
вачке сврхе, док досијеи могу да се користе искључиво
за потребе и по захтевима виших судова Републике Ср-
бије, (Чл. 13. Закона о рехабилитацији, Службени глас-
ник РС, бр. 92/2011) и Агенције за реституцију, (Чл. 
47. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 
Службени гласник РС, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 
88/2015 – Одлука УС и 95/2018).

Досијеа лица нису доступна грађанима јер још 
увек не постоји закон који уређује коришћење, однос-
но отварање досијеа, али они могу да поднесу захтев 
и добију информацију, односно потврду, да ли се у Ар-
хиву Србије налази досије за одређено лице. 

Поступање са архивском грађом која је преузе-
та од Безбедносно-информативне агенције утврђено је 
посебном процедуром. Прва мера заштите је ограни-
чен приступ овој грађи, посебно досијеима, као и чу-
вање у посебним просторијама у депоу Архива Србије.

Приступ досијеима имају само руководилац депоа, 
као и два овлашћена лица за поступање са архив-
ском грађом Безбедносно-информативне агенције, 
којима се досијеа издају, а искључиво на основу зах-
тева виших судова и Агенције за реституцију. 

Подаци о свим досијеима које је преузео Ар-
хив Србије налазе се у електронској бази података која 
садржи  податке преузете из записника о примопре-
даји, односно само име, презиме и број досијеа, тако 
да уколико у наведеној бази постоји више особа са ис-
тим именом и презименом, неопходно их је све прове-
рити ради утврђивања да ли Архив Србије поседује 
досије за конкретно лице за које се води одговарајући
поступак. Ту проверу обавља руководилац депоа. Уко-
лико руководилац депоа утврди да постоји досије који 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
НА ПРИМЕРУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ПРЕУЗЕТЕ ОД БИА-е

Весна Петровић, архивист
Aрхив Србије

бисмо дошли у ситуацију да треба да штитимо и подат-
ке у документима старим више векова), да архиви нема-
ју довољан број запослених ни за обављање редовне де-
латности, али и да није смисао Закона о заштити по-
датака да отежа обављање истраживања или да успо-
ставља обавезе које није могуће спровести. 

Дакле, члан 92. нам недвосмислено поручује да 
сада имамо обавезу да применимо одговарајуће мере 
заштите података садржаних у архивској грађи, однос-
но у фондовима и збиркама које садрже личне податке, 
али сами треба да утврдимо мере и то оне које се мо-
гу практично реализовати, а које ће бити и у складу са 
прописима који уређују делатност архива. Свакако да 
не можемо „затворити фондове за јавност” и забранити 
истраживања јер нам то не дозвољавају ни прописи ко-
је примењују архиви, ни акти одговарајућих међународ-
них тела који уређују доступност архивске грађе, а то 
би било супротно и самој суштини делатности архива.
Псеудонимизација, предложена чланом 92. Закона, до-
лази у обзир само код електронских записа, тако да 
нам та мера не одговара. Конкретно, Архив Србије ће 
у смислу примене наведеног члана предвидети следеће 
мере: допуну правилника који уређују коришћење ар-
хивске грађе одговарајућим одредбама које предвиђају 
да за повреду права на заштиту података о личности
коришћењем и објављивањем архивске грађе одговара 
истраживач у складу са Законом, уношење таквих од-
редаба у обрасце захтева за истраживање, истицање
обавештења о потреби заштите података, односно о од-
говорности за случај њихове повреде на видном месту 
у Центру за информације и читаоницама, обавешта-

вање свих којима се издају уверења и копије докумена-
та из архивске грађе да ће сносити одговорност уколи-
ко коришћењем тих докумената повреде нечије право
на заштиту података о личности, итд. Не можемо и ни-
смо надлежни да контролишемо коришћење и објављи-
вање података о личности садржаних у архивској грађи, 
нити треба да претпостављамо које су то ситуације у 
којима истраживач може да повреди нечије право на
заштиту података о личности, али можемо да урадимо
једино могуће, а то је да предузмемо радње које ће ути-
цати на подизање свести истраживача, односно кори-
сника архивске грађе, да се нови Закон „протеже” и на 
заштиту личних података садржаних у архивској грађи 
и да их упозоримо на одговорност у случају њихове 
повреде.

Најзад, желим да истакнем да још увек не постоји 
судска пракса поводом примене новог Закона, нити 
мишљења, односно пракса Повереника поводом број-
них питања која уређује нови Закон, тако да ћемо по-
тврду или демант ставова изнетих у овом раду заправо 
имати тек кроз одговарајућу контролу од стране Пове-
реника. Напомињем да су на интернет-страници Пове-
реника објављени формулари захтева које могу подне-
ти лица на која се подаци односе, али о тим правима
и поступању архива, као и сва друга питања која ни-
су обухваћена овим радом због његовог ограниченог 
обима, разматраћемо заједно на скупу који ће у Архи-
ву Србије бити организован за представнике свих архи-
ва, како бисмо разменили искуства и заједнички се што 
успешније суочили са изазовима које нам је донео но-
ви Закон о заштити података о личности.
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упознате и институције којима Архив Србије доставља 
копије докумената.

Наведене мере заштите података садржаних у до-
сијеима преузетих од Безбедносно-информативне аген-
ције су утврђене Правилником и подаци се штите због 
специфичности и осетљивости грађе која је настала ра-
дом служби безбедности, а могу се у извесној мери по-
дударити са мерама заштите података о личности. На-
ведене процедуре и описани поступак анонимизације 
података, који су се у пракси показали као веома ефи-
касни, могу бити од користи приликом примене одре-
ђених мера заштите података о личности.

Мирјана Бошкоћевић, архивист
Архив Косова и Метохије

АРХИВ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ – 
ДАНАС У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ

АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И
 РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

КОД СТВАРАЛАЦА ОД
 ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА

Народни oдбор Аутономне Косовско-Метохијске 
области (АКМО) је донео Решење о оснивању Обла-
сног државног архива у Приштини 20. марта 1951. 
године. Званично Архив Косова и Метохије је почео са 
радом 1954. године када су обезбеђени услови за рад 
– просторије, опрема, стручни кадар и финансијска 
средства. 

Од јуна месеца 1999. године, из свима познатих 
разлога, након НАТО бомбардовања, радници српске 
националности нису примљени у зграду Архива Косо-
ва и Метохије у Приштини и то у присуству јединице 
КФОР-а, па су били принуђени из безбедносних раз-
лога да напусте место живљења.

 По изласку са Косова и Метохије, овај Архив је 
имао 23 радника српске националности. Данас се један 
број радника налази по архивима у централној Србији, 
према месту живљења, у статусу „радног ангажовања” 
(5 радника), један број радника није радно ангажован
и живи по српским енклавама и ван Србије (4 радни-
ка). Један број је споразумно напустио Архив и запо-
слили се у друге установе, или су отишли у пензију (13 
радника). 

Године 2003. Архив Косова и Метохије је по 
ПИБ-у распоређен у Грачаницу на Косову и Метохи-
ји, а финансијско пословање иде преко Управе за јавна 
плаћања у Косовској Митровици, односно Лепосавићу. 
Такође, за седиште Архива ради обављања комуника-
ције и примања поште одређен је Историјски архив 
Ниш, у коме је био ангажован највећи број радника.

Делатност службе заштите архивске грађе и ре-
гистратурског материјала ван архива, после изласка са 
Косова и Метохије, сведена је само на правну заштиту 

се односи на лице за које се води поступак рехабили-
тације или поступак враћања одузете имовине и обеш-
тећења, он то евидентира, а овлашћено лице за посту-
пање са овом грађом на основу тога, тек онда, путем
реверса, поручује конкретан досије. На тај начин је 
број запослених који могу да остваре увид у доси-
јее и осетљиве податке у њима, као и број досијеа који се 
издаје овлашћеним лицима, сведен на минимум.

Пошто се утврди постојање одређеног досијеа, из
њега се издваја и копира одговарајућа документација, 
јер је чланом 18. Правилника, између осталог, предвиђе-
но да се документи из досијеа користе искључиво у ви-
ду фотокопија. На копијама докумената се врши анони-
мизација података о личности других лица садржаних у 
досијеу, односно лица која су била у вези са лицем чији 
је досије – сведоци, сарадници, службена лица, као и 
имена истражног судије, записничара, и др. Затамњују 
се њихова имена и презимена и други биографски по-
даци: датум и место рођења, имена родитеља, брачно 
стање, функција, занимање, али и сви други подаци који 
би могли довести до закључка о ком лицу се ради, нпр. 
родбинске везе са лицем чији је досије (зет, ујак и сл.). 
Анонимизација података се врши на копији документа 
из досијеа. Приликом првог пажљивог читања докумен-
та, прво се графитном оловком означавају речи које тре-
ба да буду затамњене, како би се евентуална грешка ла-
ко исправила, затим се приликом другог читања, од-
носно контроле, означене речи прецртавају хемијском
оловком и на крају се преко њих прелази црним марке-
ром. Међутим, вишим судовима и Агенцији за реститу-
цију се никада не шаље ова верзија, већ њена копија, из 
разлога што се прецртани подаци често виде и поред
овако детаљног поступка. Осим тога, постоје бројна 
средства за уклањање боје маркера, фломастера, корек-
тора, па се и из ових разлога анонимизована страница
поново копира. Прва копија документа на којој се 
обавља анонимизација података се након копирања 
уништава.

Имена познатих историјских личности се не ано-
нимизују, као ни имена лица која су у најближем
сродству са лицем за које се траже подаци, однос-
но имена родитеља, супружника и деце јер су неоп-
ходна за упоређивање са подацима из захтева и до-
каз да се заиста ради о лицу за које је захтев упу-
ћен. Такође се не анонимизују копије пресуда, ко-
пије преписа пресуда и копије извода из пресуда,
као јавно објављени документи који се налазе и у 
досијеима. 

О копирању докумената из архивске грађе Без-
бедносно-информативне агенције води се посебна еви-
денција која садржи следеће податке: датум копирања, 
број захтева, бројеве страница које су копиране, укупан 
број страница и име лица које је копирало.

Објављивање података из досијеа, копија досијеа 
или копија докумената из досијеа које Архив доставља 
вишим судовима и Агенцији за реституцију, као и њи-
хово коришћење у било које друге сврхе, осим за по-
требе поступака за рехабилитацију, односно за потре-
бе враћања одузете имовине, није дозвољено, са чиме су 
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архивске документације ван архива, код стваралаца у 
другом степену органа управе и власти, код образов-
них, здравствених, културних и осталих институција, 
ствараоцима који су измештени у северном делу Ко-
сова и Метохије. Послове заштите архивске грађе и 
регистратурског материјала ван архива обављају два 
радника (архивски саветник и архивист).  

На самом почетку рада службе пописани су 
ствараоци у регистру по делатностима: 

•	 Универзитет у Приштини – Ректорат, са сeди-
штем у Косовској Митровици и 9 факултета
овог Универзитета размештених у Косовској 
Митровици, Лепосавићу, Звечану и Лешку (Еко-
номски факултет, Факултет уметности, Правни 
факултет, Медицински факултет, Технички фа-
култет, Природно-математички факултет, Учи-
тељски факултет, Факултет за спорт и физичко 
васпитање и Пољопривредни факултет);

•	 у Звечану се налази Висока техничка школа 
„Звечан”, а у Лепосавићу су размештене: Висока 
техничка школа „Урошевац” и Висока економ-
ска школа „Пећ”. Такође, постојала је и Висока 
пословна школа у Блацу, али је она припојена 
Високој пословној школи у Београду;

•	 Студентски центар у Косовској Митровици;
•	 Министарство просвете – Одељење у Косовској 

Митровици;
•	 од републичких филијала у регистру су упи-

сане: Републички фонд за здравствено, пензи-
оно и инвалидско осигурање – Филијала у Ко-
совској Митровици и Национална служба за
запошљавање – Филијала у Косовској Митро-
вици; 

•	 Здравствени центар у Косовској Митровици 
и КБЦ Приштина са седиштем у Косовској 
Митровици;

•	 ствараоци из делатности финансијског посло-
вања: Народна банка Србије – Одељење у Ко-
совској Митровици и Управа за плаћање у Ко-
совској Митровици;

•	 од јавних предузећа: ЈП „Ибар” Србијашуме – 
испостава у Лепосавићу, ЈП „Електрокосмет” 
у Косовској Митровици и ЈП „Ибар” – Лепенац 
из Приштине, размештен у Зубином Потоку;

•	 Холдинг Рударско-металушки хемијски комби-
нат „Трепча” у Звечану;

•	 од стваралаца културних установа: Покрајински 
завод за заштиту споменика културе, Покра-
јински културни центар и Институт за српску 
културу у Лепосавићу;

•	 Центар за социјални рад у Косовској Митро-
вици; 

•	 Покрајински Црвени крст у Косовској Мит-
ровици.

