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Архивским посленицима у наредном 
периоду предстоје озбиљне обавезе 
и задаци, који се тичу будућег 
институционалног решавања статуса 
архивских установа и саме струке. 
Треба подсетити на значај Закона о 
архивској грађи и архивској служби, 
који као предлог Радне групе надлежног 
Министарства морамо пажљиво и 
темељно проучити, примедбе на 
предложени текст благовремено 
доставити надлежном органу. 
Упознавање са Предлогом  закона и 
изрицање примедби и предлога на 
предложени текст, сврсисходно је 
остварити уз расправу у сваком архиву 
од стране заинтересованих посленика 
струке. Друштво архивиста након 
тога ће организовати расправу за 
«округлим столом» са представницима 
архива и Радне групе Министарства 
културе. Резултати темељно спроведене 
расправе у архивима и збирно, биће 
прослеђени надлежном органу.

Друштво архивиста Србије може 
успешно одговорити савременим  
захтевима струке, ако се и само 
организационо прилагођава актуелним 
потребама. Зато је неопходно новим 
Статутом, Друштво организовати тако 
да буде институционално способно 
да ефикасно одговори савременим 
обавезама. Предлог новог Статута 
наћи ће се на дневном реду прве 
редовне седнице Скупштине Друштва 
до краја ове године, до тада потребно 
је упознати се са  Предлогом статута  
и припремити примедбе и предлоге 
за могуће измене и допуне истог. 
Основни задатак Друштва јесте 
едукација и оспособљавање архивског 
кадра организовањем стручних 
саветовања, семинара и расправа. 
Периодичним штампањем билтена 
«Архивски гласник» отворена је 

још једна могућност покретања 
свих значајних питања и проблема 
са којима се архивска струка код 
нас суочава. Већ први бројеви овог 
гласила су потврдили значај размене 
информација и искустава из стручног 
рада, како на нивоу мреже архивских 
установа Србије, тако и упознавање са 
светским и европским искуствима и 
достигнућима.

Реализацијом стручних саветовања 
о темама: «Заштита архивске грађе 
и регистратурског материјала у 
државним и друштвеним предузећима 
у процесу приватизације» и 
«Међународни архивски стандарди и 
њихова примена код нас», Друштво 
архивиста је отпочело серију стручних 
расправа о актуелним проблемима 
струке. Планиране стручне теме за 
наредни период о «Закону о архивској 
грађи и архивској служби», «Архиви 
и Закон о слободном приступу 
информацијама», израда новог 
«Архивског терминолошког речника», 
«Установљење инвентара дигиталних 
копија (однос микрофилма и дигиталне 
копије) и «Оцена и усаглашавање 
нормативних аката који проистичу из 
ЗДК (Правилник о мерама техничке 
заштите архивске грађе)» представљају 
изазов за посленике струке, који 
изискује појачани ангажман свих 
субјеката који су укључени или ће бити 
укључени у тај процес. 

Друштво архивиста Србије и овим 
путем позива све своје чланове и 
посленике струке да се укључе у 
остваривање предстојећих обавеза и 
задатка. ü
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В е с т и : 
трећи састанак Радне 
групе за израду Нацрта 
закона о
архивској грађи
и архивској служби

Оснивачка скупштина Друштва 
архивских радника Србије одржана 
је 15.12.2005. године. Том приликом, 
формирана је Радна група са задатком да 
уради предлог измена Статута Друштва. 
Радна група је доставила своје сугестије 
и измене које су се поред промене 
назива друштва (усвојен на оснивачкој 
Скупштини), односиле на циљеве и 
делатност друштва, измене у погледу 
чланства у друштву, плаћања чланарине, 
имовине друштва, као и питања 
односа друштва према међународним 
организацијама. Како је даљи рад на 
изради Статута изостао, на седници 
извршног одбора Друштва архивиста 
Србије, одржаној 22. новембра 2007. 
године, именована је нова радна група 
за израду Статута ДАС-a у саставу: Весна 
Прљевић, Бранислав Вучковић, Милан 
Медаковић, Слободан Станић, и Љубица 
Будаћ. 

 Радна група је израдила Нацрт новог 
Статута Друштва, који је разматран и 
усвојен на седници извршног одбора 
Друштва, одржаној 9. априла 2008. 
године са предлогом  да се упути на 
коначно усвајање Скупштини друштва.

Пре текста Нацрта Статута 
Архивистичког друштва Србије следи 
кратак коментар. 

I глава Назив и седиште Друштва 
садржи:

Друштво архивиста Србије променило 
је назив у Архивистичко друштво Србије 
са седиштем у Београду, Карнегијева 2.

Друштво има свој печат и штамбиљ, 
представља га председник друштва, 
односно секретар у одсуству 
председника.

II глава Циљеви и задаци Друштва 
садржи:

чланови 5 и 6  јасно дефинишу задатке 
Друштва који треба да допринесу 
развитку архивистике и архивске службе: 
стручно усавршавање, организовање 
саветовања, трибина, изложби, стицање 
стручних звања, додела награда, сарадња 
и координација са архивима у Србији 
као и са другим друштвеним и сродним 
стручним организацијама у земљи и 
иностранству, примена етичког кодекса 
архивиста у циљу афирмације и заштите 
архивске грађе. Своје задатке Друштво 
остварује и кроз друге активности: 

КомеНтаР теКста статута аРхиВистичКог дРуштВа сРбије
састанке Друштва, актива, семинаре 
саветовања предавања, изложбе, 
објављивањем стручних и других 
публикација, разменом стручног кадра, 
посетама и екскурзијама. Наведене 
активности немају профитабилни 
карактер.

III глава чланство у Друштву садржи:
чланство у Друштву је добровољно. 

чланови могу постати држављани 
Србије, као и страни држављани под 
условима прописаним Законом и овим 
Статутом.

чланови могу бити: редовни и почасни.
чланом 8 и 9 регулисане  су права и 

обавезе чланова, а чланом 10 шта треба 
да садржи евиденција о чланству коју 
води секретар Друштва.

IV глава Органи Друштва садржи: 
Органи Друштва су: Скупштина , 
извршни одбор и Надзорни одбор 
Друштва

чланови 12,13,14,15,16 односе се на 
рад Скупштине Друштва, начин бирања 
чланова Друштва за представнике у 
Скупштину Друштва. Активности и 
Одлуке које доноси Скупштина. Седнице 
Скупштине Друштва су: редовне и 
ванредне. Скупштина одлучује о 
свим питањима која су важна за рад 
Друштва, а посебно: бира и разрешава 
председника и чланове извршног одбора 
и Надзорног одбора, доноси Статут, 
Пословник о раду и друге акте Друштва, 
годишњи финансијски план, одлуку о 
престанку рада Друштва, проглашава 
почасне чланове Друштва, одлучује: о 
додели награда и признања,  учлањењу 
Друштва у домаћа или међународна 
удружења.

члан 17 регулише права и обавезе 
председника Друштва

чланови 18,19 и 20 односе се на рад 
извршног одбора: Одбор за свој рад 
одговара Скупштини, броји 15 чланова, 
састаје се по потреби (најмање два пута 
годишње), руководи и управља радом 
Друштва између две седнице Скупштине, 
а посебно: доноси Пословник о свом 
раду, утврђује предлог и спроводи одлуке 
Скупштине, организује предавања, 
семинаре, саветовања, прима нове 
чланове и одлучује о престанку чланства, 
води сарадњу са сродним друштвима у 
земљи и иностранству.

члан 21 односи се на послове секретара 
Друштва.

чланом 22 предвиђени су послови 
Надзорног одбора: надзире примену 
Статута, материјално-финансијског 
пословања Друштва, подноси Скупштини 
извештај о свом раду.

V глава имовина Друштва садржи:
имовину Друштва чине непокретне 

и покретне ствари, имовинска 
права и новчана средства. Висина 
чланарине утврђује се годишњим 
финансијским планом Друштва, плаћање 
чланарине може бити: колективно 
или индивидуално. За обављање 
административно-материјалних-
књиговодствених и стручних послова 
Друштва могу се ангажовати агенције 
или стручна лица, уз повремену накнаду, 
на основу уговора о делу или ауторског 
права.

VI глава Гласило Друштва садржи:
Гласило Друштва је Архивски гласник-

информативни билтен, који излази 
периодично.

VII глава Награде и признања садржи:
Годишње награде за изузетне резултате 

постигнуте у архивској служби и 
архивистици, додељује Скупштина 
Друштва. Награде се могу додељивати 
појединцу или организацији, који нису 
чланови Друштва, али су материјално 
или на неки други начин помогли 
остваривању циљева Друштва.

VIII глава Престанак рада Друштва 
садржи:

Друштво престаје са радом одлуком 
Скупштине, на којој је присутно најмање 
две трећине чланова и ако се најмање 
две трећине изјасни да усваја одлуку о 
престанку рада Друштва.

IX Прелазне и завршне одредбе садрже:
Статут Друштва усваја Скупштина 

већином гласова укупног броја чланова, 
а тиме престаје да важи Статут Друштва 
архивских радника Србије усвојен на 
седници Скупштине 17.03.1995. године.

Усвајањем текста Статута 
Архивистичког друштва Србије, Друштво 
добија свој највиши правни акт, а тиме и 
услове за конкретан рад и организацију у 
оквиру Друштва. ü

N весна Прљевић
историјски архив Ужице

Дана 16.05. 2008. године одржан је трећи састанак Радне групе за израду Нацрта 
Закона о архивској грађи и архивској служби. На састанку су разматране одредбе 
радног текста Нацрта закона о архивској грађи и архивској служби, који је сачинила 
ужа радна група Радне групе, оформљена у октобру 2007. године. Наиме, чланови 
уже радне групе Светлана Аџић, Зоран Беквалац, Нада Берић, Благомир Бишевац, 
Вера Филиповић и Милан Јакшић су, након четири месеца рада на формулисању 
одредби, односно, текста Нацрта будућег закона, доставили радни текст свим 
члановима Радне групе на разматрање и припремање појединачних предлога и 
примедби, након чега је уследио поменути састанак.

У блиској будућности ће бити одржано више састанака Радне групе, као и 
колегијум директора свих архива у Србији на којем ће централна тема бити 
усаглашавање ставова по питању формулисања коначног текста Нацрта закона, који 
ће затим бити упућен, у форми предлога, Министарству културе Републике Србије.



I нАЗив и сЕДиШТЕ ДрУШТвА

Члан 1

1234

Архивистичко друштво Србије (у даљем тексту: Друштво) 
је стручна, професионална, непрофитабилна и друштвена 
организација из области заштите покретних културних добара.

Друштво може користити и скраћени назив: АДС. 
У Друштво се удружују запослени у архивима Србије, као 

и грађани заинтересовани за прикупљање писаних и других 
извора из наше прошлости и развитак архивистике и архивске 
службе у Србији.

Члан 2

1234

Назив Друштва је: „Архивистичко друштво Србије“.
Седиште Друштва је у Београду, Карнегијева 2.
Подручје деловање Друштва је територија Републике Србије.

Члан 3

1234

Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и 
одговорностима које произилазе из Закона и које су утврђене 
овим Статутом.

Друштво представљају и заступају председник друштва и 
секретар у одсуству председника.

Рад Друштва је јаван.

Члан 4

1234

Друштво има свој печат и штамбиљ.
Печат Друштва је округлог облика са текстом: „Архивистичко 

друштво  Србије“исписан српским језиком, ћирилицом.
Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика са текстом: 

„Архивистичко друштво Србије-Београд“ исписан српским 
језиком, ћирилицом.

Друштво има свој жиро-рачун.

II ЦиљЕви и ЗАДАЦи ДрУШТвА

Члан 5

1234

Циљеви и задаци Друштва произилазе из потребе да се 
допринесе развитку архивистике и архивске службе.

У том циљу Друштво ради на остваривању следећих задатака:
– подстицање и помагање образовања и стручног 
усавршавања на подручју архивистике и сродних 
дисциплина;
– организовање саветовања, трибина, изложби и других 
облика стручног деловања;
– подстицање и стимулација креативног рада ради стицања 
стручних звања, као и додела награда и признања;
– објављивање стручних и других публикација;
– ангажовање чланства на унапређењу јединствене 
методологије стручног рада на принципима савремене 
архивистике:
– сарадња и координација са архивима у Србији;
– популаризација архивске службе и развијање друштвене 
свести о значају прикупљања, чувања и коришћења архивске 
грађе;
– сарадња са другим друштвеним и сродним, стручним 
организацијама у земљи и иностранству.
– примена етичког кодекса архивиста у циљу афирмације и 
заштите архивске грађе.

Члан 6

1234

Своје задатке Друштво остварује кроз активности: састанке 
Друштва, актива, семинаре, саветовања, предавања, изложбе, 
објављивање стручних и других публикација и часописа, 
размена стручног кадра, посете и екскурзије.

Активности из претходног става немају профитабилни 
карактер већ се остварују на бази котизација, добровољног 
учешћа чланова Друштва и других заинтересованих установа.

III ЧлАнсТвО У ДрУШТвУ

Члан 7

1234

чланство у Друштву је добровољно, а чланови могу постати, 
држављани Србије као и страни држављани, под условима 
прописаним Законом и овим Статутом.

чланови Друштва су: редовни и почасни.
– Редовни чланови Друштва су стручна лица у архивској или 
сродним делатностима која професионално обављају своју 
делатност. Редовни члан друштва се постаје попуњавањем 
приступнице. О пријему у редовно чланство одлучује извршни 
одбор.
– Почасни члан Друштва може постати лице које има 
посебне заслуге за рад и унапређење архивистике и архивске 
делатности у Републици Србији.
Скупштина доноси одлуку о додељивању звања почасног члана 
Друштва, на предлог извршног одбора.

с т а т у т
аРхиВистичКог дРуштВа сРбије

a********************ba********************b
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Члан 8

1234

Редовни чланови имају право:
– учествовати у свим активностима Друштва,
– бити обавештен и о раду Друштва и његових тела,
– бирати и бити биран и у тела Друштва,
– давати предлоге и иницијативе.

Дужности и обавезе редовних чланова:
– поштовати Статут и друга акта Друштва.
– обављати поверене задатке,
– чувати углед Друштва и струке,
– редовно плаћати чланарину.

Почасни чланови имају право учествовати у свим 
активностима Друштва, бити обавештени о раду Друштва 
и његових тела, давати предлоге и иницијативе. Почасни 
чланови су дужни поштовати Статут и чувати углед Друштва и 
струке.

Члан 9

1234

чланство у Друштву престаје иступањем, искључењем, 
неплаћањем чланарине или смрћу. чланство престаје 
иступањем, када члан писмено обавести извршни одбор, да 
жели иступити из Друштва. извршни одбор доноси одлуку о 
искључењу члана из Друштва када члан:
– грубо крши Статут,
– не придржава се етичког кодекса архивисте.

Против одлуке извршног Одбора члан може поднети 
жалбу Скупштини Друштва у року од петнаест дана. Одлука 
Скупштине Друштва је коначна.

Члан 10

1234

О чланству евиденцију води секретар Друштва, која садржи 
податке:
– име и презиме члана,
– јединствен матични број,
– адресу,
– датум пријема у чланство,
– врста чланства (редовно или почасно),
– датум полагања стручног испита и стеченом стручном 
називу,
– о стеченом архивском звању,
– о евентуално стеченом магистарском или докторском звању,
– о организацији и радном месту на коме ради,
– датум и разлог престанка чланства, уколико је до њега 
дошло,
– податке о уплати чланарине.

IV ОргАни ДрУШТвА

Члан 11

1234

Органи Друштва су:
– Скупштина Друштва
– извршни одбор Друштва
– Надзорни одбор Друштва

 

 скупштина друштва

Члан 12

1234

Највиши орган Друштва је Скупштина.
Скупштину чине изабрани чланови из свих архива и сродних 

установа, који су чланови Друштва.

Члан 13

1234

Сви Архиви сразмерно броју чланова Друштва бирају 
представника за   Скупштину Друштва.

На сваких 10 чланова бира се по један представник.
Мандат чланова Скупштина траје 4 (четири) године.
                                          

Члан 14

1234

Скупштина може за одређене активности, или решавања 
појединих питања оснивати: секције, комисије, редакције и 
подружнице.

Одлуку о њиховом оснивању, задацима и престанку рада 
доноси Скупштина.

Члан 15

1234

Седнице Скупштине Друштва одржавају се као редовне и 
ванредне.

Редовна годишња Скупштина Друштва одржава се једном 
годишње.

Редовну седницу сазива извршни одбор Друштва.
Ванредна седница сазива се:

– када то писмено захтева најмање трећина чланова Друштва,
– када то одлучи извршни одбор већином,
– када то затражи Надзорни одбор,
– када председник Друштва или већина чланова извршног или 
Надзорног одбора поднесе оставку.

извршни одбор дужан је сазвати ванредну седницу Друштва 
у року од 45 дана од дана наступања једног од услова 
из претходног става. Уколико извршни одбор не сазове 
ванредну седницу Скупштине у предвиђеном року или у току 
календарске године не сазове редовну седницу, то ће учинити 
Надзорни одбор.

Позив на седницу Скупштине са дневним редом доставља се 
сваком члану најмање 30 дана пре одржавања Скупштине.

Члан 16

1234

Скупштина Друштва одлучује о свим питањима која су важна 
за рад Друштва, а посебно:
– бира и разрешава председника и чланове извршног одбора, 
– бира и разрешава чланове Надзорног одбора,
– доноси Статут, Пословник о раду и друге акте Друштва,
– утврђује програмске основе и доноси годишњи план рада,
– доноси годишњи финансијски план,
– доноси одлуку о престанку рада Друштва,
– проглашава почасне чланове,
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– одлучује о додели награда и признања,
– одлучује о питањима, предлозима, представкама и жалбама 
чланова Друштва,
– одлучује о учлањавању Друштва у домаћа или међународна 
удружења и именује своје представнике у та удружења,
– расправља и одлучује о другим питањима која су значајна за 
делатност Друштва.

Скупштина своје одлуке доноси већином гласова редовних 
чланова. Гласање је по правилу јавно, ако се приликом 
дневног реда не одлучи другачије. Тајно гласање спроводи се 
приликом избора председника Друштва, чланова извршног 
и Надзорног одбора. Сазивање и рад Скупштине, избор 
председника и чланова органа Друштва као и начин доношења 
одлука ближе се уређује Пословником о раду Скупштине. 
Пословник о раду Скупштине доноси се већином гласова 
редовних чланова Скупштине.

Председник Друштва

Члан 17
1234

Председник Друштва:
– води седнице Скупштине,
– сазива и води седнице извршног одбора,
– спроводи одлуке извршног одбора,
– обавља и друге послове у складу са Статутом.

Председника бира Скупштина Друштва на време од 4 
(четири) године, највише два пута узастопно. Председник за 
свој рад одговара Скупштини Друштва. Председника у случају 
спречености замењује секретар.

извршни одбор

Члан 18
1234

извршни одбор је извршни орган Скупштине Друштва и 
за свој рад одговара Скупштини. извршни одбор има 15 
чланова и заменика члана, кога кооптира у чланство у случају 
престанка чланства једног од чланова извршног одбора. 
чланови извршног одбора се бирају на време од 4 (четири) 
године, највише два пута узастопно.

