
АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ, рођен је 7. септембра 1971. године 

у Фочи, Босна и Херцеговина. Дипломирао је историју на 

Филозофском факултету Универзитета у Београду 2000. године. У 

Архиву Србије ради од априла 2004.године. Прво је био 

распоређен је на пословима сређивања и обраде архивске грађе у 

Одељењу за архивску грађу старог периода. У том периду је радио 

на сређивању и обради фонда Посланство Краљевине Србије у 

Цариграду.У 2009. години је именован за шефа Групе фондова 

спољних послова (Министарство иностраних дела и дипломатска 

представништава Краљевине Србије). Од 2011. године је в. д. 

начелника Одељења за архивску грађу старог периода (архивска 

грађа из периода Кнежевине и Краљевине Србије). 

  

Коаутор је следећих каталога и изложби архивске грађе: 

 

 Српско – француски односи у XIXиXX веку; 

 Унивезитет у Београду; 

 Депо Архива Србије – нова сазнања; 

 Идејом и животом, из заоставштине др Зорана Ђинђића; 

 Устави Кнежевине и Краљевине Србије; 

 Србија – трајање и памћење; 

 Србија – трајање и памћење. Из историје модерне српске државности; 

 Јули 1914. У документима Архива Србије; 

 Почиње рат: 1914. у документима Архива Србије 

 Први светски рат. У документима Архива Србије. Изложба I; 

 

Као сарадник учествовао је на приређивању изложби „200 година модерне српске 

дипломатије“, у Министарству спољних послова, као и на сталној изложбеној поставци 

Правног фаукултета у Београду. 

 

 Коприређивач је зборника докумената: 

 

 Први светски рат у документима Архива Србије, Том 1, 1914 

 Дипломатско представништво Србије у Цариграду 1830–1858, Том 1 

 Дипломатско представништво Србије у Цариграду 1859–1868, Том 2 

  

Аутор је чланка Отварање тајних досијеа – искуства Пољске и Немачке, 

објављеног у „Архивском гласнику“ број 1,децембар 2007. године. 

  

Коприређивач је објављених докумената: 

 

 Документа о Церској бици, објављеног у „Историјским свескама“ 

Андрићевог института, број 8 из августа 2014. године. 

 Српски фронт на Дрини 1914. –документа, објављеног у „Историјским 

свескама“ Андрићевог института, број 9 из септембра 2014. године. 



 Стране медицинске мисије у Србији 1914. – документа, објављеног у 

„Историјским свескама“ Андрићевог института, број 10 из октобра 2014. 

године. 

 

Сарадник је у вишегодишњем пројекту Архива Србије на објављивању зборника 

документа под називом „Историја српске дипломатије – документа“. Радио је на 

истраживању архивске грађе посланстава Краљевине Србије у Цариграду, Петрограду, 

Паризу, Лондону и Риму. 

Учествује такође и у вишегодишњем пројекту Архива Србије на заштити и 

сређивању архивске грађе српског порекла у иностранству, где је ангажован на сређивању 

архивске грађе Српске православне црквене општине у Трсту. 

 