За ствараоце по српским енклавама на територији 
Косова и Метохије анимирани су радници из оп-
штинских архива ради заштите по територијалној 
надлежности. То су углавном основне и предшкол-
ске установе на српском језику у Грачаници, Лап-
љем Селу, Ливађи и Штимљу.

Судови и тужилаштва као и матичне службе који 
су измештени са Косова и Метохије, а који су били под 
надлежношћу Архива Косова и Метохије, припојени 
су судовима, тужилаштвима и органима управе у цен-
тралној Србији, и њих више не обилазимо. 

Данас Архив Косова и Метохије има 29 актив-
них стваралаца и 6 стваралаца који више нису под на-
шом надлежношћу: Виши трговински суд измештен у 
Лесковцу, Окружни суд Приштине у Нишу, Покрајин-
ско јавно тужилаштво и Општинско јавно тужилаштво 
Приштине у Прокупљу су припојени судовима у раз-
мештеним градовима. Матична служба која је измеш-
тена са Косова и Метохије у Нишу за општине При-
штина, Косово Поље, Обилић, Подујево, Глоговац и 
Липљан, припојена је Градској управи Ниш. 

За сваког од наведених стваралаца формиран је 
досије са пратећим подацима према Упутству о садр-
жају досијеа. Ствараоце обилазимо на сваке две године 
или према позиву. Према извршеним обиласцима и 
урађеним записницима у којима смо констатовали ста-
ње архивске грађе и регистратурског материјала, може-
мо да изведемо и неке опште закључке у погледу чувања, 
сређивања и заштите документације. 

Што се тиче високообразовних и виших уста-
нова које су размештене из Приштине, Призрена и 
Урошеваца, записнички смо констатовали да поседују 
документацију од 1999. године до данас. Документа-
ција од оснивања до јуна 1999. године остала је у ра-
нијим седиштима (осим Факултета за спорт и физичко 
васпитање који је пренео из Приштине све матичне 
књиге студената и Универзитета у Приштини – Ректо-
рат, који је такође пренео књиге издатих диплома сту-
дената, магистраната и доктораната). Било је покушаја, 
у сарадњи са међународном заједницом, да се изврши 
преузимање матичних књига и студентских досијеа за 
студенте српске националности, али је све остајало на 
папиру и речима. Ове установе су одмах након 1999. 
године почеле са реконструкцијом матичних књига сту-
дената, досијеа активних студената и матичних књи-
га радника, како би могли даље да наставе обављање 
делатности.

Надлежна служба Архива Косова и Метохије је
од 2004. године до данас за сваког од наведених ства-
ралаца урадила до сада четири или пет записника о 
прегледу. Уз нашу нашу стручну помоћ сви факултети и 
високе школе су донели правилнике о канцеларијском 
и архивском пословању и листе категорија регистра-
турског материјала са роковима чувања. Излучивање 
безвредног регистратурског материјала већина ства-
ралаца редовно обавља (код неких је излучивање вр-
шено више пута). Мали број стваралаца уписује доку-
ментацију у архивску књигу пре извршеног излучивања 
безвредног регистратурског материјала. Ни ми као над-
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лежна служба нисмо успели досад да их анимирамо у 
овом веома важном задатку.

Факултети и високе школе имају електронску об-
раду података у студентским и службама за материјал-
но финансијско пословање. У студентском центру се 
редовно врши скенирање целокупне документације. 

На самом почетку пресељења ових стваралаца 
у северни део Косова и Метохије, наша улога као над-
лежног архива је била велика у погледу пружања 
стручних упутстава преко одржавања стручних ради-
оница, пошто је било доста нових радника којима је 
канцеларијско пословање било велика непознаница. 

Што се тиче документације Холдинг Рударско-
металушког комбината „Трепча” у Звечану, она је из-
ложена све већем степену уништења и пропадања. Над-
лежна служба Архива Косова и Метохије је изврши-
ла неколико пута преглед и контролу архивске грађе и 
регистратурског материјала (записнички два пута и 
то 27. 6. 2007. и 11. 11. 2008), и још неколико посета у 
којима смо обавили само консултације и давали стручна 
упутства и предлоге како заштитити и средити ову до-
кументацију. После обављених разговора, речено нам
је од стране надлежних у комбинату да је комбинат 
под ингеренцијом међународне заједнице УМНИК-а, 
па су и из тог разлога „везане руке” заинтересованим 
познаваоцима документа у овом колективу и посебно 
нашој надлежној служби, као и нашем ресорном Ми-
нистарству за културу и информисање коме смо се 
обраћали више пута ради заштите документације овог 
комбината. 

Увидом у документациони центар РМХК „Треп-
ча” утврђено је да је документација одлагана у фасци-
клама и регистраторима и у највећем делу је смештена 
на металним полицама, док се део документације чува 
у регистраторима и на поду, посут прашином. Пројект-
на документација није физички заштићена, јер се нала-
зи на полицама без архивске амбалаже (кутије). Про-
сторије у којима је смештена документација су влажне 
и видно прокишњавају. Део документације је директ-
но изложен уништењу и пропадању, тако да је доку-
ментација у регистраторима влажна и прети јој опас-
ност од трајног пропадања. Прашина је такође један 
од фактора пропадања ове архиве. Већина прозора је 
са поломљеним стаклима, још од 1999. године када је 
дошло до покушаја насилног уласка албанских екстре-
миста и вандалиста у просторије РМХК „Трепча”.

Треба нагласити да око 1200 дужних метара дра-
гоцене привредно-архивске грађе и документарног 
материјала, натрпани и „тамо и овамо”, стоје незашти-
ћени већ пуних 20 година и препуштени зубу време-
на. Овакво стање документације је искључиво после-
дица људског немара. С обзиром на то да је ова архив-
ска грађа по количини обимнија од свих стваралаца на 
овим просторима, она не може да стоји и у континуи-
тету пропада. 

Део текста овог стручног рада је управо „апел” 
одговорнима да покушају својим ангажовањем и ауто-
ритетом да заштите документацију овог гиганта који
је некада једини у Србији имао привредни архив, и 

чији је архивски фонд у Архиву Косова и Метохије 
проглашен фондом од изузетног значаја.

Што се тиче стваралаца од републичког знача-
ја, можемо бити сасвим задовољни начином на који 
они чувају и сређују документацију. Наиме, наша над-
лежност код њих је само територијална, а Архив Срби-
је врши стварну надлежност.

Ако изузмемо архивску грађу и регистратурски 
материјал РМХК „Трепча” у Звечану, остали стварао-
ци према својим ванредним условима у којима раде, 
веома добро чувају, сређују и обезбеђују адекватне 
услове за заштиту своје документације. Сматрамо да 
смо и ми као надлежни архив својим присуством дали 
велики допринос њеној адекватној заштити. АРХИВИСТИ

ЧК
О

 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

Мср Јасмина Живковић, архивски саветник
Историјски архив Пожаревац

Mеђународна архивска асоцијација ICARUS је, 
у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у
Београду и Историјским архивом Београда, организо-
вала у периоду од 23. до 25. септембра 2019. године у 
Београду Међународну архивску конвенцију под на-
зивом „Архиви и архивска истраживања у дигиталном
окружењу”  (ICARUS Convention #24 – “Archives and
Archival Research in the Digital Environment”). Подр-
шку Конвенцији обезбедили су Министарство културе
и информација Републике Србије и Министарство
образовања, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.

Архивистичко друштво Србије је узело учешће 
на Конвенцији. Мср Јасмина Живковић, архивски са-
ветник Историјског архива у Пожаревцу, у својству 
представника АДС-а, поднела je реферат на тему 
“Archive Material on Digital Media and Protection 
of Data” („Архивска грађа на дигиталном медију и 
заштита података о личности”), у оквиру  Четврте 
пленарне сесије под називом “Archives and Challenges 

Мср Јасмина Живковић на ICARUS конвенцији у Београду
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СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И 
РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

„ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ” А. Д. БЕОГРАД,
ДИРЕКЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЈУГ У НИШУ,

ОД СТРАНЕ РАДНИКА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

Стојанка Бојовић, архивски саветник
Архив Косова и Метохије 
(aнгажована у Историјском архиву Ниш)

У другој половини 2019. године, предузеће за те-
лекомуникације „Телеком Србија” а. д. Београд, у својим 
архивским депоима са задатком сређивања и обраде за-
остале документације ангажовао је екстерне извршио-
це Архива Србије – за архивске депое у Београду, Исто-
ријског архива Ниш – за архивски депо у Нишу, Исто-
ријског архива Краљево – за архивске депое у Краљеву и 
Архив Војводине – за архивски депо у Новом Саду. 

Треба напоменути да осим Архива Србије, запо-
слени у архивским депоима Ниш, Нови Сад и Краљево 
нису до сада сарађивали са надлежним архивима у сми-
слу комплетне обраде и сређивања документације, осим 
у поступку за излучивање безвредног регистратурског 
материјала. Обрада, сређивање, издвајање и попис без-
вредног регистратурског материјала, обележавање ре-
гистратурских јединица, унос у електронску архивску 
књигу, као и обављање осталих неопходних послова ар-
хивирања приликом сређивања и обраде регистратур-
ског материјала, вршено је свеобухватно на читавој те-
риторији Србије свим регионалним јединицама „Теле-
кома Србије”. 

 Историјски архив Ниш од самог оснивања „Те-
лекома Србије” а. д. Београд, Дирекције регије Југ у Ни-
шу 1997. године, врши територијалну надлежност над 
архивском грађом и регистратурским материјалом ове 
Дирекције у Нишу. На основу досадашњих прегледа и 
контроле документације овог ствараоца, констатова-
ли смо да је то једна од боље сређених архива у Нишу 
и региону. Поседује више просторија – архива намење-
них одлагању и чувању архивске грађе. У подрумским 

of the Digital Society / Part 2 Theoretical Concepts, Best 
Practices” („Архиви и изазови дигиталног друштва / 
Теoретски концепти, најбоља пракса”). У реферату су, 
са архивистичког аспекта, отворена питања о изазови-
ма пред којима се налази архивска струка у Србији, у 
погледу односа између доступности и јавности архив-
ске грађе у дигиталном/електронском облику и заш-
тите података о личности у складу са позитивним 
законским прописима и архивистичким стандардима.

Такође, током Конвенције, председница АДС-а 
Лела Павловић је разговарала са управом ICARUS-a 
о могућем чланству и ближој сарадњи Архивистичког 
друштва Србије са овом међународном архивском 
асоцијацијом.

просторијама се чува документација до 2017. годи-
не, а на спрату у архиви се одлаже текућа документа-
ција. Архиве су опремљене металним полицама, архив-
ским кутијама, суве су и не осећа се мирис мемле.

Прегледом смо констатовали да служба која обав-
ља послове чувања, сређивања, архивирања, одабирања 
и излучивања безвредног регистратурског материјала, 
као и уписа у архивску књигу, примењује у свом раду
сва најновија донета упутства, уредбе и одлуке – Закон
о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94), Пра-
вилник о канцеларијском и архивском пословању и
Листу категорија регистратурског материјала са роко-
вима чувања. Задужено је и лице за послове извршења
канцеларијског пословања – архивар.  Архив Србије вр-
ши стварну надлежност и доноси решења за уништење
безвредног регистратурског материјала на основу до-
стављених мишљења надлежних радника Историјског 
архива Ниш.

У периоду од 16. јуна до 20. новембра 2019. го-
дине, у архивском депоу „Телекома Србије” а. д. Бео-
град, Дирекције регије Југ у Нишу, радници Историј-
ског архива Ниш су провели  на пословима сређивања, 
излучивања и архивирања документације пословних 
јединица: Бољевца, Бора, Зајечара, Кладова, Књажев-
ца, Алексинца, Бабушнице, Пирота, Прокупља, Блаца, 
Куршумлије, Лесковца, Власотинца, Лебана, Медвеђе, 
Сокобање и Ниша (3 пословне јединице). На овим по-
словима радило је 13 радника Историјског архива Ниш, 
2 радника ангажована у Историјском архиву Ниш из 
косовских архива и два историчара ангажована на од-
ређено време. Извршење наложених послова пратила
је и надзирала директорка Историјског архива Ниш 
Снежана Радовић, а пословима је руководила Невенка 
Вучковић, руководилац Службе техничке заштите, ко-
ришћења и презентовања архивске грађе. Велики до-
принос у обављању послова пружили су нам радни-
ци „Телекома Србије” Дирекције регије Jуг у Нишу, у
погледу консултација око извршења следећих врста
послова:

•	 идентификација, отварање и прегледање реги-
стратурских јединица, разврставање по врсти и 
припадности уговорне документације: ADSL, 
IPTV, BOX, мобилна и фиксна телефонија (но-

Архивски депо „Телекома Србије” а. д. Београд. 
Дирекција регије Југ у Нишу
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Територијалнa надлежност Историјског архива 
„Средње Поморавље” у Јагодини обухвата шест општи-
на Поморавског округа: Јагодина, Параћин, Свилајнац, 
Деспотовац, Ћуприја и Рековац. У Поморавском окру-
гу постоје тридесет две основне школе, три основне му-
зичке школе и једна основна школа за ученике оштеће-
ног слуха и говора. Десет основних школа налази се у 
општини Јагодина, као и једна основна музичка школа
и једна основна школа за ученике оштећеног слуха и го-
вора. На територији општине Параћин, другој по вели-
чини општини Поморавског округа, постоји осам ос-
новних школа и једна основна музичка школа. У општи-
ни Свилајнац постоје четири основне школе. Пет ос-
новних школа је у општини Деспотовац, а на територи-
ји општине Ћуприја постоје три основне школе и једна 
школа за основно музичко образовање. На територији 
општине Рековац постоје две основне школе. Све на-
ведене основне школе поседују листу категорија реги-
стратурског материјала са роковима чувања на коју је 
Историјски архив у Јагодини дао сагласност.