Члан 19
1234

извршни одбор се састаје према потреби, а најмање два пута 
годишње. Седнице извршног одбора сазива председник или у 
случају његове привремене спречености секретар. извршни 
одбор може одлучивати ако седници присуствује више од 
половине чланова.

Члан 20
1234

извршни одбор руководи и управља радом Друштва у 
времену између две седнице Скупштине, а посебно:

– доноси Пословник о свом раду,
– утврђује предлог и спроводи одлуке Скупштине,
– одлучује о оснивању секција,
– одлучује о уплати чланарине,
– организује предавања, семинаре, саветовања и друге облике 
стручног рада,
– одлучује о финансијском пословању Друштва између 
седница Скупштине,
– прима нове чланове и одлучује о престанку чланства,
– предлаже почасне чланове Друштва,
– води сарадњу са сродним друштвима у земљи и иностранству,
– обавља и друге послове друштва.

Члан 21
1234

извршни одбор на предлог председника именује и разрешава 
секретара друштва.

Секретар Друштва:
– припрема материјал за седнице Скупштине и извршног 
одбора и води записнике седница, 
– усклађује рад секција Друштва,
– води администрацију Друштва и документацију о седницама 
Скупштине, извршног одбора и Надзорног одбора,
– води евиденцију чланова,
– брине о исправности кандидацијског поступка за избор 
председника Друштва, чланова извршног и Надзорног одбора.

надзорни одбор

Члан 22
1234

Надзорни одбор Друштва чине пет чланова и један заменик 
које бира Скупштина на време од 4 (четири) године.

чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и 
чланови извршног одбора Друштва.

Надзорни одбор:
– надзире примену Статута,
– надзире материјално-финансијско пословање Друштва,
– надзире законитост рада органа Друштва,
– подноси Скупштини извештај о свом раду.

Радом Надзорног одбора руководи председник, кога бира 
Одбор из својих редова. Председник сазива саднице (најмање 
једанпут годишње) и брине о раду одбора.

V иМОвинА ДрУШТвА

Члан 23
1234

имовину Друштва чине непокретне и покретне ствари, 
имовинска права и новчана средства.

Новчана средства стиче путем:
– чланарине;
– донацијом спонзора;
– приходом од публикација, саветовања, реклама и других услуга.

a********************b a********************b
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Члан 24
1234

Висина чланарине утврђује се годишњим финансијским 
планом Друштва. чланарина се уплаћује на жиро-рачун 
Друштва у року које утврди извршни одбор Друштва.

Члан 25

1234

Плаћање чланарине може бити: колективно или 
индивидуално.

Архиви плаћају чланарину за чланове Друштва.
У случају немогућности да Архив плати чланарину, чланови 

Друштва су у обавези да индивидуално измире своје обавезе.

Члан 26

1234

Стручне, административно-техничке послове за потребе 
Друштва може обављати неко од чланова по налогу 
председника Друштва.

За обављање административно-материјалних-
књиговодствених и стручних послова Друштва могу се 
ангажовати агенције или стручна лица, уз повремену накнаду, 
на основу уговора о делу и ауторског права.

извршни одбор може одредити одговарајућу накнаду и 
лицима који врше стручне послове у оквиру одговарајућих 
програмских задатака Друштва (припрема изложби, 
елабората, реферата, предавања и сл.).

VI глАсилО ДрУШТвА

Члан 27

1234

Гласило Друштва је Архивски гласник-информативни билтен 
Архивистичког друштва Србије.

Архивски гласник излази периодично.

VII нАгрАДЕ и ПриЗнАњА

Члан 28

1234

Друштво својим члановима може доделити годишње награде 
за изузетне резултате у остваривању циљева Друштва или 
унапређењу архивске службе и архивистике. Награде додељује 
Скупштина Друштва.

Члан 29

1234

Скупштина на предлог извршног одбора може доделити 
признање појединцу, или организацији који нису чланови 
Друштва уколико су материјално или на други начин помогли 
остваривање циљева Друштва.

Члан 30
1234

Критеријум за доделу награде и признања, уређује се 
Правилником кога доноси Скупштина Друштва.

VIII ПрЕсТАнАк рАДА ДрУШТвА

Члан 31
1234

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, на којој је 
присутно најмање две трећине чланова и ако се најмање две 
трећине чланова изјасни да усваја одлуку о престанку рада 
Друштва. Рад Друштва може престати и одлуком надлежног 
органа управе.

Члан 32
1234

У случају престанка рада Друштва, његова покретна и 
непокретна имовина, односно дугови преносе се на Архив 
Србије.

IX ПрЕлАЗнЕ и ЗАврШнЕ ОДрЕДБЕ

Члан 33
1234

Статут Друштва усваја Скупштина већином гласова укупног 
броја чланова.

Члан 34
1234

Обавезно тумачење Статута даје Скупштина Друштва, а 
између две седнице Скупштине извршни одбор Друштва. 
измене и допуне овог Статута Скупштина  доноси већином 
гласова укупног броја чланова.

Члан 35
1234

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће 
се од дана овере од надлежног органа управе.

Сва донета општа акта ускладиће се са одредбама овог 
Статута у року од три месеца, од дана овере од надлежног 
органа управе.

Члан 36
1234

Статут је усвојен на седници Скупштине друштва одржане 
дана _________

Члан 37
1234

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут 
Друштва архивских радника Србије, усвојен на Скупштини 
Друштва 17.03.1995. године.
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а/аКада се средином 2002. године 
преводима ISO 15489 придружио и 
превод на мандаринском кинеском, 
постало је јасно да је овај стандард 
освојио свет таквом брзином, и 
у налету попут цунамија, стекао 
репутацију једног од најуспешнијих 
и најтраженијих ISO стандарда, 
успешнијег од ISO-ових публикација 
из серије 9000 из деведесетих година 
прошлог века. Постао је прави камен 
темељац у историји управљања 
документима. У примени је у целом 
развијеном свету; усвојен је као 
национални стандард 1996.године 
у Аустралији (AS ISO 15489), 2001.
године у Великој Британији (BSI 
ISO 15489) и Канади, 2002.године у 
Немачкој (DIN ISO 15489). ARMA 
International и Национални архив 
Сједињених Америчких Држава 
средином 2002. године покренуле 
су пројекат имплементације ISO 
15489 у САД, као нови подстицај за 
већу свест о важности управљања 
документима, у Француској (FD 
ISO/TR 15489, у Холандији стандард 
је добио националну одредницу 
NEN-ISO 15489-1:2001. Стандард је 
доступан у свим форматима преко 
ISO и националних организација за 
стандардизацију и према статистикама 
самих ISO организација представља 
најпродаванији стандард икад.

срПс ISO 15489
Архивисти Србије, као и сва правна 

и физичка лица којима је иначе овај 
стандард намењен, добили су средином 
новембра 2007. године моћан радни 
алат – Стандард СРПС ISO 15489, који 
се односи на управљање документима 
код стваралаца, правних и физичких 
лица. Доношење овог стандарда уклапа 
се у Националну стратегију за развој 
информатичког друштва.

Полазећи од евидентне потребе 
за стандардима о управљању 
документима, као и од недовољне 
законске регулативе у тој области која 
би обухватала свеукупност правних 
субјеката а не само део државне управе, 
директор Завода, касније института 
за стандардизацију Републике Србије, 
на основу члана 5. став 1 Уредбе о 
начину израде, утврђивања и доношења 
југословенских, касније српских 
стандарда (Сл. лист СРЈ бр. 4/97) 
донео је решење о оснивању Комисије 
за информације и документацију - 
архивистику, KS A046/1, као стручно 
радно тело за област информације 

сРПс ISO 15489  
уПРаВЉаЊе доКумеНтима

и документације – архивистике. 
Комисија је свој оснивачки састанак 
одржала 15.05.2006. године. 
Састанку је присуствовало 15 од 18 
чланова Комисије. Присутни су били 
представници: Архива Србије и Црне 
Горе, Архива Србије, Архива Војводине, 
историјског архива Београда, Војног 
архива, историјског архива Зрењанина, 
те из лМГ, д.о.о. За секретара Комисије 
постављена је Александра Тендјер 
из института за стандардизацију. За 
председника Комисије једногласно је 
изабран Младен Вујовић. Комисија је 
закључила да је доношење стандардâ 
из области архивистике неопходно и 
да најпре треба приступити усвајању 
серије стандарда ISO 15489, које је 
припремио Технички комитет, ISO TC 
46, Information and documentation. 
Одређена је Радна група за превод 
наведене серије, коју су сачињавали: 
Светлана Аџић, координатор, Нада 
Берић, Љиљана Благојевић, Предраг 
Крејић и Александар Ђокић. Радна 
група обавила је свој задатак и 
припремила превод оба дела стандарда 
ISO 15489, сада са националним 
предзнаком СРПС ISO 15489, што је 
објављено у иСС информације бр. 
3-2007 од 30. марта 2007. године. 

нЕкОликО рЕЧи О рАДУ нА 
ПрЕвОДУ, ПрЕвОДУ и УсвОЈЕниМ 
ТЕрМиниМА

У превођењу стандарда Радна група 
се трудила да превод буде веран 
дејству оригинала на енглеском 
језику, а код нових термина који 
досад нису били у званичном речнику 
архивске терминологије усвојени су 
најприкладнији преводи који треба 
лексички верно да објасне значење 
тих термина. Радна група је радила 
максимално темељно и савесно и 
у свим ситуацијама где су чланови 
имали различита мишљења одабирано 
је решење усвајано консензусом, уз 
претходну консултацију и сагласност 
Завода односно института за 
стандардизацију.

Велика вредност овог стандарда је 
у томе што он подједнако третира 
сва документа, независно од медија, 
а користан је и у  ситуацијама када 
се паралелно у употреби користе и 
папирнати и електронски документи. 
Стандард је намењен свим правним 
лицима, ствараоцима докумената, 
па је ова чињеница одредила и избор 
термина. Основни термин је документ, 
као званични акт организације који 

се прихвата у систем, а од њега 
су методом деривације настали 
документарни материјал односно 
документа (множина),  из којих се 
утврђују документа трајне вредности. 
За сва остала документа утврђују се 
рокови чувања, у складу са потребама 
организације. енглески текст стандарда 
разликује два термина document и  
record, при чему је: 

– документ (document, noun) 
забележена информација или објекат 
који се могу третирати као јединица, а

– документа / документарни 
материјал (records) информације које, 
као доказ и информацију, ствара, прима 
и чува нека организација или особа у 
извршавању својих правних обавеза или 
у обављању посла.

У српском језику није могуће 
направити такву дистинкцију између 
два термина (раније у употреби: 
архивска грађа и регистратурски 
материјал, од чега се одустало 
будући да сем уског круга архивских 
радника никоме није био јасан термин 
регистратуре и изведеница од њега). 
Стога се Радна група одлучила за 
логичан избор: документ и документа/
документарни материјал, јер логично 
радна организација и управља само 
званичним документима, дакле оним 
документима који су прихваћени као 
документа која су производ радне 
делатности или радне операције/
трансакције, без обзира на утврђени рок 
чувања. Радна група је утврдила да су и 
све архивске службе суседних земаља, 
укључујући и земље бивше Југославије, 
напустиле термин регистратурски 
материјал и прихватиле документарни 
материјал. Овде треба нагласити да 
се у преводу овог стандарда намерно 
није користио термин запис (који се 
иначе налази у преводу ISO 9001) 
управо из разлога што је стандард 
намењен правним и физичким лицима 
која у поступку своје делатности 
производе званична документа. 
Записи су легитимни термин за оне 
врсте докумената који могу да се нађу 
у архивским збиркама, али не и у 
текућем пословању правног лица, на 
пример.

енглески термин disposal  издвајање 
(disposition): низ поступака повезаних 
са применом одлука о издвајању 
ради чувања, уништења, или 
предаје докумената, поткрепљених 
одоварајућим одлукама надлежних 
тела или другим инструментима и 
изведенице disposal list, disposition 
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authority (листа докумената с 
роковима чувања и одлука о издвајању 
докумената)  преведен је као издвајање, 
јер се имало у виду да се документа 
издвајају за: трајно чување, чување с 
роком и ради уништавања (destruction). 
На термин издвајање увек треба гледати 
као сложеницу, дакле са предлогом  
РАДи, јер је тако дат и у тексту 
Стандарда: издвајање ради чувања, 
трајног или с роком, и издвајање 
ради уништења, што је потпуно у 
сагласности са процедурама којима 
барата и традиционална архивистика: 
одабирање, ради трајног чувања или 
према листи категорија..., и издвајање 
ради шкартирања.

Комплетна листа термина који су 
употребљени у преводу стандарда је 
много већа, овде дајемо само избор: 

Capture – прихватање у систем;
Record manager – администратор 

докумената;
Record management – управљање 

документима;
Business classification scheme – 

класификациона шема делатности.
У свету је већ одавно установљена 

нова струка, record manager-a, 
дакле  професионалаца који се 
баве управљањем документима, 
тако да је Радна група, аналогно 
администраторима база или 
администраторима информационих 
система, увела термин администратор 
докумената, како би истакла 
важност новог профила запосленог 
на пословима администрирања 
односно управљања документима у 
једној организацији. Администратор 
докумената је много више од 
обичног архивара или писара у 
писарници. Ова професија је у рангу 
факултетски образованог кадра, 
мултидисциплинарно усмереног, те 
је као такву треба што пре и код нас 
промовисати и заложити се да буде део 
образовног система наше земље, јер 
је од интереса пре свега самој земљи, 
култури, заштити писаног наслеђа 
које се ствара у новим околностима, 
код правних лица, која све више 
функционишу и раде у електронском 
окружењу. Дакле, важно је да све 
обавезе не треба пребaцивати само на 
архиве, већ треба створити миље у коме 
ће довољно образовани, компетентни 
и одговорни стручњаци за управљање 
документима моћи да обезбеде њихову 
заштиту, за потребе саме организације 
која их ствара, а у крајњој инстанци и 
за архивску институцију. Архиви ће и 
даље имати свој удео у комуникацији 
са овом новом струком, али пре свега 
саветодавно и као надзор, до предаје 
оних докумената које ће организација 
утврдити као архивске документе, 
дакле трајне вредности.

Код одређеног броја термина Радна 
група је морала да прихвати већ 
установљене термине коришћене у 
преводима других ISO стандарда, јер 
постоји велика конзистенција употребе 

усвојених термина (ту се пре свега 
мисли на термине:

– auditors / проверавачи,
– management / управљање,
– review / провера.

О сАМОМ сТАнДАрДУ
ISO 15489 састоји се из 2 дела:
g Део 1: Општи; 
g Део 2: Смернице [Технички 

извештај]
ISO 15489-1 прецизира елементе 

управљања документима и дефинише 
резултате и исходе које треба 
постићи. Примењује се на управљање 
документима свих формата и на свим 
медијима насталих или примљених 
током спровођења делатности јавне 
или приватне организације или сваког 
појединца који има обавезу да ствара и 
чува документа

ISO 15489-2 обезбеђује методологију 
за примену, корак по корак.

Стандард СРПС ISO 15489 је само 
први у низу професионалних стандарда 
који треба свеобухватно да регулишу 
област управљања документима, 
као и да омогуће нову законску 
регулативу у овој области, засновану 
на новим вредностима чувања и 
коришћења докумената. електронско 
окружење, у коме се већина пословних 
делатности и трансакција данас одвија, 
приморало је стручњаке из домена 
архивистике и управљања документима 
да преиспитају и промене своја 
традиционална упоришта у теорији и 
пракси, заснованој само на папиру као 
традиционалном носачу информација. 
Примењује се на управљање 
документима свих формата и на свим 
медијима, насталих или примљених 
током спровођења делатности јавне 
или приватне организације или сваког 
појединца који има обавезу да ствара 
и чува документа. Даје упутства 
за утврђивање одговорности које 
организације имају према документима 
и политици, поступцима, системима 
и процесима који се односе на 
документа. Даје упутства за управљање 
документима као подршку оквиру за 
квалитет процеса ради усаглашености 
са ISO 9001 и ISO 14001. Такође, даје 
смернице за пројектовање и примену 
система за управљање документима, 
али не обухвата управљање архивском 
грађом у архивским установама.

МУлТиДисЦиПлинАрни 
ПрисТУП

Управљање документима представља 
модел континуалног управљања–
инструмент за планирање будућности 
документа, од самог тренутка његовог 
стварања. То значи да се документа 
вреднују при њиховом стварању или 
чак пре њиховог стварања, а управљање 
се сходно вредновању планира, чиме 
процес вредновања постаје ефикасан 
део дизајнирања система за управљање 
документима. Организације могу 
да утврде која су то документа која 

ће се стварати и чувати за потребе 
пословања и доказа. Она документа 
које је потребно задржати као културно 
наслеђе потребно је идентификовати 
уз помоћ надлежних архивских 
власти и њима управљати са посебном 
бригом. За организације, управљање 
документима значи конзистентан 
приступ ефикасном управљању 
документима док су потребна за 
пословање, а потом њихово издвајање, 
или за потребе чувања у архиву или за 
уништавање када њихово чување више 
није неопходно организацији. 

Тешко је обезбедити коришћење 
електронских докумената у будућности, 
ако се већ у садашњости не обезбеде 
ефективни и ефикасни услови за то. 
Позитиван исход се добија само ако 
се обезбеди сарадња више професија: 
пословних менаџера, архивиста, 
информатичара, програмера, 
представника иТ индустрије, 
правника и др. Сарадња мора бити 
комплементарна, никако ривалска, а 
улога архивисте мандаторна, никако 
опциона.

Највећа вредност овог стандарда 
је у томе што он уводи архивске 
институције на самом почетку процеса 
праћења документа – од концепта 
стварања документа и система 
управљања документима до предаје 
надлежној архивској институцији, а не 
као до сада на крају процеса, када су 
интервенције архива готово немогуће.

кОМЕ ЈЕ нАМЕњЕн?
Стандард ISO 15489 није 

архивистички стандард, али је од 
превасходне важности управо за 
архиве! То је, слободно речено, општи 
оквир за јединствено регулисање 
свих поступака, са свим врстама и 
облицима докумената која настају 
током службене, пословне делатности 
било ког субјекта, правног или 
физичког лица, од прихватања у систем 
до предаје надлежним архивским 
установама. Он подразумева и 
обухвата низ струка, (информатика, 
организационе, економске науке 
и струке, архивистика и др.) али и 
управљачки слој на свим нивоима, 
и пред све њих поставља задатак 
интеграције у смислену целину у циљу 
постизања пројектованих циљева и 
резултата. Стога, стандард је намењен:
g руководиоцима правних и физичких 

лица;
g професионалцима из области 

управљања документима, 
информацијама и технологијом;
g особљу унутар правних и физичких 

лица;
g свим појединцима који имају 

обавезу да стварају и чувају документа.

