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ЗАКЉУЧЦИ СА ДРУГЕ СТРУЧНЕ АРХИВИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ АДС 

ОДРЖАНЕ 15. ЈУНА 2017. У ЗАЈЕЧАРУ 

 

 

1. Потребно је што хитније донети Закон о архивској грађи и архивској служби, којим 

би се регулисао статус и надлежност архива и омогућио несметан развој архивске 

струке у складу са модерним тенденцијама; 

2. Неопходно је обновити архивску мрежу и вратити институцију матичности Архиву 

Србије; 

3. Потребно је ускладити домаћу архивску праксу са међународним архивистичким 

стандардима, односно спровести стандардизацију архивске струке;  

4. Потребно је превазићи аутархичност  регионалних и општинских архива 

ревитализацијом архивске мреже,  уједначавањем и стаднардизацијом рада свих 

архива; 

5. Неопходно је започети рад на формирању јединственог архивског информационог 

система Републике Србије, заједничке електронске мреже и базе података; 

6. Предлаже се дефинисање архивске грађе као националног добра под заштитом 

државе, чиме би се по аналогији статусно регулисао положај архива као државних 

институција; 

7. Редефинисање статуса  Архивистичког друштво Србије у архивској служби Србије, 

реорганизација и већа ефикасност Друштва и  регулисање односа Друштва и свих 

архива на територији Републике Србије у погледу финансирања, чланарине, али и 

веће ангажованости архивских институција у раду Друштва. 

8. Препоручује се афирмисање Друштва и консултативна улога његових тела током 

израде и доношења законских прописа, стручних упутстава и решења; 

9. Евидентан је неравномерни развој архива у архивској мрежи, као последица 

препуштања архива локалним самоуправама; 

10. Евидентно је кадровско девастирање архива, како у погледу броја извршилаца, тако 

и у погледу квалификованости.  

11. Неопходно је подмлађивање и стручно усавршавање кадрова у архивској струци; 
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12. Предлаже се учешће архивиста и Архивистичког друштва у процесу израде и 

доношења Стратегије културе Републике Србије, посебно у делу који се односи на 

архиве; 

13. У циљу превентивне заштите архивске грађе предлаже се веће ангажовање архива 

и архивиста на едукацији стваралаца архивске грађе. 
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Зоран Вељановић 

 

Слободанка Цветковић 

 

Милорад Јовановић 

                                                                                                                  

                                            

 