Обавеза органа, установа, предузећа и других 
правних лица у току чијег рада настаје регистратурски 
материјал и архивска грађа је и утврђивање листе кате-
горија са роковима чувања, а како на исту сагласност 
даје надлежни архив (Закон о културним добрима, Сл. 

КАТЕГОРИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КАО ДЕО
 ЛИСТE КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

СА РОКОВИМА ЧУВАЊА 
У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА

гласник РС, бр. 71/94, 52/2011, – др. закони, 99/2011 – 
др. закон) намеће се стална потреба праћења скоро це-
локупне законске регулативе да би се адекватно одго-
ворило овом задатку. Оваква ситуација одражава се и
на сврсисходност, квалитет и значај листе категорија ре-
гистратурског материјала са роковима чувања и уста-
нове културе и образовања, у овом случају установе ос-
новног образовања, тј. основне школе. 

Сходно месечним и годишњим плановима рада
Архива у Јагодини, служба заштите архивске грађе ван 
архива се труди да у оптималним временским интер-
валима обиђе све наведене основне школе и да буде на 
располагању за сваки вид сарадње. Све школе имају ли-
сту категорија регистратурског материјала са рокови-
ма чувања, а канцеларијско пословање се обавља на, 
углавном, квалитетан начин. Листа категорија је кон-
ципирана исто за све основне школе у Поморав-
ском округу, нарочито у делу који се односи на
прописе из области образовања и васпитања. 

Листа категорија регистратурског материјала 
са роковима чувања у основним школама које су у над-
лежности Историјског архива „Средње Поморавље” у 
Јагодини садржи седам основних група докумената.

Прву групу чине документа која се односе на
акта о оснивању школе у чијем саставу је документација 

Саша Здравковић, aрхивист
Историјски архив „Средње Поморавље” Јагодина

ви прикључци, прикључак после дуга, сеобе, зате-
чене линије); захтеви за фиксну и захтеви за мо-
билну телефонију; одређивање рока чувања по 
Листи категорија регистратурског материјала са 
роковима чувања; формирање нових регистра-
турских јединица и систематизовање по хроно-
логији и врсти Дирекције за пословне и приватне 
кориснике;

•	 издвајање, пописивање и излучивање мултиплика-
та и копија оригиналних примерака докуменатa; 

•	  израда и обележавање регистратурских јединица 
спољним етикетама; 

•	 обрада и унос података о архивираној документа-
цији у Електронску архивску књигу; 

•	 издвајање, израда пописа безвредног регистра-
турског материјала коме је истекао рок чувања и 
излучивање;

•	 додељивање и обележавање регистратурских је-
диница коначним архивским бројевима, контро-
ла и унос истих у Електронску архивску књигу.

У току сређивања, „Телеком Србија” а. д. Београд 
је затражио од Архива Србије смањење рокова чувања 

Радници Историјског архива Ниш на сређивању у депоу

за неколико врста уговорне документације. Саглас-
ност је добијена и радници Историјског архива Ниш су 
накнадно испоштовали нове рокове чувања приликом
излучивања безвредног регистратурског материјала.

Наведени послови су извршени за период 2008–
2016. године – сређено је 570 дужних метара архивске 
грађе и регистратурског материјала.
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Архивски гласник 14 2019.

о оснивању школе, документација о упису у судски ре-
гистар и статусне промене, затим статути, правилни-
ци и пословници, захтеви и картони депонованих пот-
писа овлашћених лица, решења о укњижењу непокрет-
ности, одлуке о куповини основних средстава, одлуке о 
отуђењу основних средстава, уговори о пословно-тех-
ничкој сарадњи, те документација везана за канцела-
ријско пословање; правилник о раду архивског депоа, 
листа категорија регистратурског материјала са роко-
вима чувања, записници о прегледу архивске грађе и
регистратурског материјала, записници о примопре-
даји архивске грађе надлежном архиву, архивска књи-
га, записници и решења о излучивању регистратурског
материјала коме је истекао рок чувања, деловодни про-
токол, скраћени деловодник, регистар уз деловодни
протокол, записници о пријему и предаји штамбиља,
печата и жигова и уништење печата; записници и реше-
ња о прегледу од стране државних органа, записници
и решења о спроведеним изборима директора, органа
управе и савета родитеља; дипломе, плакете и друга
признања школе која су трајног карактера и ставке у
овој области општих услова настајања и рада које има-
ју ограничено трајање, бирачки спискови и гласачки
листићи, доставна књига за место поште и остала адми-
нистративна преписка. 

Инвестиционо-техничку документацију као сле-
дећи сегмент листе категорија – другу групу чине ка-
тегорије трајног карактера и то одлуке и уговори о из-
градњи инвестиционих објеката, пројекти са пратећом 
документацијом, грађевински предмети, уговори о са-
нацији објеката, уговори и решења о додели станова на 
коришћење и једина ставка са ограниченим роком чу-
вања – уговори о закупу пословног простора. 

Документа из радних односа (кадровски посло-
ви) чине трећу групу докумената који су трајног ка-
рактера – матична књига и индекс за матичну књигу,
пасивни персонални досијеи запослених, молба за за-
снивање радног односа, изводи из матичних књига ро-
ђених, уверења о држављанству, доказ о школској спре-
ми (оверена фотокопија), лекарско уверење, радна књи-
жица (фотокопија), уверење из казнене евиденције, оба-
вештење о забрани вршења злостављања и сексуалног 
узнемиравања на раду и злоупотреби од таквог права
на заштиту понашања, извештај националне службе о 
психофизичкој стабилности запосленог, доказ о испу-
њавању посебних услова за радно место, уговор о раду, 
уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одго-
ворности, уговор о извођењу наставе, уговор о допун-
ском раду, уговор о додатном раду, уговор о стажира-
њу или волонтирању, решење о распоређивању, пре-
мештају, упућивање на рад код другог послодавца и
утврђивање зараде, решење о престанку радног одно-
са, решење о плаћеном или неплаћеном одсуству, реше-
ње о јубиларној награди, солидарној помоћи, решење о 
повећању педагошке норме, уверење о положеном при-
правничком испиту, стручном испиту, испиту за ли-
ценцу, испиту за секретара школе, решење о утврђива-
њу статуса пуне или непуне норме, решење о четрде-
сеточасовној радној недељи, сертификати и уверења о 
стручном усавршавању, споразум о преузимању запо-

слених, стручни рад у образовању и васпитању (струч-
но усавршавање, извештаји о стручном прегледу рада 
наставника школе, материјали у вези са стручним путо-
вањима, специјализација и др.), документација настала
у току стручног усавршавања, пријаве и одјаве запосле-
них према ПИО фонду и пријаве осигураника и чла-
нова породица према фонду за здравствено осигурање
– ставке су које се наводе у листи категорија регистра-
турског материјала са роковима чувања из облaсти кад-
ровских послова, а трајног су карактера. Остале кате-
горије из ове области имају ограничене рокове чувања
у распону од две до десет година.

Документа из образовног и васпитног рада чине 
четврту и најважнију групу докумената који настају у 
процесу рада школа и најспецифичнији су током изра-
де листе категорија. Већим својим делом су трајног ка-
рактера и чине их матичне књиге редовних и ванредних
ученика, развојни и акциони план школе, школски про-
грами, годишњи планови рада школе, годишњи извеш-
таји о раду школе, годишњи извештај о раду директора 
школе, самовредновање рада школе, статистички годи-
шњи извештаји, главна књига уписница ученика, заврш-
ни испити ученика 8. разреда, регистар издатих дипло-
ма и сведочанстава, записници о поправним испити-
ма, записници о разредним испитима, записници о пе-
дагошком колегијуму, записници Наставничког већа, 
записници одељенских већа, записници стручних већа 
из области предмета, записници тимова за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
записници стручних тимова за инклузивно образовање, 
записници школских одбора, записници савета родите-
ља, записници Ученичког парламента. Летописи, моно-
графије школе, затим билтени, буџетска књига, те ре-
шења о остваривању права ученика, такође су трајног 
карактера. Мањи део категорија из овог поглавља има 
ограничени рок чувања који се креће у периоду од 2
до 10 година.

Пету групу чини финансијско и материјално по-
словање школа, које као кориснице буџета локалних 
самоуправа велику пажњу посвећују категоријама ма-
теријала из ове области. У оквиру ове области, трајни 
карактер имају ставке везане за почетни биланс који се 
ради приликом оснивања школе, финансијски планови 
прихода и расхода са плановима рада, завршни рачуни 
са прилозима, платни спискови и М-4 обрасци, карто-
ни зарада запослених, обрасци уплата доприноса и 
уговора о делу, уговори о инвестиционим кредитима,
књиге основних средстава покретне и непокретне имо-
вине и картице основних средстава, евиденције о јав-
ним набавкама (записници, уговори). Рокови чувања у 
оквиру области финансијско-материјалног пословања 
крећу се од 2 до 10 година. 

Шесту групу чине ставке из области безбедно-
сти и здравља на раду, мањи део ових докумената је 
трајног карактера и то годишњи извештаји о зашти-
ти на раду, правилник о безбедности и здрављу на раду 
и програм обучавања радника из области безбедности 
и здравља на раду, пријаве повреда радника и ученика
надлежним органима. Већи део документације из ове
ставке има трајност од 40 година и њу чине разне еви-
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денције о лекарским прегледима и здравственом стању 
образовно-наставног особља и ученика.

Седму групу чине документи из области проти-
впожарне заштите, али према постојећој законској ре-
гулативи нема докумената трајног карактера, већ еви-
денција о запосленима оспособљеним за противпожар-
ну заштиту и практичну проверу знања чији је рок чу-
вања 40 година и евиденција о извршеним прегледима 
о стању противпожарне опреме чији рок чувања је 5 
година.

Имајући у виду све бржи развој информационих 
технологија, као и настајање нових докумената у елек-
тронском облику, питање је шта нас у будућности чека 
– у каквом облику ће бити чувани документи трајног 
карактера, како ће законске промене утицати на проду-
жење или смањење рокова чувања регистратурског ма-
теријала, а време и пракса ће тек дати одговоре на адек-
ватност прописаних рокова, везаних за нове врсте реги-
стратурског материјала.
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Архивистичко друштво Србије је на седници 
одржаној 31. маја 2018. године формирало Секцију за
службу депоа која има задатак да сагледа проблеме 
смештаја, техничке заштите архивске грађе и вођења 
евиденције о архивској грађи, као и све друге проблеме 
са којима се сусрећу запослени у депоу.

Од 39 архива у архивској мрежи Србије, за рад
ове секције заинтересовало се 14 архива и предложило 
своје контакт особе. У циљу сагледавања стања у овој 
служби, формирали смо упитник за раднике у депоу,
који садржи 55 питања из седам области. Од 14 при-
јављених архива, на упитник је одговорило девет архи-
ва, односно, више од половине пријављених, и четвр-
тина од укупног броја архива у Србији, што би могло да 
представља репрезентативни пресек стања у депоима.

Објединивши резултате упитника, добили смо 
слику просечног депоа у Србији. 

Свакако је депо нераскидиви део сваког архива,
па самим тим, анализом просечног депоа, анализира-
ћемо и просечни архив.

Просечан архив у Србији покрива 5 општина и
градова, од којих су поред оснивача, још и три суос-
нивача. На полицама просечног депоа у Србији налазе 
се 545 фондова, или 4.237 дужних метара архивске 
грађе. У просечном архиву у Србији тренутно има 
14 запослених, а од тога су три радника у депоу. Ме-
ђутим, број запослених у архиву се сваке године сма-
њује за два радника. У просечном депоу,
дакле, раде три радника, распоређена од 
високе стручне спреме до неквалифико-
ваних радника, као и од виших архивиста 
до архивских помоћника. Поред рада у
депоу, радници ове службе раде и на дру-
гим пословима у архиву.

Површина просечног архива је 
2.045 m². Налази се у ширем центру гра-
да у адаптираној згради коју дели са дру-
гим установама. Од укупне површине ар-
хива, депо заузима 800 m².