ФУнкЦиЈЕ и кОрисТи
ОД УПрАвљАњА ДОкУМЕнТиМА

Системски приступ управљању 
документима од суштинске је важности 
за организације и друштво чији је 
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задатак заштита и чување докумената 
као доказа о обављеним активностима. 
Управљање документима укључује:

а) доношење политика и стандарда;
б) доделу одговорности и надлежности;
ц) системски приступ управљању 

документима од суштинске је важности 
за организације и друштво чији је 
задатак заштита и чување докумената 
као доказа о обављеним активностима. 
Управљање документима укључује:

успостављање и објављивање процедура 
и смерница;

д) обезбеђивање низа поступака који 
се односе на управљање и коришћење 
докумената;

е) пројектовање, примену и 
администрирање специјализованих 
система за управљање документима и

ф) интеграцију управљања 
документима у пословне системе и 
процесе.

Управљање документима је есенцијална 
функција сваког пословања, било 
јавног било приватног, у циљу 
ефикасног и ефективног чувања и 
заштите докумената. Управљање 
документима је израда и одржавање 
комплетне, тачне, поуздане евиденције 
о пословној делатности. Организацијама 
документи омогућавају да: обављају 
посао на уређен, ефикасан и одговоран 
начин; да пружају услуге на доследан 
и уједначен начин; да подрже и 
документују формулисање политике 
и доношење одлука о управљању; 
да остваре доследност, континуитет 
и продуктивност у управљању 
и администрацији; да олакшају 
делотворно обављање активности 
у целој организацији; да остваре 
континуитет у случају несреће; да 
удовоље правним и нормативним 
захтевима, укључујући и захтеве који 
се односе на архивску делатност, 
проверу и надзор; да обезбеде заштиту 
и подршку у споровима, укључујући и 
управљање ризицима који су повезани 
са постојањем или недостатком доказа 
о активностима у организацији; да 
заштите интересе организације и права 
запослених, странка и садашњих и 
будућих заинтересованих страна; да 
подрже и документују садашње и будуће 
истраживачке и развојне активности, 
напредак и достигнућа, као и историјска 
истраживања; да обезбеде доказе о 
пословним, личним и културним 
активностима; да установе пословни, 
лични и културни идентитет и да очувају 
привредно, лично или колективно 
памћење. имајући горе наведено у 
виду, потребно је да организације 
идентификују нормативно окружење 
које утиче на њихове активности 
и захтеве за документовањем тих 
активности. Нормативно окружење чине:
g највиши правни акти и предметни 

закони и други прописи који уређују 
специфичан сектор делатности и опште 
пословно окружење, укључујући законе 
и прописе који се односе на документе, 
архивску грађу, приступ, приватност, 

доказни материјал, електронско 
трговање, заштитут података и 
информација;
g обавезујући стандарди за 

делатности;
g добровољно прихваћени кодекси 

најбоље праксе;
g добровољно усвојена правила 

понашања и етички кодекс и
g идентификована очекивања 

заједнице о прихватљивом понашању 
за специфични сектор делатности или 
организацију.

Да би подржале континуирано 
обављање делатности, постигле 
усклађеност с нормативним 
окружењем и обезбедиле потребан 
ниво одговорности, организације 
треба да створе и чувају аутентична, 
веродостојна и употребљива документа 
и да заштите њихов интегритет 
онолико дуго колико је то потребно. Да 
би осигурала аутентичност документа, 
организација треба да примени и 
документује политику и процедуре 
које контролишу стварање, пријем, 
прослеђивање, чување и одржавање 
и издвајање докумената, како би се 
осигурало да су ствараоци докумената 
овлашћени и идентификовани, 
те да су документи заштићени од 
неовлашћеног додавања, брисања, 
мењања, коришћења и уништења. 
Веродостојан је онај документ чијем се 
садржају може веровати да потпуно и 
тачно представља пословне активности 
или чињенице које потврђује и на које 
се може ослонити током наредних 
пословних активности. Документа 
треба да се стварају у тренутку 
обављања пословне активности или 
догађаја на који се односе или одмах 
након тога од стране особа које имају 
непосредно сазнање о чињеницама 
или инструментима  који се рутински 
користе у пословању да би се извршила 
пословна активност. интегритет 
документа подразумева да је он 
потпун и неизмењен. Неопходно је 
документ заштитити од неовлашћеног 
мењања. Политика и процедуре 
управљања документима треба да 
утврде који додаци и белешке могу 
да се додају документу након што 
је он настао, под којим се условима 
додаци и белешке ауторизују и ко 
је овлашћен да их додаје. Свака 
ауторизована белешка, додатак или 
брисање на документу треба да буде 
изричито назначено и проверљиво. 
Употребљив је онај документ који 
је могуће лоцирати, претражити, 
представити  и интерпретирати. 
Контекстуалне везе документа треба да 
садрже информације које су потребне 
за разумевање пословне активности 
које су их произвеле или користиле. 
Документ треба идентификовати 
у контексту ширих пословних 
активности и функција. Потребно 
је очувати и одржавати везе између 
докумената који доказују редослед 
активности.

ПрОЦЕси и кОнТрОлни 
МЕхАниЗМи У УПрАвљАњУ 
ДОкУМЕнТиМА

Обухватају:
g одређивање докумената које треба 

прихватити у систем;
g одређивање рокова за чување 

докумената;
g прихватање докумената у систем;
g завођење докумената;
g класификацију: пословних 

активности; класификациони системи;
g израда речника за контролу;
g индексирање;
g додељивање кодова;
g складиштење и руковање;
g приступ и праћење;
g надзор и контрола;
g обука
и детаљно су описани и објашњени 

у првом делу стандарда; дати су 
у низу, али у многим системима, 
нарочито електронским, могу да се 
одвијају истовремено или другачијим 
редоследом од наведеног. Сви поступци 
стварају метаподатке повезане са 
документом.

ПрОЈЕкТОвАњЕ и ПриМЕнА 
сисТЕМА ЗА УПрАвљАњЕ 
ДОкУМЕнТиМА

 Системи за управљање документима 
представљају организовани збир људи, 
политика, алатки, технологије, сталне 
обуке и одржавања. Комбинација 
ових захтева омогућава организацији 
да на адекватан начин документује 
своје пословање. Кључну улогу у 
пројектовању и примени одрживог 
система за управљање документима 
има методологија пројектовања и 
примене, а она укључује претходно 
истраживање, анализу пословних 
активности, идентификацију захтева 
за документима, оцену постојећих 
система, идентификацију стратегија за 
задовољавање захтева за документима, 
пројектовање система, примену и 
ревизију након примене. иначе, 
пројектовани системи морају да имају 
следеће карактеристике:
g поузданост (рутинско прихватање 

свих докумената; одговарајуће 
организовање докумената; 
обезбеђивање адекватних информација 
о документима у систему; обезбеђивање 
приступа документима и омогућавање 
оперативности система);
g интегритет (спречава неауторизован 

приступ, уништавање, измену или 
премештање докумената);
g усаглашеност (значи да системом 

треба управљати у сагласности са свим 
захтевима који се односе на пословање 
документовано захтевима);
g разумљивост (управљање свим 

документима који произлазе из 
пословних активности које су 
документоване или којима управља 
систем);
g стабилност (складишти документа 

на начин који значи да се не могу 
изменити, избрисати или угрозити);
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g приступност (дозвољава 

документима да их користе као изворе 
информација кроз радни простор, 
пословне јединице или организацију).

Приликом пројектовања система 
за управљање документима треба 
размотрити одговарајуће услове 
смештаја и медијуме, заштитне 
материјале, поступке за руковање и 
системе за складиштење. Рок чувања 
и одржавања докумената условиће 
доношење одлуке о коришћењу 
одговарајућих медијума. Системи 
морају да омогуће да документи 
остану аутентични, веродостојни 
и употребљиви без обзира на сваку 
промену система, укључујући 
конверзију формата, промену 
рачунарске опреме, оперативног 
система или неке одређене софверске 
апликације, и то у читавом периоду у 
којем се документи чувају.

ЗАкљУЧАк
нЕОПхОДнО ЈЕ

1. што шире упознати пословну и 
стручну јавност са овим стандардом 
– промовисање стандарда преко 
Привредне коморе Србије и 
надлежних министарстава за државну 
управу и локалну самоуправу и 
телекомуникације и информатику;

2. израдити нову законску регулативу 
засновану на горе поменутим 
стандардима;

3. увести сертификацију програма 
за управљање документима и одлуком 
Владе утврдити тела надлежно за 
сертификацију;

4. спроводити сталну едукацију 
стручњака из ове области у архивима и 
код правних и физичких лица;

5. промовисати нови профил 
стручњака - администратора 
докумената,  код правних и физичких 
лица.

Улога администратора докумената 
је да утврди и дефинише оквир за 
управљање документима који одговара 
његовој организацији, заснован на 
величини и природи радног окружења 
организације. Администратори 
докумената имају улогу консултаната 
у успостављању, имплементацији и 
надгледању стандарда за управљање 
документима, а не да одлучују 
о специфичним документима у 
специфичним системима управљања 
документима или да стварају велику 
документацију о њима. Такав приступ 
омогућава администраторима 
докумената да утичу на управљање 
документима унутар целе организације, 
пре него у мањим деловима. Њихова 
је улога и да едукују запослене у 
њиховим одговорностима за управљање 
документима. 

Доношење овог стандарда 
архивистици иде у прилог, па би архиви 
требало да поздраве његово доношење, 
да га прихвате и да се својски потруде 
да, заједно са другим струкама и 
институцијама, учине све да се основе 

и механизми које стандард предвиђа 
прихвате и зналачки примене у пракси! 
иначе, оправдана је бојазан да ће 
архиви, губећи битку са ствараоцима 
(посебно над електронским 
документима), временом одумирати, 
јер је велико питање шта ће и у ком 
облику и стању до њих стизати. То није 
ствар далеке будућности – довољно је 
упознати се са радом многих, овдашњих 
стваралаца, па схватити шта је на делу. 
Новонастале ситуације се не решавају 
затварањем у уходане, али сада већ 
нефункционалне схеме и парадигме, 
већ напором, вољом, знањем и 
способношћу за комуникацију са 
другим струкама.

Доношење овог стандарда архивској 
служби и архивистици и код нас даје 
једну нову могућност коју до сада нису 
имали. Наиме, у функцији „спољног 
надзора“, архивима су била ван 
домашаја кључна питања организације 
и уређења поступања са документима 
током њиховог настајања (уређење 
архивског пословања). Могу да реагују 
на те делове пословања само са краја 
процеса, „пост фестум“ или у виду 
апела! 

ISO 15489 усаглашен је са СРПС ISO 
5127–информације и документација–
терминологија, који је преведен и код 
нас усвојен као национални стандард, 
потом  са ISO 9001 и осталима из 
породице овог стандарда, као и са 
европским стандардом из исте области 
MoReq, који је усаглашен са ISO 15489.

УкрАТкО и О ДрУгиМ срОДниМ 
и кОМПлЕМЕнТАрниМ 
сТАнДАрДиМА иЗ ОвЕ ОБлАсТи
ISO/TS 23081-1

Information and documentation 
– Records management processes 
– Metadata for records

Део 1: Принципи
информације и документација–

Процеси управљања документима– 
Метаподаци за документе

Једна од главних области управљања 
је она о метаподацима за документе. 
Као такав, овај стандард представља 
наставак ISO 15489 и, између осталих 
захтева, објашњава шта је неопходно 
да би се аутентичност и интегритет 
докумената сачували кроз време, 
употребом метаподатака. У припреми је 
Део 2: Питања имплементације; Део 3: 
Оцена постојећих сетова метаподатака 
и иницијатива неопходних да се подржи 
ISO 15489.

Метаподаци обезбеђују 
аутентичност, поузданост, 
употребљивост и интегритет током 
времена и омогућавају управљање 
информацијама и разумевање, без 
обзира да ли су физичке, аналогне 
или дигиталне. и метаподацима треба 
управљати, а управљање документима 
укључује и ту компоненту. Дигитално 
окружење захтева различите изразе 
традиционалних захтева и различите 
механизме за идентификацију, 

прихватање, доделу атрибута и употребу 
метаподатака.  Овај стандард је 
Комисија института за стандардизацију 
такође предвидела за превођење и 
усвајање на националном нивоу. 

Управљање метаподацима 
је нераскидив део управљања 
документима. У контексту управљања 
документима, метаподаци се дефинишу 
као подаци који описују контекст, 
садржај и структуру докумената и 
управљање њима током времена. Као 
такви, метаподаци су структуиране 
информације које омогућавају 
стварање, завођење, класификацију, 
приступ, заштиту и коришћење 
докумената кроз време и унутар и међу 
доменима.

MoReq

ЗАхТЕви МОДЕлА ЗА УПрАвљАњЕ 
ЕлЕкТрОнскиМ ЗАПисиМА

Пројекат MoReq покренут је 
1999. године с циљем да се развије 
модел функционалних захтева за 
управљање електронским записима, 
које би користиле и приватне и 
јавне организације. Спецификација 
је обликована уз стручно искуство 
из неколико европских земаља, али 
требала би да се примењује не само у 
европској Унији већ и у свим земљама у 
којима се од система тражи да управља 
електронским подацима. MoReq је 
општа и модуларна спецификација, што 
значи да постоји могућност додавања 
функција које су релевантне за сваку 
конкретну ситуацију, а према потреби, 
да се уклоне необавезни аспекти 
MoReq-а. Развој MoReqa подржава DLM 
forum (http://www.dlm-forum.eu.org) 
на темељу одлука Савета европе који се 
односе на јачање сарадње у областима 
архива. На састанку DLM-foruma у 
Барцелони, 2002. године, значење 
акронима промењено је у “document 
lifecycle management - управљање 
животним циклусом документа. Ова 
спецификација комбинује предности 
електронског начина рада са теоријом 
управљања документима, покривајући, 
на пример, класификацију, управљање 
документима, радне процесе, 
метаподатке и остале повезане 
технологије. 

Верзија 2 MoReq, 2004. године је 
званично подржана у извештају 
европске комисије о архивима у 
проширеној европској Унији, потом 
од Савета европске Уније, који је на 
састанку министара културе, новембра 
2005. године прихватио извештај и 
препоручио убудуће појачану европску 
интердисциплинарну сарадњу у вези са 
електронским документима и архивама. 
Публиковање MoReq 2 очекује се у 2008. 
години. MoReq 2 je компатибилан са: 
g ISO 15489, 
g ISO 23081,
g ISO 9001... ü

N светлана Аџић
историјски архив Београд
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1. УвОД
Крајем претпрошле године, на 

Међународном саветовању Друштва 
архивских радника Војводине, које је 
одржано 7. и 8. децембра у Новом Саду, 
архивској јавности презентован је превод на 
српски језик два стандарда Међународног 
архивског савета који су нам познати под 
својим скраћеним називима ISAD(g) и  
ISAAR(cpf). Превод је објављен у издању 
Друштва архивских радника Војводине,  
уз финансијску подршку Покрајинског 
секретаријата за образовање и културу. 

2. исТОриЈАТ иЗрАДЕ сТАнДАрДА
Општи међународни стандард за 

опис архивске грађе (ISAD(g): General 
International Standard Archival Description) 
и Међународни стандард архивског 
нормативног записа за правна, физичка 
лица и породице (ISAAR(cpf): International 
Standard Archival Authority Record for 
Corporate bodies, Persons and Families) 
израдио је Међународни архивски савет 
уз финансијску подршку UNеSCO-а. Рад 
на изради првог издања ISAD(g)-а трајао 
је од 1990 – 1994, а ISAAR(cpf)-а од 1993 
– 1995. Оба стандарда су објављена у Отави, 
(ISAD(g) 1994, а ISAAR(cpf) 1996. године), 
а презентована на Конгресу Међународног 
архивског савета у Пекингу, 1996. године. 
Оба стандарда је израдила Ad Hoc 
Комисија за стандарде описа која је 1996. 
године, на конгресу у Пекингу, прерасла у 
стални комитет МАС-а. Одмах по изради 
прве верзије стандарда договорено је 
да се изврши њихова ревизија у року од 
пет година. Тако је, друго, допуњено и 
проширено издање ISAD(g)-а угледало 
светлост дана на конгресу у Севиљи, 2000. 
године, а ISAAR(cpf)-а на конгресу у Бечу 
2004. године. На српски језик преведено 
је 2006. године ово, друго издање оба 
стандарда. 

3. нАЦиОнАлни сТАнДАрДи ЗА 
иЗрАДУ Архивских ОПисА

Рад на стандардизацији архивских 
описа почео је у многим, углавном 
развијеним земљама, још 80-тих година 
прошлог века и још увек траје. Потреба 
за израдом међународног стандарда, који 
би дао опште смернице и оквир за израду 
националних, се и појавила јер су у многим 
земљама архивисти почели да развијају 
разноврсне, међусобно некомпатибилне 
националне стандарде, што је отежавало 
размену информација о архивској грађи 
на међународном нивоу. Такође, постојање 
међународног стандарда би, олакшало 
неразвијеним и земљама у развоју израду 

ПРеВод На сРПсКи 
јеЗиК стаНдаРда 
меЂуНаРодНог 
аРхиВсКог саВета За 
иЗРаду оПиса аРхиВсКе 
гРаЂе и оПиса ЊеНих 
стВаРаЛаЦа и имаЛаЦа

националних стандарда.Међу првима 
појавио се MAD, Manual of Archive 
Description, у Великој Британији. Ово 
Упутство за архивски опис настало је 1986. 
године на универзитету у ливерпулу под 
вођством Мајкла Кука. Затим је 1988, 
Друштво архивиста Америке основало 
Радну групу за стандарде архивског описа 
која је 1993. објавила публикацију под 
називом Standards for archival description: 
A Handbook. Ова радна група објавила 
је и, код нас много познатији стандард, 
EAD, Enchoded arcival Descriptions, 
који је у потпуности компатибилан са 
ISAD(g)-ом. чак је након објављивања 
ревидираног, другог издања ISAD(g)-а, 
урађена нова верзија EAD-a. С обзиром 
на то да се EAD првенствено бави 
стандардизацијом израде електронских 
архивских описа, тенденција је да се ова 
два стандарда у следећој генерацији стопе 
у један. Осим овог, развијен је и EAC, 
Encoded Archival Context, стандард који 
је намењен нормирању(? уједначавању?) 
електронских записа о ствараоцу и који је 
компатибилан са ISAAR(cpf)-ом. У Канади 
је Плански комитет за стандарде описа 
Бироа канадских архивиста (Bureau of 
Canadian Archivists, Planning Commitee 
on descriptive Standards) објавио RAD, 
Rules for Archival Description. Ова 
правила објављена су 1990. години у 
Отави. Значајан је и ACPM, Australian 
common practice Manual, упутство које је 
објавило Друштво архивиста Аустралије 
у Мелбурну. и на крају да наведемо 
најновију принову међу националним 
стандардима, бразилски стандард 
NOBRADE. NOBRADE je заснован на 
ISAD(g)-у и ISAAR(cpf)-у. израдио га је 
Национални архивски савет од 2001 – 
2006, а објављен је 13. марта 2007. године 
у Рио де Жанеиру.

