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Закључци са треће радионице Архивистичког друштва Србије,  

одржане 13.9.2017. у Чачку 

на тему „Евиденције о архивској грађи – ревизија и нова решења“ 

 

 Потребно је радити на унифицирању канцеларијског пословања у регистратурама у 

смислу прилагођавања каснијим потребама архива – инсистирати на доследности и 

уређеност истог, чиме се постиже и подизање нивоа ефикасности пословања самих 

регистратура 

 Формирати комисију архивиста који раде на уносу података у Регистар архивске 

грађе, размотрити постојећи образац и његове рубрике, њихову сврсисходност и 

дати прецизна упутства о вођењу истог, односно других образаца према 

Правилнику о регистрима архивске грађе.  

 Уз основне и прописане евиденције препорука је радити и на изради помоћних 

евиденција, како за целу архивску грађу у архиву, тако и за сваки фонд/збирку 

приликом сређивања и обраде, ради каснијег ефикаснијег рада са корисницима. 

 Постојеће евиденције о архивским фондовима и збиркама су у информатичкој ери 

превазиђене. 

 Дигитализација не треба да подразумева само дигитализацију архивске грађе, већ 

дигитализацију рада у архивима, чиме би се  радни процеси у архивима уједначили, 

па и вођење евиденција о архивској грађи. 

 Дигитализовање рада у архивима подразумева заједнички рад архивиста и 

ифнорматичара у изналажењу најфункционалнијих решења. 

 Ради ефикасности и унифицирања рада у архивима потребна је израда 

одговарајућег софтвера  – информационог система за архиве који ће пратити 

процес управљања архивском грађом и информацијама о архивској грађи од њеног 

настанака у регистратурама до финализације у обради у архиву (дигитализација, 

публиковање, коришћење). 

 Електронски вођена документација у архиву убрзала би и поједноставила рад са 

архивском грађом, односно информацијама о архивској грађи, тиме и различитим 

врстама евиденција. 
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 Неопходно је да архивисти буду укључени у процесе и комисије које се формирају 

при Министарству културе и информисања Републике Србије, а који се тичу рада 

архива и архивске службе. 

 Неопходно је прво архивистичко сређивање и обрада, па дигитализовање архивске 

грађе. Дигитализација несређене архивске грађе не значи њену лакшу доступност, 

већ нарушавање основних архивистичких принципа. 

 Неопходно је што хитније доношење Закона о архивској грађи и архивској служби. 

 Неопходно је будућим Законом предвидети постојање струковног тела -  Архивског 

већа као јединственог стручног органа за целу Србију које ће радити на ревизији 

постојећих упутстава, креирању нових, односно давању смерница на нивоу струке 

у будућности, у процесу дигитализације пословања архива. 

 У постојећем систему у коме делује архивска служба Србије потребно је да 

јединице локалне самоуправе извршавају обавезе у погледу суфинансирања архива, 

на начин како је то предвиђено Законом о култури. 

 Ефикаснија архивска служба подразумева један извор финансирања – 

Министарство културе и информисања Републике Србије и једнак третман свих 

архива у Србији.  

 Неопходно је да се архиви изузму од рациониализације броја запослених, јер већ 

раде  на кадровском минимуму, а већина архива обавља делатност за  више градова 

и општина. 

                                                                                                                     

Радно председништво: 

 

Горан Давидовић, МИА Чачак 

Зоран Вељановић, Музеј Војводине 

Слободанка Цветковић, ИА Пожаревац 

 

                                                                                                                  

                                            

 