За рад у депоу, то наравно никако 
није нити адекватан, нити довољан про-

ПРОСЕЧАН ДЕПО ПРОСЕЧНОГ АРХИВА У СРБИЈИ

стор. То није јединствена целина, већ се депои налазе 
на више локација од којих је архив власник само 30% 
зграда у којима се налазе депои, док је 70% власништво 
оснивача или неке друге установе. У овим датим окол-
ностима, просечан архивски депо ипак покушава да за-
довољи основне стандарде. Дрвене површине депоа пре-
мазане су противпожарном бојом, има громобранску 
заштиту, као и противпожарну заштиту која се редов-
но сервисира. Различит је спектар физичко-техничког
обезбеђења, од физичког обезбеђења и противпровал-
них система, преко металних решетки, електронских 
брава и видео-надзора. Међутим, депои који нису у 

Предраг М. Видановић, архивист
Историјски архив у Пироту

Кадровска сруктура запослених у просечном депоу архива
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саставу саме зграде архива немају обезбеђење. У депоу
се редовно врши контрола нивоа прашине, обезбеђена 
су средства за хигијену (сапуни, алкохол) и заштита 
(мантил, рукавице, маске, итд.). Опремљен је полица-
ма од којих су 80% стандардне полице, 5% су по-
кретне полице и 15% дрвене и комбиноване (дрво-
метал) полице. Поред тога, располаже и другом опре-
мом за смештај архивске грађе, ормарима за микро-
филм, плакате, мапе и сл. Нису сви депои опремљени 
опремом за мерење температуре и влажности ваз-
духа (термометри, хигрометри). У 70% депоа нема 
грејања, просечна температура у току године креће 
се између 10ºС и 26ºС, а влажност ваздуха од 44% до 
62%. Ниједан депо није климатизован. Просечном ар-
хиву у Србији недостаје још око 400 до 700 m² про-
стора за депое. Опрема која недостаје депоима су ме-
талне (покретне) полице, одвлаживачи влаге, машине за 
сушење папира, коморе за дезинфекцију, хидрометри и 
хигрограми, као и обнова подова и инсталација. Хиги-
јена у депоу се одржава, углавном на тај начин што се
чисте само подови, али нередовно, а грађа само при-
ликом коришћења. Главни проблем при одржавању хи-
гијене јесте забрана запошљавања чистачицa.

Од евиденција о архивској грађи у служби депоа 
целовито се воде књига пријема, општи инвентар и то-
пографски показивач, делимично су вођени и ажури-
рани досијеи фонда, књига промене релативне влаж-
ности и температуре, књига пописа за лечење, еви-
денција коришћења архивске грађе, регистар активних 
и пасивних регистратура, и именски регистар фондова
и збирки. Тек је у зачетку електронско вођење евиден-
ција и не постоји пратећа документација основној 
евиденцији. Од обавештајних средстава у депоу са
100% заступљен је топографски показивач, док је во-
дич кроз депо заступљен са 60%.

Проблеми приликом вођења обавештајних сред-
става у депоу јесу углавном велики и нагли прилив
архивске грађе настале ликвидацијом предузећа, али и 
раздељеност фондова по депоима. Затим, недостатак 
информација о регистратурама због чега би спољна 
служба морала активније да прибавља статуте, пра-
вилнике и статусне промене регистратура. Рад у служ-
би депоа компликује велики број обавештајних сред-
става у којима се понављају информације, недовољна 
сређеност фондова, али и проблем уписивиња у књи-
гу пријема када кроз једну регистратуру уђе више 
фондова који могу бити посебни. Приметно је да се не 
евидентира јединствено издавање грађе из депоа, већ 
је то у неким случајевима само на захтев корисника, у 
некима реверс, а у некима преко књиге уписа, упит-
ника о коришћењу или као лична евиденција.

Основни проблем просечног депоа у Србији сва-
како је недостатак адекватног и наменског простора, а 
уз то, недостатак стручног кадра и радне снаге, али и 
несређеност архивске грађе. Служба депоа у архивима 
мора да буде потпуно самостална, а не да је у оквиру
друге службе и требало би утврдити заједничку мето-
дологију вођења евиденција. На крају, али никако мање 
важно, потребно је едуковати раднике о техничкој за-

штити и растаурацији, дигитализацији и микрофилмо-
вању. Такође, велики проблем јесте и недостатак књи-
говезнице. 

Можемо закључити да је наш просечни депо у 
просечном архиву и заиста на неком просечном нивоу. 
Приметан је велики дисбаланс између радника у архи-
ву и надлежних власти у разумевању ове институције.
На читавој територији Србије, имамо само четири на-
менски грађене зграде архива, али имамо и архиве ко-
ји су испод сваког критеријума. Рад архива у потпуно-
сти зависи од локалне самоуправе. Част изузецима, 
али често наилазимо на неразумевање. Док се радници 
архива, па самим тим и депоа, залажу да што профе-
сионалније обављају свој посао у овим околностима, 
са друге стране, надлежни органи, с обзиром на то да 
су оснивачи или суоснивачи ове установе, недовољно 
предузимају потребне мере како би се ствари помери-
ле са нулте тачке. Свакако, овде нећу говорити о важ-
ности архива, који је дијаметрално супротан од онога 
што он данас представља. Архив као културно и циви-
лизацијско достигнуће савременог света заслужује
знатно бољи однос и државе и друштва у целини.

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

АРХИВ У ФУНКЦИЈИ 
ОБРАЗОВАЊА

Јасминка Марковић, архивист
Историјски архив Краљево

Афирмација архива и ширење свести о његовом 
значају и улози, упориште би требало да имају у 
образовном систему. Задатак архива, као носиоца и 
чувара културног наслеђа, огледа се у едукацији мла-
дих генерација кроз занимљиве приступе, програме и 
садржаје пласиране на интересантан и пријемчив на-
чин. Институционална приступачност и отвореност
aрхива су полазне основе за образовни подстицај уче-
ника кроз школске и ваншколске активности. 

Имајући у виду важност спознаје заштите и чу-
вања архивске грађе код деце и омладине, Историјски 
архив Краљево негује сарадњу са краљевачким основ-
ним и средњим школама. У оквиру редовних активно-
сти и планираних програма, Архив организује посете 
ученика установи, а садржаје прилагођава и пласи-
ра према узрасту. Међу школама са којима има дуго-
годишњу успешну сарадњу издвајају се ОШ „Четвр-
ти краљевачки батаљон”, ОШ „Светозар Марковић”,
Гимназија и Економска школа.

Сарадња се концептуално одвија на неколико 
нивоа, почев од стручног вођења кроз установу, упо-
знавањем са радом организационих јединица – Оде-
љењем за заштиту архивске грађе ван архива, Одеље-
њем за сређивање, обраду и коришћење архивске грађе 
са депоом, Одељењем за опште послове (Писарницом) 
са Рачуноводством и Центром за информације са 
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библиотеком, преко пасивног и активног учешћа уче-
ника у културно-образовним програмима, до стицања 
знања о правилном чувању и заштити архивске грађе, 
начину и могућностима коришћења и примене у из-
ради школских задатака и семинарских радова. 

У циљу упознавања ученика са културним нас-
леђем овог краја, приликом посете Историјском архи-
ву Краљево, чија је територијална надлежност на под-
ручју града Краљева и општина Врњачка Бања и Раш-
ка, међу општим темама о којима се говори су исто-
ријат установе, значај и улога архива у коме се башти-
ни прошлост и шире сазнања о њој, организација и
процес рада установе са посебним акцентом на зна-
чају чувања и заштите докумената и архивске грађе, 
упознавање са архивским фондовима и збиркама, изда-
вачком и изложбеном делатношћу.

 Поред тога, ученици су у прилици да погледа-
ју сталну поставку, сачињену од вредних докумената и 
фотографија који се чувају у Архиву, као и да присуст-
вују и учествују у тематским предавањима, промоци-
јама, изложбама, филмским пројекцијама и слично. 

Посебан вид сарадње се одвија приликом обе-
лежавања значајних датума и јубилеја, представљања 
школа у оквиру различитих програма, пројеката и ра-
дионица, при чему ученици, уз помоћ предавача и ар-
хивских радника, показују стечено умеће коришћења
и примене архивске грађе у својим радовима и реали-
зацији постављених задатака.  

 Образовни потенцијал архива је велики и тре-
ба га искористити на најбољи могући начин. Доса-
дашња сарадња са школама одвијала се углавном на 
иницијативу Историјског архива Краљево, учитеља, 
предметних наставника и професора. Међутим, прак-
са је показала да је потребно интензивирати и ус-
поставити дубљу сарадњу са образовним устано-
вама, осмислити разноврсне програме, развијати 
и искористити архивске потенцијале и ресурсе. 
Посебно треба водити рачуна о узрасту ученика и 
усклађивању архивских и школских садржаја, изради 
годишњих планова, организовању радионица у складу 
са школским градивом из области друштвених наука.
У сарадњи са школама, потребно је израдити мо-
дерне и занимљиве едукативне програме који би
допринели ширењу свести и интерактивном укљу-
чивању деце у очување писаног културног наслеђа. 

Приоритетни задаци aрхива и школа су да ство-
ре услове за проучавање локалне историје и омогуће 
ученицима да употпуне сазнања о свом завичају, важ-
ним догађајима, личностима, појавама, процесима, по-
литичком, друштвеном, економском и културном жи-
воту. Заједничким снагама, уз савремени наставни 
приступ и примену адекватне методологије, потребно 
је поставити основу за правилан однос према учењу, 
вредновању, чувању и коришћењу архивске грађе.

Предстојећа дигитализација свакако ће допри-
нети бољој доступности, лакшем и бржем коришћењу 
архивске грађе и већој мотивацији и интересовању међу 
„интернет” генерацијом. У том контексту, по угледу 
на савремене светске трендове, званична интернет

страница Архива би у догледно време требало да 
буде допуњена информацијама о свом образовном 
потенцијалу, са пропратним садржајима и поткатего-
ријама, као што су начин коришћења дигитализоване 
архивске грађе, упутства за ученике и наставнике, 
предлози активности и теме које могу обрађивати, 
радионице, такмичења у познавању локалне и нацио-
налне историје. 

Дигитализација архивске грађе отвориће ново 
подручје деловања, у коме ће архивска теорија и 
пракса, прилагођена потребама ученика, имати 
модерну васпитно-образовну функцију. 
Архив треба да постане место слободног избора 
за учење, креативно размишљање и самостално 
истраживање, уз примену дидактичких средстава, 
савремених технологија и коришћење друштвених 
мрежа. 

Нови приступ школској популацији треба да 
пробуди интересовање ученика, омогући квалитетније 
образовање и архив учини отворенијим и видљивијим. 
Популаризација архива као носиоца културног наслеђа 
код младих нараштаја представља важно културолошко 
утемељење за очување националног идентитета.

 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СРЕМ”
У СТРАТЕШКОМ ПЛАНУ РАЗВОЈА 

КУЛТУРЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Стратешки документи дугорочног развоја кул-
туре на свим нивоима јавне власти замишљени су као 
основа за планирање културне политике, а израђују се 
на темељу сагледавања постојећег стања и расположи-
вих потенцијала у овој области. Стратешки план разво-
ја културе Града Сремска Митровица за период 2017–
2022. године, усвојен од стране Скупштине града 29. 
марта 2018. године, као један од тада ретких стратеш-
ких планских аката ове врсте у Србији, настао је ре-
зултатом дуготрајних и детаљних анализа Радне групе 
у чијем су раду активно учествовали и представници 
Историјског архива „Срем” из Сремске Митровице.

Партиципирање архивских стручњака у изради 
дугорочног плана културног развоја Града Срем-
ске Митровице схваћено је и искоришћено као
прилика да се у формалном облику и јавно пре-
зентују стање и текући проблеми у раду архив-
ске службе, али и да се кроз усмеравање пажње 
стручне и шире јавности додатно укаже на зна-
чај, свакодневну стручну посвећеност, потенци-
јал и допринос који архивска струка треба и мо-
же да пружи пројектима културног и свеукуп-
ног развоја друштва. 
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У ситуацији када је вишегодишњи процес усва-
јања Стратегије развоја културе Републике Србије у 
фази окончања, а слична планска документа још нису 
усвојена у великом броју локалних самоуправа, при-
мер и искуство Историјског архива „Срем” и Града 
Сремска Митровица могу бити од помоћи архивским 
установама приликом њиховог учешћа у изради бу-
дућих стратешких аката. У европској, а све више и до-
маћој пракси пројектног финансирања и квалитетног 
„буџетирања”, постојање темељног стратешког плана 
сматра се додатним бенефитом у поступку одобрава-
ња пројеката којима се унапређују материјалне, струч-
не и кадровске потребе архива и архивске службе.