Стога да поновимо прве реченице у 
уводном тексту ISAD(g)-а: Овај стандард 
садржи опште смернице за израду 
архивских описа. Треба га користити 
заједно са постојећим националним 
стандардима или као основу за израду 
националних стандарда.

4. сврхА и ЗнАЧАЈ
Општи међународни стандард за опис 

архивске грађе, ISAD(g), нам омогућује 
израду доследних, разумљивих и 
употребљивих описа архивске грађе, 
олакшава проналажење и размену 
информација о њој, омогућава коришћење 
заједничких нормираних података и 
омогућава повезивање у јединствен 
архивски информациони систем на 
националном и интернационалном 
нивоу. Њега допуњује Међународни 
стандард архивског нормативног записа 
за правна физичка лица и породице, 
ISAAR(cpf), који је по својој улози и 
намени специјални стандард. Намењен је 
изради и повезивању нормативних записа 
о ствараоцима или имаоцима архивске 
грађе, било да су они правна, физичка 
лица или породице, са грађом и другим 
изворима. Значајан је због тога што 
омогућује проналажење података о грађи 
која се налази ван архива (код ствараоца, 
у библиотеци, музеју, приватној збирци и 
сл.), обједињавање података о грађи истог 

ствараоца која се налази код различитих 
ималаца, повезивање са библиографским 
јединицама, звучним, филмским или 
видео записима који садрже податке 
из, или о грађи и ствараоцу. Осим што 
омогућава обједињавање података о 
контексту настанка грађе, овај стандард 
је значајан јер омогућава непогрешиву 
идентификацију ствараоца, нарочито кроз 
5.1 Подручје идентитета, тако да не може 
да дође до мешања различитих стваралаца 
сличног или истог имена/назива, или не 
препознавања истог ствараоца различитих 
имена/назива. Дакле, овај стандард 
нам омогућује бољи приступ архивској 
грађи, боље разумевање контекста њеног 
настанка, прецизну идентификацију 
ствараоца и размену ових описа између 
различитих институција у земљи и 
иностранству.

Доследном применом ова два стандарда 
постигли бисмо да архиви постану један 
од највећих извора информација у земљи, 
чиме бисмо подигли значај и углед архива 
и архивистике код грађана и обезбедили у 
будућности њихов бољи положај. 

5. сТрУкТУрА сТАнДАрДА
Оба стандарда имају речник коришћених 

термина, објашњења елемената описа, 
односно нормативног записа и додатак са 
потпуним примерима примене стандарда. 
Објашњења елемената описа се састоје 
од: назива елемента описа, исказа о сврси 
елемента описа, исказа о правилу (или 
правилима) применљивим на тај елемент и 
примера који приказују примену правила. 
Примери који су дати у објашњењу 
елемената описа и на крају у додатку су 
објашњавајући, а не обавезујући. 

Сви елементи описа су нумерисани. 
иако је нумерација дата само за 
потребе цитирања и аутори стандарда 
не препоручују њену употребу за 
обележавање елемената описа, нити 
за одређивање њиховог редоследа, 
мислимо, да је треба употребљавати ради 
прегледности и лакшег препознавања 
елемената од стране корисника који не 
познаје језик на којем је опис написан.

ISAD(g) има 26 елемената описа 
груписаних у седам подручја:

1. Подручје идентификације (садржи 
информације битне за идентификовање 
јединице описа);

2. Подручје контекста (садржи 
информације о пореклу и имаоцу јединице 
описа);

3. Подручје садржаја и структуре (садржи 
информације о предмету јединице описа и 
начину њеног сређивања);

4. Подручје услова доступности и 
коришћења (садржи информације о 
доступности јединице описа);

5. Подручје сродне грађе (садржи 
информације о грађи која има значајне 
везе са јединицом описа);

6. Подручје напомена (садржи посебне 
информације и информације које се нису 
могле унети ни у једно друго подручје) и 

7. Подручје контроле описа (садржи 
информације о начину, времену и лицу 
које је израдило архивски опис).

Од ових 26, само шест елемената се 
сматрају неопходним за међународну 
размену информација о опису: 3.1.1 
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сигнатура, 3.1.2 назив, 3.2.1 стваралац, 
3.1.3 датум(и), 3.1.5 обим јединице описа и 
3.1.4 ниво описивања.

ISAAR(cpf) има 27 елемената 
нормативног записа груписаних у четири 
подручја: 

1. Подручје идентитета (где је дата 
информација која на јединствен начин 
идентификује ентитет који се описује 
и која дефинише стандардизоване 
приступне тачке за запис);

2. Подручје описа (где су дате значајне 
информације о природи, контексту и 
активностима ентитета који се описује);

3. Подручје веза/односа (где су записани 
и описани везе/односи са другим правним, 
физичким лицима и/или породицама);

4. Подручје контроле (где је нормативни 
запис идентификован на јединствен 
начин и записана је информација како је, 
када, и која установа сачинила и чувала 
нормативни запис).

Осим ових елемената, стандард доноси 
(у поглављу 6.) и смернице за повезивање 
архивских нормативних записа о 
ентитетима са описима архивске грађе 
настале радом тих ентитета или друге 
информације о њима. Ових елемената за 
повезивање ентитета (правних, физичких 
лица и породица) са архивском грађом и 
другим изворима има четири.

Од свих 27 елемената описаних у 
овом стандарду за четири се сматра да 
су од суштинског значаја: 5.1.1 Врста 
ентитета, 5.1.2 Званичан облик(ци) назива/
имена, 5.2.1 Датуми постојања, 5.4.1 
идентификатор нормативног записа.

Описи архивске грађе и документарног 
материјала урађени у складу са ISAD(g)-
ом могу се у елементима 3.2.1 Назив/
име ствараоца(лаца) и 3.2.2 историјат 
ствараоца, повезати са архивским 
нормативним записом направљеним на 
основу ISAAR(cpf).

6. ПрОБлиМи ПриликОМ ПрЕвОЂЕњА
Оба стандарда преведена су са  енглеског 

језика. Као упоредне преводе имали 
смо хрватски, словеначки и босански.
Трудили смо се да превод буде што 
вернији дејству оригинала. Одступали 
смо само када је то налагала правописна 
и стандардна норма српског језика и 
у преводу термина појединих назива 
елемената описа који су усвојени у нашој 
архивистици. Објашњења у вези са тим 
терминолошким дилемама навели смо у 
фуснотама. Ова одступања била су ретка и 
појавила су се само у ISAD(g)-у код назива 
елемента 3.2.2 Administrativ/Biographical 
history (Административна /биографска 
историја) где смо се определили у складу 
са нашом праксом за термин историјат 
ствараоца и 3.2.3 Archival history 
(историја архивирања) који смо превели 
као историјат фонда/збирке. чешће смо, 
у жељи да превод буде што вернији дејству 
оригинала на енглеском језику одступали 
од термина усвојених у нашој пракси. Тако 
смо елеменат ISAAR(cpf)-а 5.2.1 Dates of 
existence превели као Датуми постојања а 
не временски распон ствараоца, израз који 
обично употребљавамо. 

Примере који су дати уз објашњења 
елемената описа/нормативних записа 
смо дали у оригиналу на језику на којем 

су написани и у преводу на српски 
језик. Због уштеде у простору код сваког 
елемента описа оставили смо само 2 – 3 
примера из оригиналног текста стандарда. 
Опредељивали смо се за примере који су 
на језицима који су најпознатији нашим 
архивистима (енглески, француски, 
немачки). Потпуне примере који су дати 
у прилогу на крају оба стандарда нисмо 
преводили, већ смо их оставили на језику 
на којем су оригинално били написани. 
и овде смо због смањења обима књиге 
оставили само неколико примера на нама 
блиским језицима. 

Проблеми у превођењу су се појавили 
већ на самом почетку код наслова 
оба стандарда. иако је изворни назив 
ISAD(g) Општи међународни стандард 
за архивско описивање/архивски опис 
одлучили смо се за назив који је пред вама 
јер је већ био усвојен у нашој архивској 
јавности. Код ISAAR(cpf)-а проблем је 
био друге врсте, јер у нашој архивистици 
није постојао термин који би одговарао 
енглеском Authority Record. До оваквих 
проблема је дошло пре свега због тога 
што код нас још увек није направљен 
савремени архивистички речник. Стога 
смо се определили за речнике сродних 
струка, као што је  библиотекарски, па смо 
доследно усвојили преводе ових термина 
како су они дати у Библиотекарском 
терминолошком речнику, енглеско 
– српски / српско – енглески, који је 
објавила Народна библиотека Србије у 
Београду, 2004. године. Неке термине 
из наше струке, који су одавно усвојени 
и дефинисани, као што, је на пример, 
регистратурски материјал, заменили смо 
новим, приступачнијим, документарни 
материјал, надајући се да ће овај израз 
бити прихватљивији широј јавности. 

На крају, желела бих нарочито да 
истакнем један занимљив термин који 
се појављује у Речнику коришћених 
термина у ISAD(g)-у али на жалост не и 
у елементима описа. То је реч аутор која 
је дефинисана као физичко или правно 
лице одговорно за интелектуални садржај 
документа. Било би добро да постоји 
елеменат описа чија сврха би била да се 
напише име аутора документа, уколико 
је он познат (пројекти, географске карте, 
научне студије, медицинска документација 
и др.) јер би овакви подаци код изучавања 
биографија били од непроцењивог значаја. 
Стога би уврштавање овог елемента описа 
био мој предлог за следећу ревизију 
стандарда. 

7. иЗрАДА ПриМЕрА ЗА иЗДАњЕ 
срПскОг ПрЕвОДА 

Примере у српском издању стандарда 
одабрала је и сачинила комисија коју су 
чиниле: Споменка Петровић, историјски 
архив Панчево, Нада Борош, историјски 
архив Зрењанин, Золна Матијевић, 
историјски архив Суботица, Љиљана 
Дожић и Нада Берић, Архив Војводине. 

Примере из наше праксе дали смо у делу 
у којем се објашњавају поједини елементи 
описа или нормативног записа и у додатку 
на крају, потпуне примере за фонд, 
породични фонд и збирку код ISAD(g)-а и 
правно и физичко лице код ISAAR(cpf)-а. 
Одабрали смо фондове на којима најбоље 

може да се прикаже примена свих или 
скоро свих елемената описа/нормативног 
записа. Осим овог, првог критеријума, 
трудили смо се да одаберемо и фондове 
који најбоље представљају богатство и 
разноврсност нашег културног наслеђа, 
јер овај превод неће служити само нама 
да стандардизујемо своју праксу већ 
ће представљати нашу земљу и нашу 
архивистику светској архивистичкој 
заједници преко web-презентације 
Међународног архивског савета на којој 
ће бити постављен. Преводи оба стандарда 
у електронској и штампаној форми су 
послати Секретаријату МАС-а и биће 
постављени заједно са преводима на друге 
језике на МАС-овом сајту чим се израда 
његове нове верзије заврши.

Највећи проблем код израде примера 
за ISAD(g) нам је представљало 
непостојање националног правила за 
формирање сигнатуре. Овај проблем је 
нарочито долазио до изражаја код израде 
описа на нижим нивоима (подфонда, 
серије, предмета и јединице). Пошто 
се сигнатура за међународну размену 
коју утврђује ISAD(g) састоји од три 
елемента: међународна ознака државе, 
ознака архива утврђена на националном 
нивоу и сигнатура фонда или његових 
делова, такође утврђена на националном 
нивоу, проблем нам је представљало већ 
ово прво: међународна ознака државе, 
јер у време када смо правили ове описе 
Државна заједница је престала да постоји 
и проглашена је самостална Република 
Србија али она није одмах добила 
међународну ознаку. Пошто су ознаке на 
националном нивоу за поједине архиве 
једна од ретких ствари која је урађена, 
уврстили смо их у сигнатуре у примерима 
у жељи да их промовишемо јер већина 
архива и не зна да имају бројчану ознаку, 
већ и даље користе словне.

 Код израде примера за ISAAR(cpf) 
сусрели смо се са много више проблема 
и препрека него код претходног али 
једна: непостојање националног 
прописа за израду идентификатора 
нормативног записа је била непремостива. 
идентификатор нормативног записа је кôд 
сличан ISBN броју у библиотекарству и 
немогуће га је направити док обавезност 
примене стандарда не буде прописана у 
националном законодавству. Неопходно 
је на националном нивоу утврдити 
која установа или орган утврђује и даје 
идентификатор нормативног записа 
и на који начин се он образује. Код 
библиотекара је то већ давно утврђено, то 
је Народна библиотека. Код нас, остаје да 
се надамо да ће ускоро бити.

8. ЗАкљУЧАк
Да би се ови а и други стандарди успешно 

примењивали у нашој архивској пракси 
неопходно је што пре:
g Донети национално упутство за израду 

сигнатура;
g Утврдити у националном законодавству 

постојање и израду идентификатора 
нормативног записа;
g Направити савремени речник 

архивских термина.ü
 N нада Берић

Архив Војводине
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У години богатој значајним 
јубилејима, издвајају се они  који су 
везани за прошлост народа Србије. 
Обележавајући јубилеј два века 
српско-руских политичких односа 
и војне сарадње, историјски архив 
Пожаревац у сарадњи са институтом 
за новију историју Србије, а под 
покровитељством Министарства науке 
Републике Србије, организовао је трећи 
Међународни научни скуп са темом 
Браничево у историји Србије, чиме се 
наставља објављивање грађе из српске 
историје и културе.

Вишегодишњи научноистраживачки 
пројекат о историји Пожаревца, 
Браничева и шире Србије представља 
наставак систематског научног 
истраживачког рада историјског 
архива Пожаревац. Та истраживања 
су показала да је у овом делу Србије 
распрострањена специфична култура 
у чијем је формирању, поред српског, 
знатну улогу имало и становништво 
које је насељавало ову област од далеке 
прошлости до наших дана.  Деловања 
друштвено-историјских фактора 
од краја 15. па до 20. века одразила 
су се на културни развој народа у 
овом крају значајним садржајима и 
облицима живота. Због тога се израда 
Зборника радова по одржаним научним 
скуповима Архиву наметала као 

нужност, јер се данас и у овом региону 
традиционалне животне и културне 
навике брзо губе, а у целини нису још 
довољно проучене и објављене.

Сама чињеница да улога и значај 
Пожаревца, те друге престонице, није 

„бРаНичеВо у истоРији сРбије”
међународни научни скуп
Историјског архива Пожаревац

довољно изучена и да није дата научна 
оцена његове историје, определила 
нас је да организујемо научне 
скупове. Зато можемо слободно рећи 
да су ова наша три подухвата први 
озбиљни покушај да се ова тематска 
целина јединствено научно обради. 
На овај начин ослобађамо се квази 
историјских заблуда које су засноване 
на наративним изворима које негују 
нестручни појединци. Основни циљ 
организовања ових научних скупова 
је тежња да се прошлост Пожаревца 
изучи, научно обради и критички 
валоризује, како бисмо знање из 
локалне историје подигли на виши 
ниво у складу са захтевима савремене 
историјске науке.

Свесни чињенице да радови који 
обрађују теме из локалне историје, 
чак иако можда немају велику 
историјску вредност, врло брзо после 
објављивања постају прворазредни 
историјски извори. Препустили смо 
да учесници сами одаберу теме по 
свом нахођењу. искуство модерне 
историјске науке упућивало нас је да 
позовемо на сарадњу научне раднике 
из земље и иностранства који се баве 
микротемама. Научни скуп је био 
конципиран тако да после уводног 
излагања, научни радници подносе 
саопштења редом пријављивања, а у 

оквиру три тематска блока: Друштво, 
политика, култура у историји Србије, 
Браничево – насеља, култура, 
становништво и Два века српско-руских 
политичких односа и војне сарадње.  
Класификација  четрдесет саопштења 

извршена је по њиховом садржају и 
значењу која имају за сагледавање 
политичких, војних, привредних, 
културних и просветних збивања 
историје Пожаревца, Браничева и 
Србије. Разматрали смо, рецимо, 
питања монголске инвазије током 
13. века на простору Браничева и 
околних земаља, питања руско-српске 
ратне сарадње, питања демографских 
кретања у области Браничева од 1834. 
до почетка 20. века, боравак Николе 
Пашића у Пожаревцу, питања везана за 
формирање и рад организације Црна 
рука, сукоба њених вођа са лидерима 
радикалне партије у Србији, питања 
рада судова општина као локалних 
органа власти у Пожаревачком округу у 
19. веку, питања репресалија агресорске 
војске над заробљеницима и цивилима 
у Првом светском рату као и појаве 
пегавог тифуса у Пожаревцу у том 
периоду, извештаје Арчибалда Рајса и 
сл. Током одржавања ове међународне 
конференције научној и културној 
јавности је представљен и Зборник 
резимеа радова са овог скупа на 
српском, руском и енглеском језику.

 Учесници овог научног скупа из 
Србије, Руске Федерације, Грчке, 
Мађарске и Бугарске, својим 
рефератима осветлили су многе 
догађаје и личности из богате 
прошлости града и региона и 
покренули многа питања из периода 
када је Пожаревац играо важну улогу 
политичког, привредног, културног 
центра Србије. Овим су пружили 
вредан прилог националној историји, 
оставивши у наслеђе младим 
истраживачима да на темељу тих 
сазнања створе објективну слику 
прошлости Пожаревца, Браничева и 
Србије. ü

 N Јасмина николић
историјски архив Пожаревац
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Априлско архивистичко саветовање 
Покрајинског архива Марибор у 
Раденцима  већ је постало уобичајено 
окупљање свих стручњака из области 
архивистике у међународном, а посебно 
у контексту земаља бивше СФРЈ.  
Ове године, тема је била најопштије 
садржине :„Технички и стручни 
проблеми класичног и електронског 
архивирања“. Актуелна и дискутабилна 
тема привукла је пажњу великог броја 
учесника. Осим самог излагања и 
презентација радова, у послеподневним 
часовима су свакодневно организоване 
интерактивне радионице, на којима 
су се сва теоријска питања могла и 
практично изводити. Осим искустава 
архивиста и стручњака из области 
које се ослањају на документациони 
менаџмент уопште, корисни су 
били и савети и сазнања водећих 
информатичких кућа у Словенији. 

Саветовање је трајало од 2 - 4. 
априла 2008. године и било је 
организовано у Конгресној дворани 
хотела Радин у Раденцима. Скуп су 
отворили, директорка Покрајинског 
архива Марибор др Славица Товшак, 
општински жупан Михаел Петек, као 
представници службе владе Републике 
Словеније за локалну самоуправу и 
регионалну политику. Предавања су 
била углавном на словеначком, или на 

матерњем језику излагача. из Србије 
присуствовали су директор Архива 
Србије др Мирослав Перишић, саветник 
за унапређење архивске делатности 
Јелица Рељић, Љиљана Цветковић, 
Татјана Мишић и Александра Матић. 
Након мултимедијалне презентације 
Архива Србије, директор се обратио 
организаторима и гостима и поздравио 
све присутне. Такође, могли су се чути 
и радови колега из Архива Србије и 
Црне Горе на тему будућег статуса 
овог архива, као и искуства у области 
техничке заштите културне баштине, 
историјског архива „Шумадија“ 
у Крагујевцу, на тему примене 
међународних архивских стандарда 
за опис архивске грађе, историјског 
архива Ужице, у чијем раду је било речи 
о проблемима праћења регистратура 
окружних органа управе.

