
ЈАСМИНА ЛАТИНОВИЋ  је рођена 28.06.1972. 

године у Кикинди. Завршила Учитељски факултет у 

Сомбору а академско звање мастер одбранила 2013. 

године. У Историјском архиву Кикинда почела са 

радом јула, 2005. године, стручни испит из 

архивистике положила децембра, 2006. године.  

На пословима архивисте, Службе заштите 

архивске грађе и регистратурског материјала ван 

архива ИАКИ, распоређена одмах након ступања на 

посао. Радом, непрекидним ангажманом и сталним 

усавршавањем у струци успела значајно да допринесе 

унапређењу рада Службе заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала ван архива Историјског 

архива Кикинда. Сарадња са регистратурама подигнута 

је на виши ниво. Историјски архив Кикинда успео је временом да се наметне у раду 

с регистратурама те се појединци данас, сами јављају како би регистратуре 

евидентирали у Регистар активних регистратура надлежног архива и поступали са 

документацијом коју стварају у складу са Законом о културним добрима. 

Присутвом саветовањима, семинарима, едукацијама, радним састанцима и 

стручним радионицама одржаним у Београду, Новом Саду, Суботици, Сенти, 

Зрењанину, Белој Цркви, Панчеву те редовно присуство Међународном архивском 

саветовању у БиХ, у Тузли, као и Међународном саветовању у Р Словенији, у 

Раденцима, допринела је сопственој стручној надоградњи у области архивистике 

али и бољем и успешнијем ангажману на пословима заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала ван архива. 

 

Излагања као предавач – теоретичар: 

 

- Архиви и јавност у савременом свету – Културно просветна делатност 

Историјског архива Кикинда у односу на потребе и изазове XXИ века 

(Зборник радова са саветовања Зрењанин-Нови Сад 2012.)  

- Стечај или ликвидација као могуће решење – пример Фабрике 

пољопривредних машина и резервних делова „25. мај“ Кикинда 

(Ахивска пракса број 15, Тузла 2012. г) 

- Заштита архивске грађе у настајању на примеру општинске управе 

Чока 

(коаутор Бојан Чолак, Суботички архивски дан, Суботица 2012. г) 

- Заштита архивске грађе и регистратурског материјала у настајању код 

АД „Млин“ Нови Кнежевац у стечају 

(Суботички архивиски дан, Суботица 2012. г) 

- Стање и заштита регистратурне грађе ималаца у транзицији 

(Архивска пракса 16, Тузла 2013. г) 

- Утицај архива на канцеларијско пословање регистратура првог реда, 

пример Севернобанатског округа АП Војводине 

Међународно архивско саветовање Р Слиовенија, Раденци 201. г) 



- Искуство Историјског архива Кикинда на заштити регистратурне и 

архивске грађе Републичког геодетског завода 

( Архивска пракса 17, Тузла 2014. г) 

- Архивски фондови и збирке – Фондови друштвено политичких 

организација Историјског архива Кикинда – приказ 

(Саветовање архивских радника БиХ, Мостар, 2014. г) 

- Питање разграничења фондова на примеру регистратура под 

надлежношћу ИАКИ 

(Саветовање архивских радника Војводине, Нови Сад 2014. г) 

 

Редовна сарадња са редакцијом часописа „Attendite“ који издаје 

Историјски архив Кикинда као годишњак. Објављени су стручни радови: 

 

- Проблеми и дилеме код утврђивања јединствене Листе категорија 

архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања 

медицинске документације 

(Гласник ИАКИ Аттендите, број 6, 2009. г) 

- Кривични поступак у предмету Јован Поповић и другови, због 

издавања збирке песама под насловом „Књига другова“ 

    (Гласник ИАКИ Аттендите, број 7, 2010. г) 

- Предлог јединствене Листе категорија архивске грађе и 

регистратурског материјала са роковима чувања за основне школе  

( Архивски анали број 6, 2011. г) 

- Судски спор Хајфелда и Масторта око поправке заједничке цркве 

(Гласник ИАКИ Аттендите, број 8 2011. г) 

- Заштита архивске грађе и регистратурског материјала у настајању код 

АД Млин Нови Кнежевац – у стечају 

(Гласник ИАКИ Аттендите, број 9, 2012. г) 

- Јестестословије – природопис Павла Кенгелца (коаутор) 

(Архивски анали број 7, 2013. г) 

- Архиви и регистратуре у стечају 

(Архивски анали број 7, 2013. г) 

 

Информативни текстови: 

 

- Културно образовна делатност ИАКИ 

(Гласник ИАКИ Аттендите, број 5, 2008. г) 

- Изложбе Историјског архива Кикинда 

(Гласник ИАКИ Аттендите, број 5, 2008. г) 

- Дешавања у Историјском архиву Кикинда 

(Архивски анали број 5, 2009. г) 

- Пета седница председништва ДАРВ-а одржана у Кикинди 

(Гласник ИАКИ Аттендите, број 7, 2010. г) 

 

 

 



Иницијатор и организатор  две интерактивне радионице.  

Прва, која је одржана у  Кикинди након што је уочено да се у основним 

школама  у Војводини примењују различите Листе категорија,  на којој је сачињен 

јединствен Предлог Орјентационе Листе категорија архивске грађе и 

регистратурског материјала са роковима чувања која се данас успешно користи у 

основним школама широм Војводине  

Иницијатор и организатор друге интерактивне радионице која је одржана у 

Мокрину. Наишавши на сличан проблем у средњим школама  организовала 

радионицу са темом:  предлог Орјентационе Листе категорија архивске грађе и 

регистратурског материјала са роковима чувања у средњим школама. Обе 

радионице веома су успешно реализоване објављивањем предлога назначених 

Листа. 

Самостална ауторска изложба под називом „Стамбено- пословне зграде с 

краја 19. и почетком 20. века“ одржана је у згради Иасторијског архива Кикинда 

2014. године. 

Као председник актива Историјског архива Кикинда члан ДАРВ-а у два 

узсатопна мандата од 2005. године 2013. године. Члан ДАРС-а  од 2005. године. 

Запослена у Историјском архиву Београда, архивист Службе заштите 

регистратурског материјала и архивске грађе ван архива ИАБ. 