*
Пројектовани учинак мера предвиђених Страте-

гијама културног развоја најбоље се постиже кроз од-
говарајућу хоризонталну хијерархију и усклађеност о-
вих докумената са општим или сродним стратегијама 
на истом нивоу организације власти. Вертикална хије-
рархија подразумева да поред „кровне” – у овом случају 
Стратегије развоја културе на нивоу Републике Срби-
је – треба да постоје и адекватна стратешка документа 
локалних и других нивоа власти. 

Нека од основних начела која треба да буду део 
сваке стратегије културног развоја јесу: 

•	 очување културног и историјског наслеђа,
•	 подстицање културног стваралаштва и 

одрживости културних пројеката,
•	 отвореност и доступност културних садржаја и 

њихово интегрисање у друге сфере друштва.

Уз наведене, треба тежити принципима и начи-
нима савремене презентације културе и културних до-
бара, креирању иновативних културних пројеката и 
њиховом маркетингу, те интеграцији културних садр-
жаја у туристичке понуде. Једна од евидентних вред-
ности Стратешког плана развоја културе Града Срем-
ска Митровица за период 2017–2022. године, начиње-
ног у сарадњи са Агенцијом за регионални развој АП 
Војводине, јесте чињеница да се до конкретних пода-
тка, предлога и мера дошло путем директне и двосмер-
не сарадње са културним и туристичким делатницима 
из области архивске, књижњичке, музејске, позоришне, 
филмске, ликовне делатности, као и области деловања 
центара за културу, установа културног туризма, удру-
жења грађана и националних заједница.

*
Каква је позиција перспектива Историјског 

архива „Срем” у овом стратешком планском документу? 

У уводном – општем сегменту Стратегије дефи-
нишу се одговарајући државни и међународни правни 
оквири деловања у култури, уз навођење дугорочних
важећих европских стратегија, радних програма и аген-
ди, као и Развојног програма АП Војводине 2014–
2020, односно Стратегије одрживог развоја Града
Сремска Митровица 2010–2020. године. Неспорно је
да основу деловања и планирања рада архивске служ-

бе чини начин њеног финансирања. Квалитетна стра-
тегија културног развоја мора садржати предлоге свих 
релевантних конкурса државног, покрајинског и ло-
калног нивоа власти, укључујући и међународне про-
јекте и изворе средстава. 

Стратегија пружа преглед постојећих култур-
них, материјалних, кадровских и других ресурса уста-
нова и других субјеката у области културе. За Исто-
риjски архив „Срем”, регионалну установу заштите кул-
турних добара, свакако је од значаја чињеница да се 
Сремска Митровица посматра као „град музеј” – највеће 
насеље у Срему и један од најстаријих градова Ев-
ропе који баштини богату историјску традицију. Је-
дан од „чувара” те традиције свакако је и овај архив са 
преко 1300 архивских фондова и збирки (насталих у
распону од прве половине XVIII века до данас). Уз то,
архив је и установа са активном законском легитима-
цијом у заштити архивске грађе и регистратурског 
материјала. 

Стратешки план развоја културе Града Срем-
ска Митровица за период 2017–2022. године садржи 
конкретне мере које треба реализовати у циљу уна-
пређења културног живота, развоја и промоције кул-
турних ресурса, као и показатеље остваривања плани-
раних и препоручених мера. У том смислу, Историјски 
архив „Срем” би своје актуелне и планиране активно-
сти требало да прилагоди смерницама и циљевима де-
финисаним у овом документу.

Битан елеменат овог стратешког плана је број
запослених у архивској установи, односно њихова об-
разовна и стручна квалификација, са акцентом на чи-
њеници да оспособљавање архивског радника изиску-
је одређено време, односно процедуру стручне обу-
ке, праксе и усавршавања, због чега мора бити дуго-
рочно и брижљиво планирано. При томе је пожељно
водити рачуна да у овом (а вероватно и у другим архи-
вима) постоји известан дефицит запослених на поје-
диним пословима (коришћење архивске грађе, прево-
ђење докумената, дигитализација, израда пројеката 
итд.). Управо кроз дефинисану стратешку одредницу 
унапређења знања и вештина запослених у уста-
новама културе предвиђа се њихова стручна и те-
матска обука у креирању нових културних садржаја,
припреми пројеката и међународној сарадњи.

У оквиру стретешке мере израде регистара 
културних добара и њиховог вредновања Историј-
ски архив „Срем” већ је учинио значајне кораке. Страте-
гија успостављања канала комуникације између корис-
ника и креатора културних садржаја најбоље ће се ос-
тварити кроз повећање „видљивости архива” у широј 
јавности. Томе несумњиво доприноси и креирање бо-
гатије културне понуде и садржаја интересантних по-
тенцијалним корисницима и публици. Свестрана из-
давачка делатност као препознатљива тачка у раду Ис-
торијског архива „Срем” допринеће реализацији овог 
циља. Исто важи и за изложбе архивских докумената, 
осмишљене медијске наступе, презентацију на интер-
нет-порталу и друштвеним мрежама, промоције и
слично.



26

 Посебан акценат у овим стратешким смерни-
цама дат је институционалној сарадњи са другим 
градским институцијама и установама као и про-
мовисању културних и туристичких вредности 
Сремске Митровице, с обзиром на то да се ради о не-
довољно искоришћеним потенцијалима. Примера ра-
ди, изложбени простор Историјског архива „Срем” са 
сталном и повременим поставкама архивских доку-
мената, мора постати део редовне туристичке понуде 
Града Сремске Митровице. Том приликом, требало би 
истаћи и презентовати изузетна, аутентична и јавно-
сти интересантна документа (нпр. већ изложени лист 
из гимназијског дневника Милеве Марић-Ајнштајн, и 
многе архивалије вредних збирки које поседује овај ар-
хив). Иста документа треба да буду део штампаних и
дигиталних туристичких и културних презентација
Града Сремска Митровица. Слична је ситуација и са 
збиркама фотографија и видео-материјала о прошло-
сти града и региона Срема која могу заинтересовати
посетиоце културних знаменитости. Евидентна чиње-
ница у свакодневном раду овог архива јесте и пове-
ћан број истраживачких дана у циљу израда генеало-
гија и истраживања личног и породичног порекла. То 
је несумњиво још један потенцијал који ваља унапре-
дити и искористити. Значајан број лица који се инте-
ресују за генеалошке податке јавља се из иностран-
ства, а неки од њих циљано посећују архив. Пажњу 
завређује и стратешка мера остварења сарадње на ме-
ђународном и регионалном нивоу. Ова сарадња, на
примеру рада архива, може се довести у везу и са
планираним подстицањем и развојем мултикултурал-
ности и односа са различитим националним заједници-
ма, чије културно стваралаштво и заоставштину треба 
адекватно презентовати (као што су разне изложбе, по-
писи и публикације са подацима из црквених матичних 
књига верских и националних заједница).

Једна од стратешки важних мера која је у ди-
ректној вези са претходно изложеним јесте и плани-
рана подршка дигитализацији и микрофилмовању 
културног наслеђа за шта је неопходно обезбедити од-
говарајућу кадровску и финансијску подршку, као и
набавку адекватне опреме. Значајан сегмент Страте-
гије односи се на стање и одржавање техничке и ин-
форматичке опреме, са нагласком на потребу конти-

нуиране набавке архивских полица, ормара, скенера,
копир-апарата и рачунара са савременим софтвер-
ским решењима за свакодневни рад. Репарација, 
конзервација и трајна заштита културних добара 
(архивске грађе) такође су на списку усвојених ме-
ра унапређења културних ресурса у регионалном ар-
хиву и Граду Сремска Митровица.

За Историјски архив „Срем” посебно је важна
анализа стања објеката у којима се налазе установе
културе, због чињенице да се ради унапређења ус-
лова рада и чувања архиве предвиђа санација и адап-
тација значајног дела смештајног депо простора,
како би се санирали постојећи недостаци и влага у
појединим депоима. Најоптималније решење била би 
изградња новог наменског депо простора. Сходно том 
опредељењу Стратегија предвиђа израду пројектно-
техничке документације, при чему се појединачно на-
воде сви објекти који захтевају инвестиционо улагање.

Културна стратегија препознала је и архитек-
тонску вредност архивске зграде која представља спо-
меник културе од великог значаја – објекат грађанске 
војнограничарске архитектуре XVIII века, који у је-
динственом склопу централног градског трга чини део 
локалне туристичке понуде. Због тога је планираним
мерама предвиђено и уређење фасаде Историјског ар-
хива „Срем”.

Стратегија културног развоја сама по себи није 
гаранција да ће планиране мере бити реализоване.
Њихово „спровођење у живот” зависи од низа објек-
тивних и субјективних околности. Ипак, чини се да
је за архивску службу и остале делатности у култури 
важно да њихове потребе и потенцијали буду записа-
ни у дугорочним планским документима овог типа. 
То су формално-правни ослонци на које се свака кул-
турна делатност може позвати, а који се у складу са 
новим потребама и тенденцијама могу мењати или 
допуњавати. 

Уосталом, закључни сегмент ове Стратегије на-
браја конкретне индикаторе реализованих циљева и 
мера у планираним временским роковима. У овом слу-
чају, то би биле израђене стручне евиденције, коли-
чина микрофиломоване и трајно заштићене грађе, из-
рађени архитектонско-грађевински пројекти, врсте и 

обим инвестиционих улагања, број одр-
жаних едукација и формираних струч-
них тимова за пројекте, изглед креира-
ног туристичког производа Града Срем-
ска Митровица, количина и врста пропа-
гандних материјала и садржаја, број зајед-
нички остварених културних пројеката, 
манифестације и изложбе на пољу мул-
тикултуралности, врсте и садржаји ино-
вативне културне понуде, итд.

Аутор је члан Радне групе која је 
учествовала у изради Стратешког плана 
развоја културе Града Сремска Митрови-
ца за период 2017–2022. године.
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У организацији Историјског архива Београда, 
8. новембра 2019. године, одржана је интерактивна 
радионица под називом „Електронски документи и 
постојећи правилници о канцеларијском пословању”. 

Аутори ове радионице покушали су да укажу
на чињеницу да, у протеклих неколико година, по-
стоји веома велика неусклађеност између постоје-
ћих правилника о канцеларијском пословању у ре-
гистратурама која не врше јавна овлашћења (прив-
реда, здравство, медицина итд.) и позитивних за-
конских прописа који регулишу ову област – област 
канцеларијског пословања у тзв. e-систему.

Полазећи од дефиниције канцеларијског по-
словања, као поступања са документима (инфор-
мацијама) од њиховог настанка или пријема, пре-
ко евидентирања, класификовања, обраде, те ва-
лоризације и чувања, не треба се чудити што до-
ношење општег акта о канцеларијском и архив-
ском пословању представља једну од основних 
обавеза свих стваралаца архивске грађе и реги-
стратурског материјала. С обзиром на информа-
тичку револуцију, која се одвија невероватном 
брзином, а којој смо били само неми сведоци у 
протеклом периоду, јасно је да су, из претходно 
изведене анализе аутора, поједине регистратуре 
обухватале само део оних чланова Уредбе о елек-
тронском канцеларијском пословању органа др-
жавне управe, који се односе на поступање са
електронским документима, у систему канцела-
ријског пословања. Аутори су мишљења да је, по-
ред Уредбе која може бити основ за такав акт, временом 
требало обухватити и низ других члано-ва који се налазе 
у другим позитивним законским прописима, а уређују 
област електронског канце-ларијског пословања. 

Чланови Владе Републике Србије усвојили 
су, у периоду од 2004. до 2019. године, сет за-
кона којим се уређују питања електронског доку-
мента, електронског потписа, електронског печа-
та, временског жига, електронске доставе и елек-
тронског чувања докумената. Најзначајнија поља 
примене електронског потписа и документа су: 
електронско пословање, електронска трговина, 
електронско банкарство, електронска управа, елек-
тронско здравство и електронско школство. 

Са становишта архивистике поставља се пи-
тање како помирити све већу употребу инфор-
мационих технологија са потребом заштите по-
датака (информације) који представљају архивску 
грађу. Претенциозно би било рећи да је само
због архивистике, али је чињеница да су у овом периоду 

еволуирале дефиниције термина којима се баве ови 
закони. 

Архивисти запослени у Служби заштите ре-
гистратурског материјала и архивске грађе 
ван архива, свакодневно се на терену сусре-
ћу са комбинацијом електронског послова-
ња и класичног система, а у смислу стварања
и одлагања документације у електронској,
али и у папирној форми. У свим регистрату-
рама данас, канцеларијско пословање одви-
ја се двојако. Документација се ствара, али
исто тако и обрађује, па и архивира у оба 
облика.

Анализом пристиглих правилника о канцела-
ријском пословању установљено је, нажалост, да су 
постали обичан и формални општи акт, преписан 
и некритички преузет са интернета, норматив који 
служи само да се задовољи форма и законска обавеза 
проистекла из Закона о културним добрима. Самим
тим, ни сегменти који се тичу електронске документа-
ције, а појављују се у правилницима, немају јаче упо-
риште у реалности. Решење би требало тражити негде 
у троуглу Регистратура (стваралац архивске грађе) – 
Архив (установа заштите) – Држава (као законодавац). 
Регистратуре у пракси већ годинама спроводе нешто 
што не умеју да преточе у општи акт, односно норма-
тив који су дужни да донесу по Закону о културним 
добрима. 