Велику пажњу привукли су и радови 
који су се бавили архивском етиком, 
архивским законодавством, као и 
електронским евиденцијама појединих 
служби унутар архива. 

Обзиром на велики број радова који 
су се могли чути за овај кратак период, 
важно је нагласити да су питања 
информатизације архивске службе и 
документационог менаџмента била 
изузетно заступљена. Прописи из 
ове области у Словенији и околним 

земљама примењују се већ неколико 
година уназад, те је за присутне било 
драгоцено чути њихова искуства у 
пољу електронског канцеларијског 
пословања и архивирања уопште.

Организатори су поред формалног 
програма, приредили стручну 
екскурзију - посету месту Његово, где 
се налазе бројни споменици културе. 
Представници Архива Србије, су у 
циљу развијања међународне стручне 
сарадње посетили историјски архив 
у Птују, као и историјски архив у 
Цељу. Група је обишла архивске депое 
и просторије у којима се архивска 
грађа сређује и издаје на коришћење 
истраживачима. 

Директор Архива Србије др Мирослав 
Перишић одржао је посебан састанак 
са директорима архива у Словенији 
и изложио идеје о могућој сарадњи 
архива у Србији са архивима у 
Словенији. Предлог директора Архива 
Србије о заједничком пројекту на тему 
историје града и грађанског живота у 
19. и 20. веку, који би био финансиран 
средствима еУ директори архива у  
Словенији су са великим задовољством 
прихватили. ü

 N Татјана Мишић
N Александра Матић

Архив Србије

техНИЧКИ И стрУЧНИ ПроБлемИ
КласИЧНоГ И елеКтроНсКоГ архИвИраЊа
раденци, словенија, 2 – 4. април 2008. године
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Према Закону о приватизацији
(‘’Сл. гласник РС’’ бр.38/2001) предмет 
приватизације су друштвени, односно 
државни капитал у предузећима и 
другим правним лицима. 

Субјекти надлежни за спровођење 
приватизације су:

1. Агенција за приватизацију,
2. Акцијски фонд,
3. Централни регистар за хартије од 

вредности.
У поступку приватизације води се 

Приватизациони регистар.
чланом 55. Закона о приватизацији 

предвиђено је да после извршене 
продаје капитала, преноса акција 
без накнаде и евидентирања акција у 
Приватизационом регистру, акционари 
закључују уговор о промени облика 
организовања субјекта приватизације у 
друштво капитала. 

Овај уговор садржи одредбе које 
садржи оснивачки акт у складу са 
законом који одређује правни положај 
предузећа, односно привредног 
друштва према Закону о привредним 
друштвима (‘’Сл. гласник РС’’ 
бр.125/2004). 

Другим речима, приватизацијом, 
субјект приватизације стиче правни 
статус друштва капитала, одн. један од 
облика друштва капитала предвиђених 
Законом о привредним друштвима. 
Приватизација правног субјекта, која се 
изврши према Закону о приватизацији, 
може се сматрати променом 
власништва над капиталом истог. 
Такође, привредно друштво настало 
приватизацијом, постаје правни 
следбеник предузећа и других правних 
лица која су предмет приватизације. 
Приватизацијом је само промењена 
власничка структура и облик 
организовања субјекта приватизације.
Субјект приватизације наставља да 
постоји и послује у складу са Законом 
привредним друштвима и на њега се 
примењују све одредбе овог закона, 
као и сви остали позитивни прописи 
Републике Србије. У том смислу, нови 
власници приватизованих предузећа 
имају иста права и обавезе као и свако 
друго привредно друштво у погледу 
чувања и заштите архивске грађе 
и регистратурског материјала. Ово 

Заштита архивске грађе и
регистратурског материјала у предузећима након
спроведеног поступка приватизације

питање регулише Закон о културним 
добрима (Службени гласник РС бр. 
71/94) – у даљем тексту Закон, којим 
је јасно прецизирано да су обавезе 
власника (члан 31.) да чува и одржава 
културно добро, обавештава установу 
заштите о променама на културном 
добру да трпи, односно дозволи научна 
и стручна истраживања и да обезбеди 
доступност културног добра јавности.

чланом 37. Закона предвиђено је 
да су сви ствараоци архивске грађе и 
регистратурског материјала дужни да: 
означавају и датирају регистратурски 
материјал, да воде евиденцију тј. 
архивску књигу о грађи, да грађу 
чувају у сређеном и безбедном стању , 
те да врше одабирање архивске грађе 
уз излучивање оних делова којима је 
протекао рок чувања, а нема важност 
за текући рад. исти Закон обавезује 
власнике да доносе опште акте и 
правилнике у вези са начином чувања 
и евидентирања архивске грађе и 
регистратурског материјала међу 
којима је најважнија листа категорија 
регистратурског материјала са 
роковима чувања.

 Законом је регулисана обавеза и 
рокови, као и начин предаје грађе 
доспеле за предају надлежном архиву. 
На основу напред наведеног, као и на 
основу цитираних одредаба Закона, 
јасно је да су и нови власници у 
приватизованим друштвима обавезни 
да се придржавају истих и то без 
изузетка, што значи да су у обавези  
да брину како о наслеђеној архивској 
грађи са пажњом доброг домаћина, 
тако и о грађи која ће убудуће настајати 
у току обављања њихове делатности.

  Архив Србије, о понашању 
нових власника у приватизованим 
друштвима према архивској грађи 
има само посредна сазнања, обзиром 
на облик регистратура које обилази 
и контролише у оквиру своје 
надлежности.

Један од позитиваних примера 
поступања са архивском грађом и 
регистратурским материјалом виђен је 
у привредном друштву U.S. Steel Serbia 
д.о.о, Смедерево. Новом власнику 
Предузећа су предочене све Законом 
предвиђене обавезе и успостављена 

је сарадња са историјским архивом 
у Смедереву који је надлежан у овом 
случају. Након извршеног прегледа 
архивске грађе и регистратурског 
материјала од стране надлежног 
историјског архива у Смедереву и 
великог ангажовања запослених у 
том архиву, а у сарадњи са матичним 
Архивом Србије, постигнут је значајан 
успех у циљу заштите архивске грађе 
и то, како оне која је настала радом 
претходног ствараоца у овом случају 
‘’Сартид’’ а.д. тако и грађе која је 
створена и која ће се убудуће стварати. 

Међутим, нису ретки ни супротни 
примери па се у пракси јављају 
различити проблеми. Нови власници 
приватизованих привредних друштава 
не понашају се увек у складу са 
прописаним нормама, па се или 
оглушују о њих или одбијају њихову 
примену што доводи до бесправног 
уништавања архивске грађе, губљења, 
чувања у неадекватним просторијама 
итд. 

Због таквих случајева морају се 
превентивно предузети одређене 
мере у циљу заштите архивске грађе 
у приватизованим привредним 
друштвима. Један од начина је да се 
иницирају измене и допуне Закона 
о приватизације који би предвидео 
обавезу нових власника ма ко то био, 
да се придржавају важећих прописа 
који регулишу област заштите архивске 
грађе, конкретно Закона о културним 
добрима. 

Затим, неопходно је да надлежни 
архиви са повећаном пажњом прате 
процесе приватизације, и одмах 
реагују на свако непоштовање Закона 
о културним добрима на начин како то 
исти налаже. Ово би, пре свега, требао 
да буде задатак надлежних служби за 
заштиту архивске грађе ван архива.

Дакле, изменама и допунама 
Закона о приватизацији и уношењем 
предложених одредаба у великој мери 
би се побољшала садашња ситуација и 
помогло би се архивима да ефикасно 
обављају свој посао, а то је заштита 
архивске грађе и регистратурског 
материјала. ü

 N славица наранџић
Архив Србије
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У новим друштвено-политичким и економским околностима  
стварају се услови који доводе до другачијег односа према 
архивској грађи, јер чување и одржавање исте није профитабилна 
ствар; она захтева радно ангажовање и материјална средства а не 
доноси адекватну и конкретну добит. Претварањем друштвене 
и државне својине у приватну не мења се само титулар својине 
него се мења и однос нових власника према архивској грађи 
насталој радом бивших предузећа. Нови власници углавном се 
руководе профитом и све подређују том фактору, док остале, па 
и законске обавезе, нерадо испуњавају или их вешто избегавају. 
На тај начин приватизација доноси један нов однос према 
архивској грађи као културном добру и ставља архиве у доста 
незавидан положај јер је постојеће архивско законодавство 
настало у другачијим друштвено-политичким околностима када 
је државна и друштвена својина била једини облик својине. 

Пратећи понашање нових власника, бивших друштвених 
предузећа,  према архивској грађи насталој пре приватизације, 
може се приметити да им она представља баласт којег они желе 
што пре да се отарасе. На пример у друштвеном предузећу 
„Аутотранспорт“ у Краљеву пре приватизације, архивска грађа 
је чувана у два депоа који су готово у потпуности одговарали 
својој намени. Грађа је била сређена по хронолошком и 
тематском принципу а затим одложена на металне сталаже и 
унета у архивску књигу. Одабирање архивске грађе и излучивање 
безвредног регистратурског материјала вршено је сваке године 
и све је функционисало у најбољем реду. Приватизацијом тог 
предузећа нови  власник је прво дотадашњег архивара послао 
на Завод за запошљавање као технолошки вишак, па је одмах 
наредио, никога не питајући, да се оба депоа хитно испразне. 
исте је преуредио и издао под закуп уз месечну закупнину од 
хиљаду евра. Део архивске грађе је пребачен у неадекватне 
таванске просторије а други део, који представља регистратурски 
материјал, смештен је привремено у велику салу и у таквом је 
стању да се тешко може користити. Нови радник који је одређен 
да ради те послове, без искуства, није у стању у том хаосу уопште 
да се снађе.

 Постоје и драстичнији примери који показују да је нови 
власник затечену архивску грађу продао као секундарну 
сировину. На упозорење од стране Архива да то не чине они 
врло арогантно одговарају да им затечена грађа не треба  и нуде 
Архиву да је преузме, најчешће у несређеном стању, тако да би 
преузимање такве грађе изискивало наше додатне напоре. Закон 
прецизира у каквом стању се архивска грађа предаје; иста мора 
бити сређена, пописана, безвредни регистратурски материјал 
мора бити излучен и трошкове око предаје сноси предавалац а не 
Архив. Када им саопштимо под каквим условима грађа може да 
се преда они најчешће потежу аргуменат да архивска грађа није 
њихова и да њима не треба а ако је Архив заинтересован нека је 
преузме.  

У немогућности да се сам избори са овим проблемом, 
историјски архив у Краљеву послао је марта месеца 2008. 
године један допис, у том смислу,  Републичкој агенцији за 
приватизацију у Београду. Он гласи:      

„Приликом продаје друштвених и државних предузећа 
приватним власницима, тј. у процесу приватизације, не обраћа се 
довољно пажње архивској грађи насталој радом тих предузећа у 

УтИЦаЈ ПрИватИЗаЦИЈе 
На  ПравИлНо
ЧУваЊе  архИвсКе ГраЂе

претходном  периоду, што може да има веома крупне негативне 
последице за бивше раднике приликом остваривања њихових 
права из радног односа. С друге стране неконтролисаним 
уништавањем поменуте документације могу се проузроковати 
и изазвати негативне последице по друштво и државу уопште. 
У уговорима закљученим између Агенције за приватизацију и 
нових власника бивших друштвених предузећа, не прецизирају се 
обавезе новог власника према затеченој архивској грађи, већ је то 
препуштено на милост и немилост често неупућених људи који 
немају уопште представу о значају архивског материјала. Ово 
говоримо из нашег досадашњег искуства јер је било  случајева 
да нови власник целокупну затечену документацију једноставно 
прода као секундарну сировину, сматрајући ту архивску грађу 
као безвредан стари папир. Пошто надлежни архиви имају 
законску обавезу (Закон о културним добрима, Сл.гласник РС, 
бр.71/94) да брину о правилном чувању, одржавању и коришћењу 
постојеће архивске грађе, настали су проблеми са новим 
власницима бивших друштвених предузећа  по питању њиховог 
односа према наведеној документацији. Они најчешће сматрају 
да су куповином предузећа постали једини власници  имовине и 
свега осталог што је затечено у просторијама бившег предузећа. 
Одржавање и сређивање затечене документације захтева 
одређено радно ангажовање као и одређене финансијске издатке 
за куповину потребног инвентара који је неопходан за правилно 
чување документације. Нови власници најчешће те услове не 
желе да испуне а заинтерсовани су једино за правно-имовинску и 
техничку документацију неопходно потребну за даљи рад, док за 
све остало не показују никакво интересовање. 

из горе наведених разлога сматрамо да је и Агенција за 
приватизацију итекако одговорна и мора се ангажовати далеко 
више него до  сада на решавању овог проблема. Приликом  
склапања уговора о продаји предузећа један члан уговора мора 
да регулише будући статус архивске грађе и да обавеже новог 
власника на поштовање законских одредби које проистичу из 
Закона о културним добрима (чл.36). То подразумева домаћински 
однос новог власника према постојећој архивској грађи или 
претходна предаја целокупне грађе надлежном архиву (чл. 
39.), осим оне грађе која је потребна за даљи рад. У случају да 
се не испуне наведени услови треба предвидети и одговарајуће 
санкције којима би се нови власник натерао да поступа према 
позитивним законским прописима. Ако решавање овог проблема 
буде препуштено само надлежним архивима, а узимајући у обзир 
чињеницу да је позитивно архивско законодавство већ застарело 
и превазиђено јер је рађено у времену социјалистичке државне 
и друштвене својине, прети опасност да ће архивска грађа 
приватизованих предузећа врло брзо бити уништена. За насталу 
штету неће бити одговорни само архиви, већ и остали чиниоци 
у овом процесу, па из тих разлога овим дописом желимо да 
предупредимо и превентивно делујемо да до штете не дође“. 

         Сматрали смо да нам Агенција за приватизацију може 
помоћи да се овај проблем на адекватан начин дефинише и 
реши, тим пре што архивска грађа, као културно добро, не треба 
и не сме да буде предмет трговине и не може бити препуштена 
на милост и немилост људима који често немају представу о 
вредности и значају тог материјала. У одговору Агенције на 
овај наш допис стоји да се у поступку приватизације мења само 
власник капитала а све одтало остаје исто и да нови власник 
мора да испуњава  обавезе које проистичу из Закона о културним 
добрима. Са теоретске тачке гледишта то је сасвим исправно 
али наша пракса показује нешто сасвим супротно. Нити нови 
власник познаје одредбе Закона о културним добрима, нити има 
намеру да их спроводи, а  надлежни Архив није у стању сваког 
новог власника да упознаје са одредбама тог Закона. Остаје 
горка истина  да архиви сами, са оваквим застарелим архивским 
законодавством, нису у могућности да ефикасно делују и да 
у потпуности, на сигуран начин, заштите архивску грађу свих 
стваралаца а поготову нових ималаца туђе архивске грађе. ü

 N Мирољуб Арсић
 историјски архив Краљево
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Један од основних видова, поред 
осталих, не мање значајних, начина 
заштите документационог материјала 
и архивске грађе је заштита кроз 
вођење прописаних евиденција и 
документације о архивској грађи. 
Средства евиденције и документација, 
која се образује и чува, саставни је и 
нераздвојни део вида правне заштите 
архивске грађе и документационог 
материјала. 

У систему заштите архивске грађе 
и регистратурског материјала ван 
архива, који ужива претходну заштиту, 
Правилником о начину вођења 
евиденције регистратурског материјала 
који ужива претходну заштиту 
(Службени гл. РС бр.28/96) прописано 
је да се евиденције воде јединствено за 
све архиве, и то као: регистар активних 
регистратура, картотека регистратура, 
досије регистратура и регистар 
регистратура престалих са радом. 
Архив евидентира имаоце архивске 
грађе у приватној својини и води 
именски регистар личности код којих 
се налази архивска грађа.

 Утврђивање обавезе вођења 
евиденција и документације о архивској 
грађи Законом о културним добрима и 
Правилником о регистрима архивске 
грађе (Сл. гласник РС, бр.24/97) 
имало је за циљ да се уједначи начин 
њиховог вођења и њиховог садржаја. 
Међутим, у пракси рада архива има 
доста неуједначености у вођењу ових 
евиденција, како по форми, тако и по 
садржини, што нарушава јединствену 
методологију рада и јединствени 
архивски систем информисања.

После пријема архивске грађе 
у депо, подаци се уносе у књигу 
пријема архивске грађе (улазни 
инвентар), која представља основно 
средство евиденције о пријему, без 
обзира на количину, време настанка, 
провенијенцију и својину. 

Након преузимања и уписа архивске 
грађе у књигу пријема, архив доноси 
Акт о утврђивању архивске грађе за 
културно добро, а на основу овог акта 
врши се упис у регистар архивске 
грађе. Регистар архивске грађе воде 
сви архиви за архивску грађу која 
се налази у њиховим фондовима 
и збиркама, а централни регистар 

евиденционо-информативна средства
и Закон о архивима и архивској служби

НоРмиРати 
еВидеНЦије и 
доКумеНтаЦију о 
аРхиВсКој гРаЂи

архивске грађе води Архив Србије. 
Регистар архивске грађе је најважнија 
евиденција о архивској грађи. Регистри, 
као обавезан облик евиденције, не 
воде се у целини архивске службе већ 
делимично, у појединим архивима, 
али не на јединствен и једнообразан 
начин. Томе је највише допринела 
ситуација да је Закон о културним 
добрима прописао обавезу, Правилник 
о вођењу регистра дефинисао форму и 
садржај, али је изостало Упутство како 
се води и попуњава регистар, тако да 
су се појавила различита тумачења и 
пракса у вођењу регистра. Они се крећу 
од дилеме да ли се регистри воде за 
архивску грађу по редоследу како је 
преузимана или само за формиране 
архивске фондове и збирке, да ли се 
у централни регистар уписује само 
архивска грађа која је категорисана 
од изузетног или великог значаја или 
сва архивска грађа која је утврђена 
за културно добро без обзира на 
категоризацију.

Уз регистар архивске грађе 
законодавац је прописао обавезу 
вођења и друге документације, која 
се образује и чува уз регистар. Ту се, 
поред књиге пријема архивске грађе 
(улазни инвентар), о чему је претходно 
било речи, пре свега мисли на општи 
инвентар, који представља основно 
опште информативно средство за 
целокупну архивску грађу једног 
архива. 

Досије фонда збирке је следећа 
евиденција која се води уз регистар 
и представља неку врсту личне 
карте, збир информација, сажети 
систематизовани сублимирани приказ 
свих података о једном фонду или 
збирци. 

Уз регистар се образује и чува сумарни 
инвентар, као научноинформативно 
средство чија је намена да информише 
о садржају архивске грађе, односно 
да прикаже сумарни садржај сваке 
инвентарне јединице фонда или збирке, 
и то појединачно.