Неопходно је у наредном периоду подићи све-ст 
о важности ове теме код архивиста запослених на по-
словима заштите архивске грађе ван архива, пажљиво
сагледати законске прописе који тумаче ову пробле-
матику, те јасно дефинисати, на нивоу струке, који су 
то минимуми који би морали бити имплементирани 
у постојеће правилнике, да би се на тај начин могли 
објединити и унифицирати поступци заштите архив-
ске грађе у тзв. е-окружењу.

Током стручних надзора над поступцима еви-
дентирања, чувања, класификације и архивирања реги-
стратурског материјала код стваралаца (регистратура), 
аутори су уочили да у великој мери постоји раско-
рак између онога што су регистратуре нормирале у 
својим општим актима и стварног стања на терену. 
Истраживање о имплементираности термина из доме-
на електронског пословања, у постојећим правилни-
цима о канцеларијском пословању (често регистратуре 
убацују „и архивском пословању”) рађено је на узорку 
од осамдесет правилника које су регистратуре доста-

РАДИОНИЦА „ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ И
ПОСТОЈЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ”

Београд, 8. новембар 2019. године

Јасмина Латиновић, виши архивист
Историјски архив Београда
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виле Историјском архиву Београда и Историјском 
архиву Града Новог Сада. Период који је обухваћен 
истраживањем је период од 2016. до 2019. године, 
с обзиром на то да је у наведеном раздобљу велики
део пословања прешао у електронски облик. 

На радионици смо покушали да дамо одговоре
на следећа питања:

1. Да ли су правилницима обухваћени термини ко-
ји се тичу електронског канцеларијског посло-
вања?

2. Да ли је правилницима, одговарајућим чланови-
ма, обухваћен пријем електронске поште, од-
носно електронских докумената?

3. Да ли је правилницима јасно дефинисан Дело-
водни протокол у електронском издању?

4. Да ли су поступак архивирања предвидели, по-
јединим члановима, и у папирној форми и у 
електронском формату? 

5. Да ли је електронска евиденција регистратур-
ског материјала (архивска књига у е-формату) 

или предаја документације надлежном архиву 
предвиђена у електронском формату и ако јесте, 
на који начин, на ком запису, у ком облику?

6. Да ли се горенаведени чланови, који се пре све-
га односе на е-пословање, директно као такви, 
примењују у пракси?

Аутори рада, анализом наведених правилника 
који се користе данас у регистратурама, дошли су 
до закључка да већина правилника није комплетна, у 
смислу да не поседује све неопходне чланове који се 
односе на пријем, класификацију, обраду, чување и 
предају архивске грађе у е-формату. 

На интерактивној радионици биле су присут-
не колеге из спољних служби архивске мреже са 
подручја Републике Србије, које су благовремено ак-
тивно учествовале, дајући своја мишљења, предлоге 
и сугестије о постојећем нормативном акту. На са-
мој радионици расправљано је о датим предлозима, 
те су одмах имплементирани предлози о коначној 
верзији акта за који је преовладало опште мишљење 
да се преформулише у назив „Основи за регулисање 
система канцеларијског пословања у класичном и 
електронском окружењу у регистратурама које не вр-
ше јавна овлашћења”. 

Радионица је реализована као размена искус-
тава свих архивиста који раде на пословима заштите 
архивске грађе и регистратурског материјала ван 
архива, али и као глас струке чији би закључци, у 
наредном периоду, могли бити уважени када је у пи-
тању доношење општих аката у систему канцелариј-
ског пословања. 

Радионици су присуствовале колеге из: Архива 
Србије, Архива Војводине, Историјског архива Гра-
да Новог Сада, Историјског архива Београда, Исто-
ријског архива Сомбор, Историјског архива Зрења-
нин, Историјског архива Кикинда, Историјског ар-
хива Бела Црква, Историјског архива Пожаревац, 
Историјског архива Шумадије – Крагујевац, Исто-
ријског архива Врање, Историјског архива Краљево, 
Историјског архива Крушевац, Историјског архи-ва 
Смедеревска Паланка, Историјског архива „Топли-
це” Прокупље, Историјског архива Лесковац, Исто-
ријског архива „Средње Поморавље” Јагодина, Ис-
торијског архива „Рас” Нови Пазар, Историјског 
архива „Срем” Сремска Митровица, Историјског ар-
хива Панчево, Mеђуопштинског историјског архива 
Чачак, Историјског архива Шабац.

Треба истаћи да су радионици присуствовали 
и представници регистратура: „Тактик” д. о. о.; „Гео-
моделионг” д. о. о.; „Славија хотели” д. о. о.; Канцела-
рија стечајног управника „Ђукић”; Канцеларија сте-
чајног управника „Југовић”; „Генерали осигурање” 
а. д. Србија; Агенција за осигурање депозита; „МТС 
банка” а. д. Србија; „АИК банка” а. д. Србија, те пред-
ставници СО Земун. Они су такође активно уче-
ствовали у раду, те били мишљења да коначну вер-
зију предлога таквог нормативног акта треба зајед-
нички да донесу регистратуре уз сугестије и пред-
логе архивске струке.

АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

Радионица „Електронски документи и постојећи правилници
о канцеларијском пословању”
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Архивски гласник 14 2019.

Разменом искустава стручних радника који раде  
у службама за заштиту архивске грађе и регистратур-
ског материјала ван архива, закључено је да се у устано-
вама културе, у надлежности историјских архива, при-
мењују различите Листе категорија које нису усаглаше-
не са канцеларијским пословањем установа и не обух-
ватају све категорије регистратурског материјала које 
настају њиховим радом.

Заједничка замисао била је да се на једној струч-
ној радионици покуша израда Предлога Оријентацио- 
не листе категорија за установе културе, које су у над-
лежности историјских архива са подручја Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Сличне архивистичке радионице одржаване су и 
раније, од којих можемо издвојити две са сличном кон-
цепцијом. Прва, 2011. године у Кикинди, на којој је 
сачињен Предлог Оријентационе листе категорија ар-
хивске грађе и регистратурског материјала са рокови-
ма чувања, за основне школе; и друга, 2013. године у 
Мокрину, на којој је усаглашен Предлог Оријентацио-
не листе категорија за средње школе. На обе радиони-
це, рад је окончан доношењем и објављивањем Пред-
лога Оријентационих листа категорија који се успеш-
но користе као основа за израду Листа категорија у ос-
новним и средњим школама у АП Војводини.

Предлог теме за ову радионицу потекао је од 
Јасмине Латиновић, вишег архивисте у Историјском 
архиву Београда, Југослава Вељковског, архивског са-
ветника у Историјском архиву Града Новог Сада и 
Милована Ристића, архивисте у Историјском архиву 
у Панчеву. Историјски архив у Панчеву преузео је ор-
ганизацију радионице и припрему потребног мате-
ријала. Планом радионице било је предвиђено учешће 

стручних радника који раде у Служби за заштиту ар-
хивске грађе и регистратурског материјала ван архива.

Радионица је одржана 26. и 27. септембра 2019. 
године у Школско-рекреативном центру „Чардак” Де-
либлато, у Заштићеном резервату природе „Делиблат-
ска пешчара”, удаљеном 45 километара од Панчева.

Радионицу су активним учешћем подржали пред-
ставници из следећих архива:
Историјског архива Београда – Јасмина Латиновић и 
Владимир Мијатовић; Историјског архива Зрењанин – 
Жељко Бајић и Никола Петричевић; Историјског ар-
хива Кикинда – Виктор Рајић и Владимир Дудић; Исто-
ријског архива Града Новог Сада – Југослав Вељков-
ски, Предраг Константиновић и Душко Пантелић; 
Историјског архива Сомбор – Саша Сабадош; Исто-
ријског архива Сремска Митровица – Мирјана Меда-
лић и представници домаћина, Историјског архива у 
Панчеву – Милован Ристић, Смиљка Вучур и Владимир 
Кузмановић.

Било је предвиђено је да се Предлог Оријента-
ционе листе категорија донесе за следеће установе: би-
блиотеке, заводе за заштиту споменика културе, музеје 
и позоришта.

У току припреме материјала за радионицу, ура-
ђена је анализа постојећих листа категорија ових уста-
нова, канцеларијског пословања и категорија реги-
стратурског материјала, који настаје њиховим радом. 
Утврђено је да се категорије регистратурског мате-
ријала у установама културе разликују у делу који се 
односи на основну делатност, док се у осталим об-
ластима пословања код свих установа јављају, углав-
ном, исте категорије регистратурског материјала. Ова
чињеница одредила је приступ у изради Предлога 

ИЗВЕШТАЈ И ЗАКЉУЧЦИ АРХИВИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПАНЧЕВУ

Делиблато, 26. и 27. септембар 2019. године

Милован Ристић, архивист
Историјски архив у Панчеву

Тема: 
Израда Предлога Оријентационе листе категорија регистратурског материјала

са роковима чувања за установе културе

Учесници радионице у организацији Историјског архива Панчево
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Оријентационе листе категорија, у погледу одвајања
регистратурског материјала по припадности.

Први део Предлога обухвата категорије реги-
стратурског материјала из области пословања које по-
стоје у свим установама, а други део обухвата катего-
рије из области основне делатности, за сваку устано-
ву посебно. Када су у питању рокови чувања, није би-
ло неслагања по питању одређивања категорија које се 
као архивска грађа имају чувати трајно, док је по пи-
тању категорија регистратурског материјала са роко-
вима чувања усаглашен став да се одреди доња грани-
ца у дужини чувања за категорије појединачно, уз мо-
гућност повећања рока чувања, зависно од потребе и
оперативности појединих категорија у установама.

Предлог Оријентационе листе категорија обух-
вата шеснаест области, са категоријама регистратурског 
материјала у оквиру дела пословања на који се односе.

Категорије регистратурског материјала које се 
односе на основну делатност установа издвојене су у 
посебну област, у овом случају означену редним бројем 
пет, чиме је дата могућност установама које буду кори-
стиле овај Предлог, као основу за израду своје Листе
категорија, да део који се односи на основну делатност 
једноставно убаце на припадајуће место у Листи.

Предлог Оријентационе листе категорија омо-
гућује измене током израде Листе категорија у устано-
вама, у смислу допуна, измена назива, распореда или 
изостављања појединих категорија, зависно од посло-
вања и потреба установе. Ову могућност дозвољава 
чињеница да категорије регистратурског материјала у
Предлогу Листе нису обележене редним бројевима.

Конструктиван приступ учесника потврдио је 
оправданост организације радионице, чији је
рад успешно завршен усвајањем Предлога Ори-
јентационе листе категорија за установе кул-
туре. 

Предлог, који је усвојен на радионици, пред-
ставља основу за израду Листа категорија у установама 
културе, у поступку који подразумева учешће струч-
них радника из Службе за заштиту архивске грађе и
регистратурског материјала ван архива, у смислу пру-
жања помоћи и упутстава током поступка доношења 
Листе категорија.

Широка употреба Предлога Оријентационе ли-
сте категорија, у регистратурама из области култу-
ре, имајући у виду ранија слична искуства, била би још
већа потврда неопходности сарадње архивских радни-
ка у циљу доношења закључака који могу бити приме-
њени у пракси.

Стручне архивистичке радионице на којима се 
решавају и доносе закључци о заједничким питањима и 
проблемима представљају један од најбољих начина са-
радње архивских радника.    

 

У организацији Друштва архивских запосленика 
Тузланског кантона одржана је дводневна Међународ-
на конференција под називом „Тузлански архивски да-
ни”, 27. и 28. септембра (петак и субота) 2019. године, 
у хотелу „Mellain” у Тузли. Отварање Конференције је
уприличено 27. септембра 2019. године, са почетком 
у 18 сати у Конгресној сали Хотела „Mellain” у Тузли. 
Конференција је окупила стручњаке из области архи-
вистике, хисторије и информационо-комуникацијских 
технологија из Словеније, Хрватске, Босне и Херцего-
вине и Србије. Изложено је 19 научних радова са ок-
вирном темом „Електронски записи као хисторијски
извори четврте генерације – значај, заштита и кориш-
тење”. Ријеч је о веома актуелној теми с обзиром на 
чињеницу да у архиве већ годинама стиже све више
дигиталне грађе.

Међународну конференцију „Тузлански архив-
ски дани” организовало је Друштво архивских запос-
леника Тузланског кантона, под покровитељством Фе-
дералног министарства образовања и науке. Спонзори 
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 ИЗВЈЕШТАЈ СА
МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
„ТУЗЛАНСКИ АРХИВСКИ ДАНИ”

Тузла, 27. и 28. септембар 2019.