инвентар микрофилмотеке је 
евиденција која садржи податке о 
снимљеној, односно микрофилмованој 
архивској грађи једног архива. 

Вођење побројаних средстава 
евиденције, чија је израда нормирана 
Законом о културним добрима и 
Правилником о регистрима архивске 
грађе, као и бројним упутствима које 
је својевремено донело Архивско 
веће, обавеза је свих архива. Међутим, 
поред ових евиденција, успостављене 
су многе евиденције и информативна 
средства на основу Упутстава које је 
донело Архивско веће све до краја 
осамдесетих година прошлог века, са 
циљем да се што потпуније, целовитије 
и на јединственим стручним и 
методолошким основама уреди стручни 
део архивске делатности код нас. 
Постоје евиденциона информативна 
средства чија израда није нормирана, 
већ су их архиви сами установили.

Упоредо са све тешњим интегрисањем 
система заштите и коришћења архивске 
грађе, све више се повећава број 
обавезних, нормираних, евиденционо-
информативних средстава. Поставља се 
логично питање да ли се сва нормирана 
и ненормирана евиденционо-
информативна средства могу одржати 
у новим околностима развоја архивске 
информационе делатности и једне 
рационалне и јединствене организације 
система припреме, проналажења и 
пружања информација. Упутством о 
вођењу евиденција информативног 
центра одређене су информације које 
даје информативни центар о архивској 
грађи: научно-информативним 
средствима о грађи; књижном фонду 
приручне библиотеке; коришћењу 
архивске грађе; техничким и осталим 
условима архива (статистичка 
евиденција).

 Према предмету обраде, основним 
кактеристикама садржаних података, 
информативна средства сврставају се 
у три групе. Прву групу представљају 
информативна средства евиденције 
заштите регистратурског материјала 
и архивске грађе ван архива, 
информативна средства за смештај 
архивске грађе у архиве (топографски 
показивач смештаја фондова и збирки, 
водич кроз депо фондова и збирки, 
преглед фондова и збирки, попис 
фондова и збирки и регистар архивске 
грађе); информативна средства о 
снимљеној архивској грађи (инвентар 
микрофилмотеке); информативна 
средства евиденције о коришћењу 
архивске грађе (књига корисника и 
књига коришћења архивске грађе); 
информативна средства евиденције 
о техничкој заштити архивске грађе 
(подаци о прегледима стања грађе у 
депоима, грађи коју треба лечити или 
која је лечена).

Другу групу чине општа 
информативна средства, која 
информишу кориснике о фондовима 
и збиркама које архив поседује 
(књига пријема архивске грађе, досије 
фонда и збирке, прегледи фондова и 
збирки, водич кроз фондове и збирке, 
топографски показивач, водич кроз 
депо, попис раритета).

 Трећу групу чине научно-
информативна средства чија је 
основна функција да информишу 
кориснике архивске грађе о садржају 
архивских извора. У основна научно-
информативна средства која се баве 
сумарном обрадом архивске грађе 
спадају: водич кроз архивску грађу 
архива, сумарни инвентар и сумарно-
аналитички инвентар. У аналитичка 
основна научно-информативна 
средства спадају: аналитички инвентар; 
регеста и каталог. 

 У области прикупљања и обраде 
података и пружања информација 
постоји неколико крупних проблема, 
као што су: стандардизација 
информационих средстава и правила 
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Практични проблеми
у раду архива као последица неразграничене 
стварне и месне надлежности

Аутархично понашање архивских 
установа локалне провенијенције 
на заштити архивске грађе и 
регистратурског материјала државних 
органа и институција од републичког 
значаја, актуелизује питање 
разграничења надлежности међу 
архивима.

Различита правна регулатива локалних 
архива o заштити архивске грађе и 
регистратурског материјала, узрокована 
различитим тумачењем правних норми 
о надлежности архивских установа, 
девалвира рад архивске службе и слаби 
рејтинг архива као установа заштите.

Како је Закон о културним добрима 
(„Службени гласник РС“ бр.71/94), 
материју о надлежности утврдио 
површно (чл. 76, чл. 79, чл. 81), а 
Решење о утврђивању територије 
архива („Службени гласник РС“ бр.7/96) 
децидирано одредило месну надлежност 
архивских установа, у пракси се 
створила дилема у погледу заштите 
архивске грађе филијала пензионог 
и инвалидског осигурања, катастра, 
пореских управа, завода за статистику, 
управних округа, банака и др... 

иако Закон из 1994. године у чл. 81. 
начелно утврђује стварну надлежност 
Архива Србије, кроз одредбу да он 
обавља заштиту регистратурског 
материјала и архивске грађе од посебног 
значаја за историју Републике Србије, 
питање стварне надлежности Архива 
Србије много је јасније одредио Закон 
о архивској грађи и архивској служби 
(„Службени гласник СРС“ бр. 12/67). 
Став 3. чл. 35. овог Закона утврђује да 
регионални и општински архиви врше 
службу заштите архивске грађе настале 
на подручју за које су ови архиви 
основани, осим архивске грађе чију 
заштиту врши Архив Србије, односно 
покрајински архив. чл. 35. овог закона 
предвиђа могућност да Архив Србије 
послове из своје стварне надлежности 
може да делегира другим архивима на 
основу споразума. Закон из 1994, који 
је ступањем на снагу дерогирао одредбе 
пређашњих законских прописа, не 
садржи овакву одредницу.

Руководећи се примарним циљем 
своје делатности, архиви су на заштити 
архивске грађе и регистратурског 
материјала од републичког значаја 
испољили специфичан дуализам. 
Једна група архива третира поменуте 
ствараоце архивске грађе републичке 
провенијенције на свом подручју као 
правна лица, одн. „регистратуре“, 
и сопственим нормативним актима 
(решења о излучивању, записници о 
примопредаји архивске грађе) врши 
заштиту њихове грађе. Друга група 

архива (међу којима је и Архив у 
Крагујевцу) сматра да се овде конкретно 
ради о деловима матичне републичке 
институције који нису регистратуре.

У прилог томе говори и чињеница да 
нормативни акт о канцеларијском и 
архивском пословању производи правно 
дејство у односима између поменутих 
ималаца архивске грађе и „надлежног“ 
архива, односно Архива Србије. Архив 
у Крагујевцу, по пријему захтева за 
излучивање од надлежног републичког 
архива, доставља мишљење о стању 
безвредног материјала ради доношења 
решења о излучивању. 

Рекло би се да проблем и не постоји, 
јер се заштита архивске грађе 
свакако врши решењем локалних или 
републичког архива. Формално-правно, 
ствари изгледају другачије. Ако је 
„надлежност“ правна категорија онда не 
можемо мењати прописе о надлежности 
и различито их тумачити. Месна 
надлежност архива не може постојати 
независно од стварне, јер се она изводи 
из стварне надлежности.

Занемаривање прописа о 
надлежности архивских установа 
знак је лоше организације архивске 
службе. Практичне последице таквог 
понашања огледају се у томе што се 
организационе јединице републичких 
органа непосредно обраћају 
локалним архивима, наступајући као 
самостална правна лица. Како је на 
пословима заштите архивске грађе и 
регистратурског материјала ван архива 
углавном запослено по једно лице, 
које својим радом опслужује 500-600 
регистратура, чињеница је да се на 
овакав начин непотребно интензивирају 
послови Спољне службе.

Поменути проблем се може превазићи 
и матична служба Архива Србије морала 
би да обезбеди једнообразно вршење 
истоврсних послова на заштити архивске 
грађе и регистратурског материјала 
ималаца архивске грађе од републичког 
значаја. Како се тренутно регионални 
архиви финансирају оскудним 
средствима локалне самоуправе, 
а чињеница је да су неопходни 
инструмент за заштиту архивске грађе и 
регистратурског материјала републичке 
провенијенције на својој територији, 
треба размислити о концепту државног 
архива. Квалитетна и потпуна заштита 
архивске грађе и регистратурског 
материјала у земљи може се постићи 
новом организацијом архива, где ће 
локални архиви добити статус државног 
архива. ü

 N Марија Тодоровић
историјски архив

Шумадије Крагујевац

за њихову израду; израда стандардних 
номенклатура у области терминологије; 
проблеми класификационих система; 
стандардизација техничких елемената 
система информација итд.

 изградња информационог система 
своди се, у суштини, на израду 
појединачних евиденционих и научно-
информативних средстава која у 
свом заједништву чине јединствен 
информациони систем. Њихова израда 
мора почивати на неким битним 
принципима који су од прворазредног 
значаја за цео информациони систем: 
целовитост, јединство класификације 
и јединство интерпретације. имајући 
у виду ове принципе, приликом 
израде евиденционо-информативних 
средстава треба поштовати два захтева: 
применљивост на разне категорије 
докумената и могућност узајамног 
допуњавања и повезивања у стварању 
ланца истоветних евиденционих и 
научно-информативних средстава. 
Само је јединствени систем 
обраде архивске грађе основа 
јединственог информационог 
система и омогућава повезивање и 
усклађивање евиденционих и научно-
информативних средстава.

Циљ савременог архивског 
информационог система јесте да 
обезбеди што повољније, рационалније 
и ефикасније услове коришћења 
архивске грађе за научне, културне, 
просветне, оперативне и друге потребе. 
Он треба да омогући праћење и 
спровођење јединствених научних 
и стручних стандарда у архивској 
делатности, компатибилан проток 
информација међу архивима, а 
корисницима архивске грађе брз и 
једноставан приступ информацијама. 
израда програма јединственог 
информационог система, између 
осталог, захтева утврђивање 
јединствених стандарда јединица 
описа архивске грађе и прилагођавање 
методологије коришћења класичних 
информационих система за аутоматску 
обраду података и утврђивање 
јединствене базе података и њене 
унутрашње структуре.

Масовна појава нових облика 
документационог материјала у 
електронском облику и захтеви 
изградње јединственог архивског 
информационог система, 
између осталог, намећу потребу 
преиспитивања постојећих 
евиденционо-информативних 
средстава о документационом 
материјалу и архивској грађи, њихово 
иновирање, доградњу, комплетирање 
и обавезно нормирање у формалном 
и садржинском смислу, кроз 
доношење Закона о архивској грађи и 
архивској служби, подзаконских аката 
(правилника) и обавезујућих упутстава 
и препорука. 

 N Бошко ракић
историјски архив Краљево



а можда постоји и друго, прихватљивије решење.
За истраживача, приликом навођења коришћеног списа, текст са печата 

чинио би први део фусноте, а други сигнатура исказана арапским цифрама: 
иА ВРАЊе, 176 14 603 – хијерархијски поредак је потпун: архив, фонд, кутија 
(књига) и лист. Ту ознаку, у једном архиву, може да има само један лист – комад, 
али истраживач може испред сигнатуре придодати и ближе обавештење о 
коришћеном документу.

Прве сигнатурне ознаке у историјском архиву у Врању изгледале су овако: 
4 – 160/Ф 2 II 1947.  У тумачењу означавалe:

Ознаке су исписиване графитном оловком у доњем десном углу сваког листа, 
иза текста. У оквиру групе формиране по врстама списа или по некој тематици, 
где је могло да буде и по неколико стотина листова у истој години, осим растуће 
цифре фолијације за установљену групу, ништа се није мењало. Сигнатура је 
једноставно пресликавана.

Мислим да је ово пример прилично гломазне сигнатуре, али била је у складу 
са Упутством Архивског већа. Друго, фолијација је вршена за сваку групу 
списа, од првог до последњег списа у оквиру групе, и исказивана на полеђини 
омота. Будући да је у кутији могло да буде више група, укупан број листова 
на спољашњем опису исказиван је збрајањем свих група, уз додатак празних 
листова у заградама.

Дугогодишња пракса није повезивала сигнатуру и фолијацију у јединствену 
ознаку, исписану на једном месту. Фолијација је исписивана графитном оловком 
у горњем десном углу, а сигнатура у доњем десном углу или на полеђини списа. 
Једноставније за преношење, као и за очитавање, јесте исписивање сигнатуре 
у горњем десном углу сваког листа, јер би овим поступком фолијација била 
само последњи елемент сигнатуре, као информација о месту тог листа у кутији. 
Сви остали елементи које истраживач жели да наведе били би садржани у 
унутрашњем опису архивске јединице или на самом документу. 

исписивање сигнатуре, у устаљеној пракси, технички се изводи графитном 
оловком. Међутим, сваки текст исписан графитном оловком подложан је 
брисању и треба размислити да ли је сигурније ознаку преносити на други 
начин: постојаним мастилом (не хемијском оловком) или нумератором 
конструисаним за ове потребе. Проблем би се појавио поново у случају 
погрешке, јер би свако поништавање пренете ознаке и исписивање нове знатно 
оштетило и наружило документ. 

и да се вратимо још једном елементима сигнатуре: прва нумеричка ознака 
– архив, могла би бити званично утврђена за све архивске установе у држави 
(по азбучном реду који би формирао бројчани симбол); друга нумеричка ознака 
– фонд може се формирати на више начина (из општег инвентара, регистра 
фондова, прегледа архивских фондова и слично), али упутније је усвојити 
један принцип у архиву. Ову ознаку треба установити и за све несређене 
фондове и збирке, као симбол који ће их нумерички именовати, али без 
преношења на листове. Ознака у трећем делу сигнатуре је само растући број 
архивских јединица у конкретном фонду, и као завршетак сигнатуре следила 
би фолијација. Према томе, у намери да буде сведена на минимум, ознака која 
одређује место једном листу у једном архиву – сигнатура, дефинитивно би 
могла да изгледа овако:

односно 04.37.90.752. или 04 37 90 752, ако одстранимо тачке као међаше. 
Позиције елемената дате су по хијерархији, а свако друго придодавање било би 
сувишно.

и на крају, ако прихватимо да смо печатањем одредили припадност документа 
првој општој целини (архиву), сигнатура би могла да буде конституисана од три 
елемента, а то је минимум испод кога се не би могло ићи:

односно 37.90.752 или 37 90 752 – довољно да један документ има тачно 
одредиште за одлагање, али довољно и за истраживача који га наводи.

Примери наведени у овом тексту, не мењају ништа радикално. Тежило се ка 
једноставности решења, које би универзално могло да се примени у архивима 
и олакша посао обрађивачима и радницима у депоу. истовремено, та ознака би 
за истраживаче била „лични број“ коришћеног документа, који је непоновљив у 
фундусу архивске грађе свих архива у земљи и свету. ü

 N радојица стојиљковић
N Мирољуб стојчић

историјски архив Врање

ИаИсторИЈсКИ архИв

Упутство за сређивање архивских фондова 
органа управе, радних и других организација, 
које је усвојило Архивско веће при Архиву Србије 
21. децембра 1973. године, у делу где се говори о 
сигнирању даје основне елементе који конституишу 
сигнатуру: ознака архива, број фонда (из општег 
инвентара), организациона јединица, година, 
број архивске јединице и редни број предмета у 
тој јединици – уз могућност додавања и других 
елемената. Са овим одредницама, постављеним у 
позицијама које су утврђене, сигнатура би изгледала 
овако:

иА вр. 135/II – 02 – 1957 – 175 – 53

Ако овој формацији прикључимо фолијацију, 
што би било врло логично, и покушамо да нешто 
елиминишемо, на пример повлаке, зарезе или 
тачке између установљених симбола, свака најмања 
архивска јединица имала би овакву ознаку:

иА вр. 135 II 02 1957 175 53 604

или, ако све симболе сведемо на арапске цифре:
04 135 2 02 1957 175 53 604

Oчигледно је да је то сувише бројки на једном 
листу и много посла за обрађивача.Руководећи 
се захтевом да сигнатура треба да утврди место 
чувања најмање техничке јединице у једном архиву 
и омогући брзо проналажење и враћање те јединице 
целини којој припада, могуће је елиминисати 
више елемената, а да функција сигнатуре не 
буде оштећена у значењу. Ако се утврди редослед 
ознака по хијерархији припадности, све словне 
ознаке (скраћенице за назив архива или фонда), 
као и римске цифре у означавању кутија и група 
списа, једноставно би могле да се замене арапским 
бројевима. ево примера сигнатура какве се могу 
видети у фуснотама разних научних радова: АС 
МПс, VII, 1356, 1861. или АС МУД (П) Ф XV, р 
12/1849. Морамо признати да је заиста много 
елемената и много различитих симбола. А да ли су 
заиста сви потребни и колико користе истраживачу 
и, касније, читаоцу?

У архивској пракси је уобичајено да за ознаку која 
одређује место чувања једне архивске јединице 
у архиву употребљавамо термин „сигнатура“. 
Овај текст усмерен је на тражење могућности да 
сигнатура буде сведена на минимум симбола, 
из којих би се лако препознало место одлагања 
најмање архивске јединице – листа, као документа 
или дела документа, односно предмета. Основни 
услов за покушај формирања ове ознаке у 
редукованом облику је потпуна сређеност архивског 
фонда и обавезно одређивање припадности архиву 
печатом. и када је већ поменут печат, мислимо 
на прикладно обликован мали жиг с називом 
установе која поседује архивско добро и одређује 
његову припадност једној општијој целини. Печат 
ове намене не треба да доминира на страници 
са текстом, али треба да буде довољно уочљив и 
отиснут уобичајеном праксом у печатању: у првој 
празнини текста, односно на полеђини изузетно 
значајних докумената (повеље, дипломе, раритети 
по форми и садржају), чији би изглед угрозили 
печатом. Печат би могао да има линијску форму:

или

о сИГНатУрИ Још ЈедНом
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Архив Србије поседује велику 
количину архивске грађе која је од 
веома великог значаја. Архив Србије 
има и сопствену књиговезницу. 
Књиговезница се традиционално 
бави искључиво ручним преповезом 
старих, ретких књига. Врхунац ручног 
рада је преповезивање, рестаурација 
и конзервација старих рукописа и 
књига, као израда специјалних повеза 
у разним врстама коже и другим 
материјалима. Овде долази до изражаја 
и смисао за креативност и примењени 
уметнички рад, јер повез, материјал 
за пресвлачење, предлист, наслов и 
украсе (орнаменте) на корицама треба 
обликовати и украсити са садржајем 
књиге. У специјалне повезе спада израда 
паспартуа, каширање карата, планова, 
фотографија, француски повез патент 
протокола. Ови производи, када је реч 
о појединачним примерцима и малим 
серијалима, израђују се ручно. Радне 
операције су често карактеристичне, 
а за поједине производе користе се 
најплеменитији материјали – свила, 
плиш, специјални ручни папири, златне 
фолије, кожа и слично. 

Један 
од првих 
повезивача, чије 
се име налази 
на повезима, 
је „Смерни 
Дионисије“, 
монах 
манастира 
Хиландар. 
Пошто је 

Хиландар био најстарији 
културни центар српске средњовековне 
државе ван њених граница, вршио 
је одређен и врло значајан утицај 
на матичну српску уметност. 
Везе између манастира у земљи и 
Хиландара одржавале су се стално. У 

фрушкогорским манастирима ничу 
радионице у којима се преписују, 
повезују и поправљају рукописи. 
Као један од повезивача помиње се 
Спиридон. Најпознатији градски 
књиговесци преко Саве и Дунава били 
су Карл Ритмилер (1794) и 
Дамјан Каулиције 
(1772). 

Први књиговезац 
у Београду био 
је Глигорије 
Возаревић, 
1827.године, 
личност од 
изузетног 
значаја 
за историју 
српске књиге. 
За његово име се 
везује и оснивање 
Народне библиотеке 
у Београду. Касније, у 
периоду 1840–1870, број 
књиговезачких радњи у Београду 
је све више растао. 

Временом је, због великог тиража, 
настало и индустријско повезивање 
књига. У индустријској производњи 
машине су преузеле највећи део 

операција рада. Сада постоји два 
начина повезивања: 

ручно, које је 
много 

квалитетније и индустријско.
Архив Србије искључиво ради ручни 

повез појединачних књига. Традиција 
ручног повеза је ручно шивење на 
пантљике или на везице и бинд шпагат. 

У Архиву се ради више врста повеза: 
немачки, турски, француски 

– специјалистички повези. 
Специјалистичким повезом 

раде се пословне 
књиге, као што су 

књиге рођених, 
венчаних, 

умрлих и 
слично. 

Пошто 
је Архив 

матична кућа за 
све архиве, урађено 

је доста повеза и то 
најквалитетнијим повезом 

– такозвани специјалистички 
повез, повез у патент протоколу. 

Патент је најсложенији, корице се 
израђују на књижном блоку, а рикна 
је састављена од више танких сивих 
лепенки различите ширине.

После израде и монтаже корица и 
рикни, спрег рикн–корица делује као 
опруга тако да се делимично отворена 
књига, без обзира на почетак, средину 
или крај, сама отвара даље, јер патент 

– рикн избацује књижни блок 
напред, док се делимично затворена 

књига сама затвара. Материјал 
за пресвлачење повежњака и 
углова је кожа која је украшена 
отискивањем. Такав рад је 

неопходан код пословних 
књига. 

На фотографијама 
су приказани патент 

протокол, деловодник, 
француски повез 
са украсима и 
рестаурација 

полукожног повеза који 
је урађен у француском 

повезу и пресвучен ручним 
украсним папиром. ü

 N Јелица Милошевић 
Архив Србије



• • • 22 •

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 •

јун 2008         архивски гласник 3 

Половином јануара 2008. године 
историјски архив у Пироту посетио 
је др Мирослав Перишић, директор 
Архива Србије, са сарадницом Јелицом 
Рељић, у оквиру обилазака архива 
Србије.

Од усељења у нову зграду (август 
2006), ово је прва посета из Архива 
Србије.

Посета директора Архива Србије 
била је добра прилика за разговор о 
пресељењу у нову зграду, проблемима 
спољне службе, повезаности архива са 

Заслужним архивистима и архивским установама у Србији 
се сваке године од 1998. на прославама Дан архива у Србији, 
додељује престижна награда „Златна архива“ из Фонда 
Александра Арнаутовића. Том приликом се лауреатима 
уручује и једна минијатура Архива Србије. У питању је дело 
нашег познатог уметника, Зорана ивановића, професора 
на Факултету примењених уметности у Београду, аутора 
монументалних скулптура – „Бранислав Нушић“ (код 
Народног позоришта у Београду), „Никола Пашић“ (испред 

диРеКтоР аРхиВа сРбије Посетио 
истоРијсКи аРхиВ у ПиРоту

минијатура
архива србије

локалном самоуправом, улози Архива 
Србије и другим питањима.

истакнуто је да се спољна служба 
сусреће са озбиљним проблемима због 
одласка многих фирми у стечај и хаоса 
у регистратурама. Регистратурски 
материјал и архивска грађа су у врло 
лошем стању. Један од узрока је врло 
слаба законска регулатива. истакнуто 
је да се што пре мора донети Закон 
о архивској служби, чиме би се 
јасно дефинисале обавезе твораца 
регистратурског материјала, њихова 

одговорност за сређивање и чување, 
али и јачање улоге архива у заштити 
архивске грађе ван архива.

Стављање архива у унутрашњости 
под ингеренцију локалне самоуправе 
допринело је заостајању у квалитету 
рада, кадровским и финансијским 
проблемима. историјски архив у 
Пироту суочавао се са проблемом 
нефункционисања појединих општина 
Пиротског округа. С друге стране, 
локална самоуправа има обавезу 
према свим институцијама културе 
у општини, а Законом о културним 
добрима јасан је примат улоге архива 
над осталим институцијама културе. 
истакнута је неопходност да се архиви 
врате на ниво Републике због своје 
државне важности, истицања њихове 
улоге, кадровског јачања, заштите 
струке и сл.

 Такође је истакнуто да Архив Србије 
мора да ојача своју матичност, која је 
неопходна ради јачања улоге архива 
у унутрашњости, заштиту струке, 
законске регулативе, координирање 
послова на увођењу јединствених 
стандарда ISIAF и др., израде водича 
кроз архивске фондове и збирке.

 Директор Архива Србије, др 
Мирослав Перишић, изразио је 
задовољство због посете и онога што 
је видео приликом обиласка нашег 
Архива. ü

 N Божа Јовановић
историјски архив Пирот

Дома синдиката у 
Београду) и „Краљ Александар 
Карађорђевић“ (на Тргу војске у Нишу).

Први пут се Зоран ивановић латио малог 
формата и по жељи оснивача Фонда, Маргерите и Анђице 
Арнаутовић, израдио верну и лепу „Минијатуру Архива Србије“ ü

 N Јелица рељић
Архив Србије
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историјски архив у Сенти своју 
издавачку делатност обавља преко 
једног цивилног друштва – Удружења 
пријатеља музеја и архива „Дудаш 
Ђула“. Ова цивилна асоцијација 
основана је 1961. године. Током 46 
година непрекидног рада друштвo је 
објавило око 120 књига, разне карте, 
разгледнице и другу ситну штампу.

Промоција овогодишњих издања 
одржана је 30. новембра:

 Годишњак друштва (Helyismereti 
almanach), који садржи пет радова, 
Монографија Сенте, I том (Zenta 
monográfiája), друго издање и 
монографија Тибора Молнара 135 
година Сенћанског суда (двојезична). У 
даљем тексту дајемо приказ те књиге.

До раздвајања јавне управе и 
правосуђа у Аустроугарској монархији 
дошло је 1869. године. Следствено томе, 
а у својству елемента новостворене 
мреже судова, сенћански Краљевски 
срески суд, чија је месна надлежност, 
поред територије Сенте, обухватала и 
територију Кањиже, Мартоноша, Аде 
и Мола, могао је да отпочне са радом 
1872. године. За првог председника 
Краљевског среског суда у Сенти 
постављен је Ђерђ Зако. 

Уочивши важност суда, локална 
самоуправа је током 1895/96. за рачун 
среског суда подигла нову зграду, у 
којој је он столовао све до 1961. године.

Крајем XIX и почетком XX века 
успостављени правосудни систем је, 
уз мање модификације, које су биле 
проузроковане сменом царства из 
1918, а потом и оном из 1941. године, 
опстао све до завршетка Другог 
светског рата. Карактеристично је 
да су значајне друштвено-политичке 
промене државних граница и измене 
типова друштвених уређења имале 
знатног утицаја на рад суда. Током ових 
промена: у јесен 1918, у пролеће 1941, 
те 1944/45. године,  функционисање 
грађанских судова било је стављено ван 
снаге, а уместо њих су судили, у оквиру 
војне управе, успостављени преки војни 
судови. Цивилни судови су, тек након 
успоставе цивилне управе, могли да 
наставе са својом делатношћу, коју су, 
у сваком случају, бар декларативно, 
обављали мимо утицаја органа власти.

Почев од маја 1945. године са радом 
је почео Срески народни суд у Сенти, 
који је слично другим југословенским 
судовима, својим пресудама у 

135 годиНа 
сеНЋаНсКог суда

(1872–2007)
 приказ 

предметима конфискације допринео 
стварању социјалистичке државне 
својине. Један део конфисковане 
имовине је након 1991.године враћен 
њеним легитимним власницима.

Почев од 1960.године посебан срески 
суд је био образован у Кањижи, а 1961.
године и у Ади, што је територијалну 
надлежност сенћанског Среског суда 
сузило на подручје општине Сента. 
Следствено томе, сенћански суд 
почев од 1963.године па до данас 
ради као општински суд. Од средине 
шездесетих година XX века, па све 
до 90-их година, председнике и 
судије општинских судова бирале су 
општинске скупштине. 

Од седамдесетих година XX 
века пресуде које су доношене у 
војвођанским судовима угледале 
су светлост дана и на језицима 
народности, односно националних 
мањина.

Крајем осамдесетих година XX века 
дошао је ред и на капиталну обнову 
зграде која је пружала дом сенћанском 
Општинском суду, те је она након тога, 
благодарећи и потоњим радовима 
на одржавању,  постала погодна за 
обављање наменског задатка.

Након 1990.године судије судова у 
Србији именује Скупштина Републике 
Србије, док надзор над судовима 
обавља Министарство правде.

Од средине деведесетих година 
сенћански Општински суд је, 
захваљујући својим радним 
резултатима, успео да се уздигне међу 
најуспешније општинске судове у 
Србији, а ту позицију успешно чува и 
данас.

У књизи су разматрана и обрађена 
следећа поглавља:
– судство и правосуђе на територији 
Угарске пре 1872. године;
– сенћански Краљевски срески суд у 
Аустроугарској у периоду 1872–1918;
– сенћански Краљевски срески суд у 
Краљевини СХС/Југославији у периоду 
1919–1941;
– сенћански Краљевски срески суд за 
време Другог светског рата 1941–1944,
– Срески суд у Сенти у периоду 1945–
1963;
– Општински суд у Сенти у периоду 
1963–1974;
– Општински суд у Сенти у периоду 
1975–1990;
– Општински суд у Сенти у периоду 
1991–2007.

Књига – чије су издавање подржале 
Панонска банка АД и Самоуправа 
општине Сента – штампана је 
двојезично, на српском и мађарском, 
са резимеом на енглеском и немачком 
језику, у тиражу од 500 примерака, 
у штампарији Верзал у Новом Саду, 
2007. године. ü

 N Тибор Молнар
историјски архив Сента

бЛагоје ВитКоВиЋ
(1933 – 2008)

У Крагујевцу је 9. јануара 2008. године, 
у седамдесет петој години живота, 
умро Благоје Витковић дугогодишњи 
директор историјског архива Шумадије у 
Крагујевцу.

Родио се 1933.године у Гњилану.
У родном граду започео је  основну 
школу, али се због ратних недаћа сели 
у Крагујевац где је довршио започето 
школовање. После завршене гиманзије 
уписао се на студије историје на 
Филозофском факултету у Београду које 
је са успехом завршио.

Прво запослење било му је у Народном 
музеју у Крагујевцу, где је, као млад 
историчар показао интересовање 
за заштиту културне баштине и 
научноистраживачки рад.

Када је одлуком Републичке владе, 
Крагујевац одређен за седиште 
новооснованог Завода за заштиту 
споменика културе ( 1961), постављен је 
за директора ове установе, где је остао  до 
1973. године.

Афинитет према прошлости и заштити 
писане културне баштине,определили 
су га да прихвати понуђано место 
директора историјског архива Шумадије 
у Крагујевцу 1973.године.На челу ове 
установе он ће остати све до 1991.
године.У време када је он управљао 
Архивом ова установа започиње 
кадровски и организационо јачати.Важна 
карактеристика овог периода је да је 
Архив започео са научноистраживачким 
радом и објављивањем научно -
информативних средстава о грађи Архива.
Под његовим руководством штампано 
је неколико Зборника архивске грађе 
која се односи на раднички покрет 
и покренут часопис „Станишта“, за 
политичку,привредну и културну историју 
Крагујевца. 

Да би се употпунио лик Благоја 
Витковића мора се рећи да су га красиле 
изузетне људске особине. Био је стално 
ангажован и са великом упорношћу 
решавао постављене задатке. Красиле су 
га врлине ретко скромног и карактерног 
човека.Остаће нам у успомени његов 
ведар лик, његово дело и пријатељски 
однос према колегама и људима уопште. ü

 N Бориша радовановић
историјски архив

Шумадије Крагујевац



• • • 24 •

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 •

јун 2008         архивски гласник 3 

Ова грађа пронађена је у једној 
старој металној каси иза призренске 
цркве о чему сведочи акт Начелства 
округа призренског од 27. августа 
1921. године, који је упућен министру 
спољних послова Краљевине СХС 
где је заведен  7. септембра 1921. На 
омоту пакета са документима налази 
се белешка Војислава Јовановића-
Марамбоа, дугогодишњег начелника 
историјског одељења Министарства 
иностраних послова, да се грађа 
углавном односи на манастир Високи 
Дечани и да је потребно сређивати 
је заједно са досијеом „Дечани“ у 
просветној архиви Министарства 
иностраних дела. Сачувана грађа чини 
једну фасциклу са око 900 листова 
и обухвата период од 1902. до 1915. 
године, с тиме да није сачувана грађа 
из 1908-1913. Већина докумената 
се односи на период од 1903. до 
1907. Грађа се састоји од преписке 
руских конзула Сергеја Тухолке 
и Сергеја Разумовског са: руским 
посланством у Цариграду, руским 
конзулатима у Скопљу, Митровици и 
Битољу, Министарством иностраних 
дела Русије, српским конзулима у 
Приштини, игуманом Дечана Кирилом 
и митрополитом рашко-призренским 
Нићифором Перићем (боравак руских 
монаха са Свете горе у манастиру 
Дечани). Документи су углавном 
на руском језику, али и на српском, 
француском, турском и енглеском.

Скупо одржавање манастира са 
делимично разрушеном оградом 
и другим зградама, дугом према 
манастирским војводама -  месним 
Арнаутима, који су за плату вршили 
дужност чувара Високих Дечана, 
као и због лоше управе последњег 
игумана Јоаникија који је проневерио 
манастирску касу и оставио велике 
дугове, слика је Дечана почетка 20. 
века.

Због погибије тројице малисорских 
одметника у сукобу са манастирским 
војводама у августу 1900. године, фис 
(племе) погинулих је тражило крвнину 
(надокнаду за проливену крв) од управе 
Дечана. Због размирица око износа 
крвнине Арнаути су узели манастир под 
опсаду која је трајала пуне две године. 

Митрополит рашко-призренски 
Нићифор Перић је, желећи да заштити 
српско становништво у Метохији, 
које је било ван домашаја српског 
конзула у Приштини, и због недобијања 
довољног броја монашког кадра 
из Србије, дошао на идеју да ојача 
проређене манастирске редове руским 
светогорским монасима.

Келија св. Јована Златоуста на Светој 
гори основана је на земљишту које су 

руски конзулат у Призрену (1902–1915)
руски калуђери закупили од манастира 
Хиландара. Сходно статусу келије, по 
светогорском уставу, руски монаси су 
били у потпуној зависности од управе 
Хиландара. Због тога су већ извесно 
време тежили да уздигну своју келију у 
степен скита, који би им дао могућност 
самосталног деловања. Тако да су Руси 
у преузимању управе над Високим 
Дечанима у Старој Србији видели 
шансу да постепено испослују статус 
скита за своју келију.

Митрополит Нићифор је без 
одобрења владе краљевине Србије 
потписао 27. јануара 1903. споразум 
са руским јеросхимонахом Кирилом, 
настојатељем келије св. Јована 
Златоуста на Светој гори о уступању 
на неограничено време манастира 
Дечани са свом непокретном и 
покретном имовином.После доласка 
руских монаха због успостављеног 
начина живота и богослужења 
по угледу на светогорске каноне 
насупрот дотадашњим, дошло је до 
дубоке поделе између малобројних 
српских и новопридошлих руских 
монаха. Таквој узаврелој атмосфери 
су значајно допринела убиства неких 
монаха и учестали напади Арнаута 
на монахе и сам манастир. и сам 
митрополит Нићифор је убрзо постао 
љути противник руских монаха и 
покушавао је да их истера на разне 
начине. Занимљиво је да се међу 
тадашњим братством у Дечанима 
налазио и будући српски патријарх, 
тада јеромонах Гаврило Дожић. 

Током времена међу српским 
првацима у Пећи и околини су створене 
две „партије“: руска и српска. Руска 
партија, углавном пећки имућни 

трговци, се надала да ће уз помоћ 
Русије моћи да оствари све оно у шта 
су изгубили наду да ће им Србија моћи 
да помогне: питање личне и имовинске 
заштите, као и развој трговине. 
Српску партију су чинили учитељи и 
свештеници који су се бојали да Високи 
Дечани не изгубе значај и дух српске 
задужбине. Кроз документа конзулата 
у Призрену може се детаљно пратити 
развој и ток сукоба између руске и 
српске „партије“, руских и српских 
монаха у Дечанима, митрополита 
Нићифора и игумана Кирила.

иако су око измене уговора о 
преузимању Дечана, тзв. „дечанског 
питања“ вођени вишегодишњи 
преговори између српских и руских 
дипломата и расправљано о томе чак и 
на затвореним седницама српске владе, 
решење задовољавајуће за обе стране 
није нађено и прећутно је остављен 
„статус-кво“. У таквом стању манастир 
Дечани је дочекао Балканске ратове и 
ослобођење Старе Србије, када је ушао 
заједно са западном Метохијом у састав 
Краљевине Црне Горе. Руски монаси су 
остали у Дечанима све до почетка 1916. 
када су их аустро-угарски окупатори 
интернирали у логор у Мађарској, а 
манастир је остао напуштен све до 
завршетка Првог светског рата.

Све у свему грађа Руског конзулата 
у Призрену је свакако незаобилазна у 
сваком проучавању историје Високих 
Дечана, стања у Пећи и Метохији 
почетком 20. века, делатности 
Српске православне цркве, у тада још 
неослобођеним крајевима под турском 
управом, па чак и међусобних односа 
монаха из Русије, Србије и Бугарске у 
манастиру Хиландару... ü

 N Петар росић
Архив Србије
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Производња пива позната је 
вековима. За прављање напитка од 
хмеља и јечма знало се још у старом 
Вавилону. На различитим странама 
света, где су се гајиле житарице, 
производиле су се разне врсте пива или 
пића сличног пиву.

У периоду од XIV до XVI века 
настајале су пиваре у целој европи, 
али je тек са развојем науке, са бољим 
познавањем биохемијских процеса, 
у XVIII веку, почела да се развија 
пиварска технологија.

Пиварство се као занат у великој мери 
развијало и на нашим просторима, 
а писана документа о справљању 
пива и осталих алкохолних пића на 
територији данашње Војводине потичу 
са почетка XVIII века. 