Мр Јасмин Јајчевић
Друштво архивских запосленика Тузланског кантона
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Kонференције били су „Кабас ДОО Сарајево” и „Ити-
нерис ДОО Тузла”. На почетку, присутне је поздравио
и одржао уводно излагање предсједник Организацио-
ног одбора конференције мр сц. Омер Зулић. Конфе-
ренцију је свечано отворио министар за културу, спорт 
и младе у Влади Тузланског кантона Срђан Мићано-
вић.  

Поред обраћања министра и предсједника Ор-
ганизационог одбора конференције „Тузлански архив-
ски дани”, мр сц. Омера Зулића, у уводном дијелу, Кон-
ференцију су поздравили: др сц. Динко Чутура, дирек-
тор Хрватског државног архива; др сц. Силвија Бабић, 
предсједница Хрватског архивистичког друштва; Лела 
Павловић, директорица Међуопштинског историјског 
архива Чачак и предсједница Архивистичког друштва 
Србије; др сц. Мирослав Новак, Покрајински архив
Марибор; Споменка Пелић, предсједница Архивистич-
ког удружења Босне и Херцеговине и директор Канто-
налног архива Травник; Милена Поповић Субић, Ар-
хив Војводине, Нови Сад; мр сц. Сејдалија Гушић, пред-
сједник Архивистичког удружења Федерације Босне и 
Херцеговине, и др сц. Влатка Лемић, Свеучилиште у За-
гребу, ИКАРУС Хрватска.

Након свечаног отворења и обраћања гостију, 
уприличена је промоција књиге др Влатке Лемић (Све-
училиште у Загребу) под називом Архиви и архивис-
тика за сувременог корисника. Промотори књиге би-
ли су: проф. др Хрвоје Станчић (Филозофски факул-
тет Свеучилишта у Загребу), др сц. Зденка Семлич Рајх
(Покрајински архив Марибор) и проф. др Изет Ша-
ботић (Филозофски факултет Универзитета у Тузли). 
Осим тога, на Конференцији је била уприличена и пре-
зентација архивске опреме, те информационих система 
за управљање е-записима.

Тема Међународне конференције „Тузлански ар-
хивски дани” била је Електронски записи као хисториј-
ски извори четврте генерације – значај, заштита и ко-
риштење, а иста је реализована у три сесије и то:

Прва сесија: др сц. Влатка Лемић, Филозофски 
факултет Свеучилишта у Загребу (Хрватска), „Time 
Machine project: архивске перспективе”; др сц. Ми-
рослав Новак, Покрајински архив Марибор (Слове-
нија), „О могућностима употребе умјетне интелиген-
ције у архивима”; проф. др Изет Шаботић, Филозоф-
ски факултет Универзитета у Тузли (Босна и Херцего-
вина), „Електронски записи као хисторијски извори 
– предности и замке”; др сц. Зденка Семлич Рајх, По-
крајински архив Марибор (Словенија), „RiC (Records 
in Context) и електронски записи”.

Друга сесија: проф. др сц. Хрвоје Станчић, Фи-
лозофски факултет Свеучилишта у Загребу (Хрватска), 
„Blockchain и очување повјерења у е-записе”; др сц. 
Силвија Бабић, Хрватски државни архив (Хрватска), 
„Пропитивање темељних архивистичких принципа у 
е-окружењу”; мр Аида Шкоро Бабић, Архив Републи-
ке Словеније (Словенија), „Изазови архивирања елек-
троничке грађе словеначког правосуђа”; Зоран Вуке-
лић, Историјски архив Суботица (Србија), „Предности 
и мане електронске комуникације – Из праксе Службе 
заштите архивске грађе и регистратурског материја-
ла Историјског архива Суботица”; мр Јасмин Јајчевић, 
Друштво архивских запосленика Тузланског канто-
на (Босна и Херцеговина), „Е-записи – предности, не-
достаци и препоруке заштите”; мр сц. Омер Зулић, 
Друштво архивских запосленика Тузланског кантона 
(Босна и Херцеговина), „Улога прописа у успоставља-
њу система управљања е-записима у Босни и Херцего-
вини”; мср Јасмина Живковић, Историјски архив По-
жаревац (Србија), „Заштита података о личности као
изазов у времену електронских записа”.

Трећа сесија: проф. др Сеад Селимовић, Фило-
зофски факултет Универзитета у Тузли (Босна и Хер-
цеговина), „Значај електроничких извора за изучавање 
хисторије Босне и Херцеговине од 1992. до 1995. годи-
не”; Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожа-
ревац (Србија), „Документи истргнути из контекста, 
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Станчић истакао је „да је информацијска технологија
већ дуго присутна у архивима, да градиво долази у
архиве, због чега управо архиви требају бити спрем-
ни преузети, данас доминантно, електроничко гра-
диво”. Представница Историјског архива Пожаревац
Слободанка Цветковић истакла је „да архивистима у
Србији највише прави проблем што претходне ствари 
за уређење архивистичке струке у довољној мери ни-
су прилагођене, како би испратили оно што им се деша-
ва на пољу електронских записа”.

Циљ Конференције била је размјена знања и ис-
кустава на врло актуелну и значајну тему архивске кон-
ференције „Електронски записи као хисторијски извори 
четврте генерације – значај, заштита и кориштење”. На 
овај начин Друштво архивских запосленика Тузланског 
кантона настојало је дати свој допринос успостављању, 
уређењу и унапређењу система управљања е-записима 
у архивима, али и регистратурама. Учесници и излага-
чи на Конференцији били су еминентни стручњаци из 
области архивистике, информационих технологија и 
хисторије, из Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и 
Словеније. 

Прилагођавање архива потребама времена оби-
љеженог новим технологијама је процес и зато
је најважније радити на развоју и разумијевању
нових технологија и њиховој ефикасној примје-
ни, истакли су стручњаци на одржаној Кон-
ференцији. 

Тако ће се и дигитална грађа квалитетно зашти-
тити, али и бити доступна корисницама, онда када они 
то требају. За тај процес изузетно су важни и овакви 
стручни и научни скупови, као што је био у Тузли.

У среду, 9. октобра 2019. године, поводом обе-
лежавања Дана града, у Историјском архиву Ужице от-
ворена је изложба под називом „Мумија”, коју чине 
документа и фотографије из збирке Момчила Вукови-
ћа Бирчанина, приватног секретара краља Петра Дру-
гог, у изгнанству. Изложба је гостовала и у Краљеву,
15. новембра 2019. године, што је било прво госто-
вање ове изложбе ван Ужица, а исту је отворио Њего-
во краљевско височанство принц Александар Карађор-
ђевић. Изложбу су видели и грађани Чачка, a планира-
но је гостовање и у Бањалуци.

Аутор изложбе је Жељко Марковић, директор 
Историјског архива Ужице. Поднаслов изложбе је
„Мали роман једног живота”. Осим аутора, помоћника 

МАЛИ РОМАН ЈЕДНОГ ЖИВОТА

министра културе Дејана Масликовића и градона-
челника Тихомира Петковића, на изложби у Ужицу 
је говорио архитекта Драгомир Ацовић, председник 
Крунског савета, који је изложбу и отворио. Након 
свечаности нам се обратио велики број грађана и 
замолио да говор господина Ацовића објавимо, што 
и чинимо у овом броју, уз допуштење уваженог архи-
текте:

„Кад дуго живите, дешава вам се да из измаглице 
прошлости почну да извиру ликови и сцене које тек 
тада, када се разиђе густи вео лажи и обмана од ко-
јих је саздана садашњост, проговоре јасно и читко као 
сведоци запретених истина и закопаних тајни. И ми 
се пренемо као иза сна и знамо да се прича сложила, 

Жељко Марковић, архивски саветник
директор Историјског архива Ужице

опасност од манипулисања науком”; Татјана Сегендин-
чев, Историјски архив Суботица (Србија), „Коришћење 
’е-архиве’ у истраживању на примеру читаонице Архи-
ва Суботице”; Стјепан Прутки, Ирена Милобара, Др-
жавни архив у Вуковару (Хрватска), „Могући метапо-
даци и њихово повезивање у опису и кориштењу ди-
гитализираних земљишних књига Државног архива у 
Вуковару”; Милена Поповић Субић, Архив Војводи-
не, Нови Сад (Србија), „Јавни регистри основ е-упра-
ве”; Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог 
Сада (Србија), „Шта после папира? Е-документи и пи-
сање историје у XXI веку”; др сц. Гашпер Шмид, Ар-
хив Републике Словеније (Словенија), „SI AS 2058, 
Збирка стенографских биљешака седница представни-
ка, Сената и Скупштине Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, односно Краљевине Југославије, 1919–
1939, 1.2 т. М”; Жарко Штрумбл, др сц. Гашпер Шмид, 
Архив Републике Словеније (Словенија), „Дигитали-
зација негатива на стакленим панелима из SI АS 1138. 
Геодетска администрација Републике Словеније”.

Предсједник Организационог одбора Конферен-
ције мр сц. Омер Зулић истакао је „да се већ неколико 
деценија сусрећу са стварањем електронских записа, 
али да сматра да нису на најадекватнији начин одгово-
рили на све изазове са којима се сусрећу у вези са тим
записима, од њиховог настанка, кориштења, па и заш-
тите. Да не бисмо дошли у ситуацију да након неколи-
ко деценија размишљамо да ли смо уопће сачували те 
важне хисторијске изворе, битно је да у овом момен-
ту актуелизирамо то питање и понудимо одређена рје-
шења и смјернице”. Земље региона већ су направиле
значајне кораке у успостављању система управљања е-
записима у архивима и регистратурама, јер то више
није ствар избора него потребе. Професор Филозоф-
ског факултета Свеучилишта у Загребу проф. др Хрвоје 
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да су офуцане и прашњаве кулисе осветљене и да иза 
стамености позорнице стоји саргија, летве и стара боја!

Ево нас данас овде, у Ужицу, у Архиву, где исти-
на у тишини тавори док не дође време да са себе стре-
се вео заборава и проговори понекад јако, чешће тихо, 
а вазда непорециво. Данас нам се јавља глас Момчила 
Вуковића Бирчанина, ваздухопловног капетана Краље-
вине Југославије, командира једине падобранске чете 
тадашње војске, сина и синовца генерала, беле пчеле 
кнеза Илије Бирчанина, секретара краља Петра Другог...

Када летимично погледамо његову концизну 
биографију представљену на ових тридесетак паноа, 
чини се да пред очима имамо један не тако необичан 
калеидоскоп живота припадника угледне српске поро-
дице, зацртане делом предака и подржане савреме-
ношћу, чији је он био неспорни и природни чинилац и 
субјект! А опет, на ком год паноу или фрагменту живо-
та да се задржимо, видећемо предзнаке трагедије. Јер, 
живот Момчила Вуковића Бирчанина као историјске 
личности почиње тамо где је престао његов живот као 
грађанина и војника, а започео живот сведока времена 
и људи.

Сведоци историје су необичан људски сој. По-
влашћени су јер из близине посматрају оно о чему дру-
ги не знају ништа и што ће, можда једног дана сазнати, 
а жртве су јер бити сведок историје значи бити плен 
времена и заробљених усуда. Пре хиљаду пет стотина 
година Прокопије је по дану писао званичну, а по но-
ћи тајну историју Јустинијановог царства. Момчило 
Вуковић Бирчанин је своју историју писао по ноћи ко-
ја је трајала деценијама!

Ноћ је варљива и природа боја по којима пре-
познајемо феномене није извесна све док се не раздани. 
Тако је могуће да у току једне ноћи читава окупатор-
ска армија постане ослободилачка војска, да савезници 
постану непријатељи, а да пријатељи постану они са 
којима сте се годинама или вековима у лице гледали 
само на бојном пољу, да велеиздајници постану најве-
ћи синови свих народа и народности, а да патриоти по
мишљењу суда постану савезници оних који су их 
прогонили, да ослободиоци постану фашисти, а по-
робљивачи хероји, да се жртве построје по томе ко су
и шта су биле, а не по свом делу и злочину који је над
њима учињен. Тако је могуће и да се за Момчила Ву-
ковића Бирчанина сазна међу Србима у Србији тек 
пошто су прошле деценије од када нас је напустио, а
да они који су од њега начинили изгнаника бивају слав-
љени јер постоје оправдане сумње да нити су умрли, 
нити ће икада!

Човек који је због витког стаса читавог живота 
носио надимак „Мумија” био је дискретна особа. Мо-
жда је зато рано стекао глас човека из сенке. Можда је 
зато постао секретар краља Петра Другог, злосрећног 
апатрида какав је и сам био. Кажу да именица „секре-
тар” долази од латинског глагола secernere, тј. „истакну-
ти” или „раздвојити”, те да је отуд „секретар” онај који 
у тајности води или контролише послове неке високе 
личности. Каква год да је стварна етимологија те ре-
чи, Момчило Вуковић Бирчанин је оправдао фаму о 
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Изложба „Срби и Србија у османским доку-
ментима 15–19. век” била је постављена у Архиву Србије 
у периоду од јуна до новембра 2019. године.

Представља први видљиви резултат стратешког 
пројекта Архива Србије на истраживању архив-
ске грађе у Османском архиву у Истанбулу. Ово
истраживање, први пут институционално орга-
низовано, спроводи се на основу Протокола о 
сарадњи између Архива Србије и Представниш-
тва државних архива Владе Републике Турске, 
потписаног 2015. године.

Аутор изложбе и пратећег каталога је Ениса 
Аломеровић-Хубанић, оријентални филолог, османиста 
и архивист Архива Србије.

У изложбеној сали Архива Србије јавности је 
био представљен избор из неколико десетина хиљада 
докумената из Османског архива, који су истражени, 
дигитализовани и похрањени у Архиву Србије. Најста-
рији представљен документ је дефтер (османска попи-
сна књига) Смедеревског санџака из периода 1476–
1478. године, а најмлађи признање Србије за краљевину 
од стране султана Абдулхамида II из 1882. године.

Значајна су и документа о поправци моста изгра-
ђеног 1526. године на Сави у Београду, о поправци 
Београдске тврђаве из 1691. године, о осветљавању 
бакљама дунавског моста у Смедереву и обнови кључе-
ва капије Смедеревске тврђаве из 1691, о поправци мо-
ста у западном делу Ниша и поправци Нишке тврђаве 
из 1691, затим странице Карловачког, Пожаревачког и 
Београдског мира, Карађорђево писмо великом везиру 
из 1813. године у препису на османски језик.

Била су изложена и оригинална документа на 
османском језику из Архива Србије, међу којима су 
берати из 18. и 19. века, као и „Турски устав” из 1838. 
године.

Део поставке су чиниле и илустрације канце-
ларије дефтердара, кутија за чување дефтера, прикази 
минијатура Београдске тврђаве у време опсаде 1521. 
године, бојног поља код Београда у 18. веку, илустра-
ције Високе порте из 19. века, прикази фотолитографије 
предаје кључева града кнезу Михаилу 1867. године и ос-
манске рукописне карте Београда из 19. века. Посетиоци 
су имали прилику да погледају и мултимедијалну 
презентацију израђену поводом 140 година од успо-

ИЗЛОЖБА
 „СРБИ И СРБИЈА

 У ОСМАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА
 15–19. ВЕК”

 У АРХИВУ СРБИЈЕ

Ана Кос Вујовић, архивист
Архив Србије

послу и подразумеваној дискрецији нечијег секретара. 
Док је краљ био жив, Момчило Вуковић је радио, 
углавном ћутао и сакупљао историјску грађу. Када је 
његов краљ преминуо, почео је да објављује и допуњује 
свој већ раније публикован опус. Према истраживању 
Жељка Марковића, нашег данашњег домаћина, објавио 
је историјске радове: „Гаврило Принцип”, „Победа 
братственика српско-православног храма у Трсту”, 
„Српски студентски покрет”, „Са Краљем Петром II 
Карађорђевићем у изгнанству” и „Косовска битка”. 
Написао је књиге: Краљ Александар I Карађорђевић, 
Краљ Петар II Карађорђевић, Генерал Драгољуб Дража 
Михајловић, Никола Пашић, Голгота и васкрс Србије 
– очев дневник Првог светског рата, Вук Ст. Караџић, 
Династија Немањића, жене владара, задужбине и црк-
ва, Петар II Петровић Његош. Међу необјављеним ру-
кописима налази се роман Карађорђе и радови: „Ко-
совска битка 15. јуна 1389. године”, „О српском пра-
ву на Косово и Метохију”, „Др Милован Миловановић 
– творац Балканског споразума”, „Деспот и гроф Ђор-
ђе Бранковић и сеоба Срба са Патријархом Арсени-
јем Чарнојевићем”, „Димитрије Туцовић – социал-
демократа погинуо у Колубарскојбитци 1914”, „Тра-
гична судбина госпође Милене Павловић Барили”, 
„Побијени Срби – политички емигранти”, „Постанак 
израза *Велика Србија* и *Великосрпство* и различита 
значења”.

Момчило Вуковић Бирчанин је рођен 1911, а ум-
ро 1984. године. Имао је седамдесет три године. Жи-
вео је за владавине три краља, који су били смртни, и 
једног председника који је претендовао да је бесмр-
тан. Краљеви су владали по милости Божијој и вољи 
народној, председник је владао по својој вољи и без 
милости!

У катедрали у Монци исписан је у давна време-
на депресивни епитаф:

Quod fuit, est, erit, perit articulo brevis horae,
Ergo quid prodest esse, fuisse, fore?
Esse, fuisse, fore, trio florida sunt sine flore
Cum simul omne perit quod fuit, est, erit.

У невештом преводу, то би могло да гласи:
Све што бејаше, јесте и биће, нестаје у један трен
Па онда чему служи што смо постојали, што јесмо 
и што ћемо бити,
Јер бивасмо, јесмо и бићемо, биљке су бесцветне,
Кад све скупа пролази, и што бесмо и што јесмо и 
што ћемо бити.

Момчило Вуковић Бирчанин је покушао да одго-
вори на питање цитираног епитафа. Његов одговор 
је кратак и једноставан: он је сведочио! По савести,
по знању, по разуму, по срцу... Није умро срећан, није 
умро равнодушан, али се пре смрти раздужио.

Свима и свакоме.
Шта би човек још могао”.    
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стављања српско-турских дипломатских односа на ко-
јој су приказана именовања и први извештаји посла-
ника обеју земаља у Београду, односно Цариграду.

Непосредни контакт са османским писмом, ви-
зуелна атрактивност поставке оплемењене украсним 
детаљима са османских докумената, вешто укомпоно-
ване тугре (монограми) султана, илустрације портрета 
кнеза Милоша Обреновића и султана Сулејмана I Зако-
нодавца, потом печат и каса кнеза Милоша, употпуни-
ли су ову изложбу. Све наведено сведочи о изузетном 
значају изложбе, како по садржају, тако и по послатој 
поруци истраживачима са ових простора – да је прис-
туп документима из Османског архива омогућен и у 
Архиву Србије и тиме значајно олакшан пут ка новим 
сазнањима. Истраживање докумената Османског архи-
ва је неопходно за сагледавање не само историје срп-
ско-турских односа, већ и историје Балкана, а изложба
је омогућила увид у богатство садржаја које ти доку-
менти нуде.

Изложба је била део манифестације „Дани ев-
ропске баштине 2019”. Изазвала је велико интересо-
вање, не само стручне, већ и шире јавности, те су по-
ред професора, научника, истраживача и студената 
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турског језика и књижевности Филолошког факултета
у Београду, изложбу посетили и бројни ђаци, туристи, 
као и многи који су први пут имали прилику да се сус-
ретну са документима османско-турске провенијенције.

Изложбе се отворе, буду и прођу, а каталози ос-
тају трајно да сведоче о изложбама, док се грађа, у њима 
представљена, непрестано преплиће са резултатима на-
уке и допуњује их. Богато илустровани двојезични 
каталог изложбе на српском и турском језику, на 127 
страница, уређен је по хронолошком принципу. Дату-
ми настанка докумената наведени су најпре по хиџрет-
ском календару са транскрипцијом назива месеци, а 
затим по грегоријанском календару.

Део корпуса докумената насталих радом уређе-
ног административног апарата Османског царства, не-
сумњиво обиман и сложен, a који се тиче Србије и 
српског народа, истражен је, сублимиран и представ-
љен јавности, чиме је осветљен пут ка новим сазнањи-
ма које пружају турски извори за период српске исто-
рије под османском влашћу.
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 У бугарском граду Сливену од 10. до 11. сеп-
тембра 2019. године одржан је међународни саста-
нак у оквиру пројекта „Уједињена Европа – безбед-
ност, солидарност и стабилност”, односно програма 
„Европа за грађане”. Догађају су присуствовали де-
легати и дипломате из три земље: Бугарске, Пољске 
и Србије. Пројекат је реализован на форумима из
области културе, омладине и економије, градова Сли-
вен (Бугарска), Бидгошч (Пољска) и Ниш (Србија). 
Сва три града се сматрају најбрже растућим градо-
вима у својим државама. У делегацији Секретарија-
та за културу Града Ниша били су, поред представ-
ника скоро свих установа културе Града Ниша, и 
представници Историјског архива Ниш – Снежана 
Радовић, директор и Невена Карабашевић, архивски 
саветник. 

Александра Радосављевић, секретар Секре-
таријата за културу и информисање Града Ниша, на
форуму за културу презентовала је културно, исто-
ријско и туристичко наслеђе Ниша. У оквиру пре-
зентације представила је интернационалне манифе-
стације које су од великог значаја за град Ниш. При-
казани су кратки филмови о „Нишвилу”, „Филмским
сусретима” и „Театру на раскршћу”. Такође, уз под-
ршку свих присутних представника установа кул-
туре Града Ниша презентовано је културно и исто-
ријско наслеђе нашег града. Након братимљења три 
града – Сливена, Бидгошча и Ниша – могао се чути 
захтев града Сливена својим грађанима, који имају у 
својим личним и породичним архивама фотографије 
некадашњих објеката и здања, да их доставе архи-
вима, чиме би културно и историјско наслеђе би-
ло обогаћено. Овај апел може да послужи и нашим 
архивским радницима као начин обогаћивања кул-
турне баштине историјских архива у Србији.

На крају форума за културу, донет је закључак 
да су постављене добре основе за успешно партнер-
ство и културну сарадњу између три града учесника 
овог форума.

ПОСЕТА СЛИВЕНУ И УСПОСТАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

Невена Карабашевић, архивски саветник
Историјски архив Ниш
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Душан Гутеша, архивист
Архив Србије 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА АРХИВÂ У АРХИВУ СРБИЈЕ

Дан архивâ обележен је у Архиву Србије 17. децембра 2019. године. Том приликом, традиционално су до-
дељене награде из Фондације Александра Арнаутовића и Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић, а потом је 
отворена изложба „Краљевина Србија и Краљевина Италија”.

Златне архиве из Фондације Александра Арнаутовића за допринос архивској струци у 2019. години доде-
љене су Историјском архиву Града Новог Сада и Лели Павловић, архивском саветнику и директору Међуоп-
штинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, док је награда Ђурђа И. Је-
ленића из Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић равноправно припала др Радомиру Ј. Поповићу, др Алек-

сандри Вулетић и мср Предрагу Илићу за монографију Престони 
Крагујевац и др Петру Ристановићу за монографију Косовско пи-
тање 1974–1989.

Изложба „Краљевина Србија и Краљевина Италија” је отво-
рена поводом 140 година од успостављања дипломатских односа 
између Србије и Италије. На отварању су говорили др Мирослав 
Перишић, директор Архива Србије, Александар Гајовић, заменик 
министра и државни секретар у Министарству културе и инфор-
мисања, и Паола Кордоне, директорка Италијанског института за 
културу, која је отворила изложбу. 

Поставку чине документа која илуструју различите области 
друштвено-политичког деловања двеју држава, почевши од успо-
стављања дипломатских односа, преко војних, привредних, кул-
турно-просветних и научних веза и размена. Различити дипломат-
ски извештаји, бројне фотографије, новински чланци из домаће и 
стране штампе, укази, писма, и много других изложених докуме-
ната, све то нијансира и употпуњује слику српско-италијанских
односа кроз другу половину деветнаестог и прву деценију двадесе-
тог века.

Аутори изложбе су Јелица Рељић и Александар Марковић. 
Овом приликом, посетиоци су могли и да се упознају са садржи-
ном књиге Краљевина Србија и Краљевина Италија која прати из-
ложбу. Књигу су приредили Мирослав Перишић, Јелица Рељић и 
Александар Марковић.

Додели награда и отварању изложбе су присуствовали чла-
нови Управног и Надзорног одбора Архива Србије, представни-
ци Министарства културе и информисања, др Миле Бјелајац, ди-
ректор Института за новију историју Србије, др Војислав Пав-
ловић, директор Балканолошког института, Александар Ердеља-
новић, управник Архива Југословенске кинотеке, протојереј-став-
рофор Стојадин Павловић, директор Патријаршијске управне  
канцеларије, Санда Рашковић Ивић, народна посланица и бив-
ша амбасадорка Србије у Италији, Данко Прокић, бивши амбаса-

дор Србије у Шпанији и други. АРХИВИСТИ
ЧК

О
 Д

РУШТВО СРБИ
ЈЕ

Отварање изложбе
„Краљевина Србија и Краљевина Италија”

Добитници Златне архиве:
Историјски архив Града Новог Сада 

(награду је преузео директор Петар Ђурђев)
 и архивски саветник Лела Павловић

Добитници Годишње награде Ђурђа И. Јеленића:
(слева надесно)

др Петар Ристановић, др Радомир Ј. Поповић,
мср Предраг Илић, др Александра Вулетић
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