Након закључења Београдског 
мира, 1739. године, из Београда се 
у Петроварадин доселио Паул Вурм 
(Paul Wurm), са супругом Катарином 
елизабетом Вурм (Catharina Elisabetha 
Wurm), те ту саградио пивару, коју 
је успешно водио све до смрти, 
1757. године. Након прогонства 
из Београда, где је оставио кућу, 
окућницу и гостионицу, као и личне 
ствари, уз одобрење тадашњих виших 
власти, Паул Вурм је изградио и 
уредио нову пивару у Мајерхофу 
(Mayerhof), предграђу Петроварадина. 
Мајерхофом је називан простор 
поред Петроварадинске тврђаве, са 
леве стране пута који води према 
Карловцима, где су се налазиле 
економије барона, официра и осталог 
грађанства, и по којем се ово насеље 
у предграђу почело називати „Мајур“. 
Пивара Паула Вурма изискивала 
је велике трошкове. У једном од 
докумената Петроварадинског војног 
комунитета, који је настао 27. 
августа 1758. године на немачком 
језику, удовица Паула Вурма, 
Катарина елизабета Вурм, обраћа се 
Генералштабу у Петроварадину и каже 
да су пивару изградили уз огроман 
труд, да су у њу уложили сву имовину, 
као и да су морали да се задуже 
Комунитету 9.000 форинти. Дуговање 
су измиривали годишње, у износима од 
по 1.240 форинти, без интереса.

После смрти Паула Вурма, октобра 
1757. године у Петроварадину, 
Катарина елизабета Вурм је остала 
са петоро деце, две девојчице и три 

„вУрмова ПИвара“ У ПетроварадИНУ
У доКУмеНтИма архИва воЈводИНе
(1739–1812)

дечака. Тамошњи Државни суд ставио 
је због дуговања пиваре на попис 
имовину целе економије, те јој је, 
након 19 година управљања пиваром 
са својим супругом, пошто није могла 
сама да се бави производњом пива, 
преостало једино да пивару преда у 
закуп, за 1.000 форинти годишњег 
интереса.

Пивара Паула Вурма производила је 
1758. године 1.512 акова пива и била 
је опорезована са по 18 крајцара по 
акову. Пиво је прављено у посебним 
подрумима, за чије је оспособљавање 
Паул Вурм издвајао значајна средства. 

и у првој половини XVIII века 
пиво се пило расхлађено. У једној 
од спецификација рачуна из 1758. 
године, коју је направио пивар из 
Петроварадина Франц Хартингер, у 
попису ствари који су се затекле у 
пивари Паула Вурма након његове 
смрти помиње се, поред бачви за 
воду и пиво, слада, хмеља и јечма, 
један расхладни уређај који је служио 
за хлађења пива (Bierkühl). Франц 
Хартингер је проценио да се у пивари 
Паула Вурма 12. августа 1758. године 
затекла имовина у износу од 748 
форинти и 11 крајцара.

У Петроварадину је постојало много 
гостионица и крчми, а 1757. године 
бележи се постојање двадесетак крчми: 
Златни поштански рог, Црни орао, 
Златни кључ, Бели анђео, Зелени грм, 
Златни медвед, Црвени во, Бели во итд. 
После вина, пиво је било најомиљеније 
алкохолно пиће овдашњих простора. 
Каже се да је чак и опака болест 
недостатка витамина, скорбут, у овим 
крајевима лечена пивом. У Мајерхофу, 
предграђу Петроварадинске тврђаве, 
1767. године, за годину дана 
потрошено је 20 бачви пива, а свака 
бачва је коштала 4 форинте. 

Након смрти Паула Вурма његову 
пивару преузео је пивар лоренц 
Шпилауер, али је већ 1770. године 
Вурмова пивара наставила традицију, 
јер се као један од двоје успешних 
пивара у Петроварадину помиње 
Георг Вурм, који је успео да поврати 
власништво над пиваром и да она 
поново постане својина породице 
Вурм. Пивара Георга Вурма је 1770. 
године повећала производњу. У то 
време као друга власница пиваре 

у Петроварадину помиње се Ана 
Фихтнер.

Грађани и контрибуенти 
Петроварадинског војног комунитета 
уплаћивали су у Петроварадинску 
благајну акцизе за сваку годину 
посебно. „Accis“ је посебни порез, који 
се још називао акциза или трошарина, 
и плаћао се за право точења алкохолних 
пића. Акциза је била једнака за све. 
Порез по продатом акову пива износио 
је девет крајцара. У документима 
Петроварадинског комунитета Георг 
Вурм, власник пиваре у Петроварадину, 
евидентиран је за 1792/93. годину као 
дужник за неплаћену акцизу од 125 
форинти.

Податке о постојању Вурмове пиваре 
проналазимо и у молби коју је 24. 
јуна 1810. године Магистрату упутио 
Михаел Вурм (Michael Wurm), којом 
моли за помоћ јер је његова пивара у то 
време запала у тешкоће. Он је тражио 
да му се дозволи продаја пива по 14 
форинти за један аков, јер су сировине 
за справљање пива, јечам и хмељ, 
поскупеле. Такође, од Магистрата у 
Петроварадину молио је кредит од 
20.000 форинти јер није у стању да и 
даље справља пиво по цени као пивар 
Гребер и у обавези је да исплати још 
нека породична дуговања. Тражио је и 
да се пивару Греберу из Петроварадина 
забрани куповина целокупног јечма, 
чиме би се њему подигла цена. Битно 
је напоменути да је Магистрат изрицао 
казне ако је неко продавао пиво или 
неко друго алкохолно пиће скупље 
него што је дозвољено. Такође, у 
Петроварадину је због коришћења 
неисправних мера при точењу пива 
било кажњено неколико власника 
крчми.

Крај Вурмове пиваре наступио је 
1811. године, јер се већ 18. септембра 
1812. као нови власник ове пиваре 
јавља доктор Франц Зоненберг (Franz 
Sonnenberg). Дворски ратни савет 
је у то време упозоравао власнике 
петроварадинских пивара да су 
обавезни да се придржавају стандарда 
за справљање пива који важе за Војну 
границу, па су пивари морали да 
справљају пиво доброг квалитета. ü

 N Данијела Бранковић
Архив Војводине
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Ретко ко у нашој јавности није чуо за 
АКУД „Бранко Крсмановић” и њиховог 
уметничког руководиоца Даринку 
Матић-Маровић. Међутим, већем 
делу јавности непозната је чињеница 
да је друштво преузело традиције хора 
АКУД „Обилић”основано давне 1884. 
године. Управо томе је посвећена и 
књига која се пре две године појавила 
пред стручном и читалачком јавношћу 
у издању историјског архива Београда. 
Реч је о рукопису Милана А. Костића 
Академско певачко друштво Обилић 
1884-1941, о оснивању и читавом 
развојном путу друштва до 1941.  

Милан Костић, некадашњи члан 
„Обилића’’, започео је  прикупљање 
записа о „Обилићу”са жељом да 
реконструише слику о друштву које 
је било избрисано дуго времена из 
свести не само наше јавности, већ и из 
писаних трагова наше историје. Наиме, 
читава архива „Обилића”уништена је 

академско певачко друштво „обилић” (1884-1941):
документи, сећања, коментари
Приредили м. радојчић и Бора мајданац, Београд 2005.

у Првом и Другом светском рату те 
је  грађу за поновну реконструкцију 
друштва морао сакупљати из других, 
споредних извора. М. Костић је предао 
рукопис Архиву 1957. године. Рукопис 
је писан у виду летописа. Успео је, 
иако су подаци били селективни, да 
забележи све важније догађаје везане 
за историјат друштва, концерте, 
путовања у земљи и иностранству и 
сл. Међутим, овако састављен рукопис 
са много података и чињеница, био 
је само основа за даља истраживања 
и потребом да се једним темељним и 
критичким односом према постојећем 
тексту успостави методолошки оквир 
заснован на допунској архивској грађи. 

Двоје архивиста, Боро Мајданац 
и Милена Радојчић, који у 
истраживачком послу имају велико 
искуство, прихватили су се задатка 
да изврше обимна и студиозна 
истраживања, драгоцена за састављање 

потпуније слике о „Обилићу’’. Они су у 
веома широком истраживачком пољу 
обухватили архивске фондове и збирке 
у Архиву Србије, историјском архиву 
Београда, и у Архиву Србије и Црне 
Горе. истражили су фондове који се 
односе на рад „Обилића” и тако успели 
да на основу извора не само провере 
Костићев рукопис, већ и да га допуне. 
Од великог значаја у истраживању 
била им је и доступност, нарочито 
илустративног материјала, у архивама 
Академског културно-уметничког 
друштва „Бранко Крсмановић”у 
Београду, а и у многим другим 
институцијама културе.  Драгоцене 
фотографије и разни други материјал, 
укључујући и преузета сећања, добили 
су и од чланова „Обилића’’, који су 
били активни до 1941. године.

 из свега наведеног види се да је 
њихово истраживање било засновано на 
архивској грађи и да је захтевало



дуг и тежак посао. Резултат тога 
је књига настала из рукописа М. 
Костића, чији су подаци  проверени у 
доступним изворима. исто тако, књига 
је добила нове методолошке оквире 
допуњена аутентичним документима 
и опремљена научним апаратом и 
богатим илустративним прилозима. 

Приређивачи су оставили 
периодизацију коју је применио аутор 
рукописа, поделивши га на шест 
периода (1884-1894; 1895-1904;
1905-1912; 1913-1924; 1925-1934;
1935-1941). из приче која следи 
можемо пратити историју друштва 
које је своју судбину делило са 
судбином Србије. Задесио их је исти 
усуд непрестане борбе за националну 
државу и модерно друштво у Србији 
током 19. века, а исто тако тешкоће и 
невоље које су настављене и у 20. веку. 

Оснивачи „Академско певачког 
друштва” били су  двојица студената 
Велике школе, Светолик Радовановић 
и Богдан Поповић (касније 
универзитетски професори), али су 
у његову управу и деловање уопште, 
били укључени и професори Велике 
школе, који су у то време били познати 
широм европе. Друштво је касније 
добило име „Обилић”, и већ на самом 
почетку рада оправдало је све циљеве и 
задатке, а то је да  успешно промовише 
српску музику кроз организовање 
забава и концерата, али исто тако и 
учествовањем на другим концертима. 
Као и сваки добар летописац и Костић 
детаљно, из године у годину, описује 
ангажовање „Обилића”, од чега 
помињемо само најзначајније.

Прву своју забаву, маја 1884. 
друштво је приредило у Вајфертовој 
пивници, а године 1890. установљене 
су „Обилићеве вечери” које су се 
одржавале у дворани Велике школе, а 
почињале су у четири сата после подне 
и биле веома посећене. Сваке године 
„Обилић” је учествовао на прослави Св. 
Саве.

Један од начина промовисања својих 
идеја Друштво је реализовало путем 
турнеја по унутрашњости земље и ван 
ње. На 500-ту годишњицу од Косовске 
битке, 15. јуна 1889.година,  Друштво је 
путовало у Крушевац, и од тада је песма 
„Хеј трубачу” (Јосифа Маринковића на 
стихове Стевана Владислава Каћанског) 
постала и званично химна „Обилића”. 
Њихова делатност испреплетена је 
са политичким дешавањима у земљи. 
Тако су 1907.године, када је криза на 
Балкану била доста озбиљна (Царински 
рат између Србије и Аустроугарске, 
уочи анексије Босне и Херцеговине)  
пошли на једну од најуспешнијих 
турнеја у Скопље и Солун. Године 
1912. „Обилић” је путовао у Русију, а 
Костић детаљно описује њихов боравак 
у Петрограду и Москви, Одеси као и  
њихов повратак преко Букурешта где 

су такође одржали успешан концерт. 
Октобра исте године започео је Први 
балкански рат који ће прекинути 
активности чланова Друштва јер су сви 
они који су били способни за војску 
отишли на бојно поље. 

По завршетку Првог светског рата и 
у новоствореној држави обновљен је 
рад Друштва. Оно је и даље наставило 
са својим активностима, увек је 
учествовало у прослави Св. Саве на 
Универзитету, а наставило је и своје 
турнеје по Србији, а сада и Храватској 
и Далмацији, на којима је имало 
успешне концерте. Тридесетих година 
20. века имали су концерте у Савској 
бановини, Словенији, Швајцарској, 
Француској, Пољској и чехословачкој. 
Своје последње гостовање и један од 
најуспешнијих концерата „Обилић” је 
завршио у Будимпешти јануара 1941. 
године. Тешки дани, настали за цео 
народ, задесили су и Друштво. За време 
немачке окупације „Обилић” је сачувао 
своју традицију,прослављајући Св. 
Архангела Михаила сечењем колача 
и певањем на црквеној прослави. 
Приликом бомбардовања Београда 
1944.године, настрадала је читава 
архива и ствари овог Друштва. Након 
Другог светског рата и промене 
друштвеног уређења, пао је заборав на 
Академско певачко друштво „Обилић”.

Приређивачи су у књизи, поред 
Костићевог рукописа, објавили и  
рукопис Радомира игњатовића „Хор 
сениора Академског певачког друштва 
Обилић 1945-1991”. Ово представља 
вредан допринос, јер нам пружа 
податке о томе  шта се дешавало са 
„Обилићем” даљих педесетак година.  

У новонасталој држави, 1946. 
године основано је Академско 
културно-уметничко друштво „Бранко 
Крсмановић”, у оквиру којег је био 
и хор, основан као хор Београдског 

универзитета. иако је то била традиција 
„Обилића”, стари „обилићевци” нису 
успели у намери да хор задржи већ 
прослављено име. АКУД „Бранко 
Крсмановић” израстао је у велико и 
познато друштво са више секција, а сам 
хор је постигао завидан успех и код 
нас и у свету, у почетку под успешним 
дириговањем Богдана Бабића, а затим 
Даринке Матић-Маровић.

Десеторица бивших чланова успели 
су да оснују „Хор сениора АПД 
Обилић” који је певао као црквени 
хор у Вознесењској цркви. Њихова 
жеља да хор Београдског универзитета 
носи име „Обилића” остварила се 
1990. године када је договорено да 
хор „Бранко Крсмановић” преузме 
име, славу Св. Архангела и химну „Хеј 
трубачу” као своју. Свечаним чином 
предаје славске иконе најстаријем 
члану хора „Крсмановић”, Николи 
чајкановићу, уједињена су два друштва 
под именом „Обилић – Крсмановић”. 
После неколико година  хор је 
вратио своје старо име и наступа под 
именом Академски хор „Обилић”. 
Под одличним вођством Даринке 
Матић-Маровић, хор својим великим 
уметничким достигнућима шири дух 
уметности од раније познатог хора 
„Обилић” широм света. 

Књига о којој је овде реч је не само 
добро методолошки уобличена, 
већ је  обогаћена прилозима али и 
богато илустрована фотографијама 
и факсимилима докумената. 
ликовно решење како корица, тако и 
унутрашњег изгледа, доприноси, поред 
стручног текста и научног апарата, и 
њеном изузетном визуелном изгледу. ü

 N Јованка веселиновић
историјски архив града Београда



„Пословно информациони 
системи д.о.о. је већ 18 година 
ауторизовани кОДАк дистрибутер 
за Document Imaging program на 
подручју србије и Црне горе“. 
Дугогодишње искуство компаније 
у продаји кодак микрофилмских 
камера, документ скенера и пратеће 
опреме подстакли су фирму PIS да 
оснује огранак фирме ARHIVIRAJ.
COM, центар за услужно скенирање, 
микрофилмовање и чување папирне 
документације. ARHIVIRAJ.
COM је услуга намењена сваком 
предузећу које жели да трајно, брзо, 
једноставно и јефтино реши проблем 
архивирања и дигитализације 
докумената без улагања у сопствену 
опрему или архивски простор. 
У току претходних неколико 
година, квалитетом својих услуга, 
ARHIVIRAJ.COM је успео да постане 
лидер на српском тржишту у области 
дигитализације и архивирања 
папирне документације. 

Услуге које ARHIVIRAJ.COM 
outsorcing centar пружа су: 
скенирање (дигитализација 
докумената), Online приступ 
скенираним документима сваког 
тренутка преко нашег веб портала, 
Document Management (комплетно 
решење за управљање електронском 
и папирном документацијом), 
микрофилмовање (израда 
сигурносних микрофилмских копија, 
уређење постојеће папирне архиве 
према најстрожијим стандардима, 

трајно складиштење папирних 
оригинала и свих медија у нашем 
савременом архивском депоу. 

Трајно архивирање и складиштење 
папирних оригинала организовано 
је према најстрожијем ISO 15489 
стандарду. Архивски депо је 100% 
у власништву фирме PIS i тренутно 
располаже са 2.000 m² , саграђених 
од чврстих материјала, а у изградњи 
је додатних 1.000 m² . 

Архивски ДЕПО ПрУЖА:
* специјализоване архивске 

просторије без прозора до 150 m²;
* Металне полице (слагање по једна 

кутија на полицу – нема „кутија на 
кутију“);

* SmartCard Access Control;
* надзор 24 сата: чувари и видео 

надзор;
* Противпожарни системи;
* системи заштите од штеточина;
* специјално осветљење;
* контролисани климатски услови;
* Укључено осигурање;
* софтверско уређење и контрола 

архиве;
* Тренутан приступ документима 

преко ARHIVIRAJ.COM веб портала;
* Архивска канцеларија која садржи 

рачунар, скенер, факс, телефон;
* Брз одговор на захтев клијента за 

документом;
* специјално возило за дневну 

доставу тражене документације;
* Протоколи и стандарди за слагање 

и преузимање документације;

* сигурно и поверљиво уништавање 
документације према распореду 
клијента. 

За предузећа којима је потребно 
безбедно уништавање осетљивих 
материјала, ARHIVIRAJ.COM пружа 
услугу уништавања документације 
(шредовање). Обучено и поверљиво 
особље извршава уништавање 
папира, пластике и других врста 
медија у обезбеђеним просторијама, 
одлагајући уништену документацију 
на сигурна и поуздана места. 

својим клијентима ARHIVIRAJ.
COM гарантује високу сигурност 
докумената, брзу софтверску 
претрагу дигиталне и папирне 
архиве, уштеду у времену и 
трошковима, независтан приступ 
документима (документа су доступна 
у сваком тренутку из сваког места), 
висок ниво контроле коришћења 
документације, протоколи и 
стандарди за слагање и преузимање 
документације, сервис и техничку 
подршку.

 Током текуће године фирма PIS са 
својим услужним архивским центром 
ARHIVIRAJ.COM успела је да 
реализује бројне послове у продаји 
кОДАк опреме, као и услужно 
архивирање папирне документације. 

Фирма Пословно информациони 
системи успешно је имплементирала 
кодак опрему у: народној банци 
србије, у Фолкс банци, Чачанској 
банци, ЈАТ техници и компанији 
хенкел. 

ARHIVIRAJ.COM врши трајно 
складиштење папирне документације 
за клијенте: Eurobank EFG, Wiener 
Staditsche Osiguranje, ДТ – Директна 
трговина, Roche и друга предузећа. 
У PIS архивском депоу се тренутно 
налази преко 30.000 архивских 
кутија, што је преко 75.000.000 
докумената.

ПословНо ИНформаЦИоНИ сИстемИ д.о.о. 
ауторизовани КодаК дистрибутер


