
Сузана Петровић Рођена 26.октобра 1969. године у Врању. По 

образовању мастер економије и архивиста. Радила 15 година у 

Хемијско – технолошкој школи у Врању, као професор стручних 

предмета.  За директора ЈУ Историјски архив '' 31. јануар'' у 

Врању, именована 2008.год. а 2009. године полаже стручни испит 

и добија звање архивисте.  

Као директор установе радила је на обезбеђивању оптималних 

услова за рад Архива, обезбеђивању средстава за адаптацију новог 

депоа Архива, организацији послова који су захтевали посебну 

одговорност у раду, спровођењу законских прописа.  

У културно- просветној делатности, Архива  у периоду од 2008-2012. године, припремљено је 

и презентовано 8 изложби, објављено и приређено 5 публикација.  

 Поводом 50 година постојања и рада под називом „50 година у служби истине 1962-

2012.“, Архив у Врању је 2012.године објавио своју монографију. Један од аутора ове 

публикације је Сузана Петровић. 

 У периоду од 2012 – 2013. године, коаутор је приређених изложби:''За крст часни и 

слободу златну'' и '' Природно наслеђе југа Србије''. 

 2014.године у издању Архива, приређено је капитално дело ''Друштвена историја 

Врања''. Сузана Петровић је један од уредника публикације. 

 У издању Историјског архива у Врању објављена је и публикација ''Знаменити 

врањанци'', Сузана Петровић је написала уводну реч и уредник је ове публикације. 

 Јануара месеца 2016.године, Историјски архив ''31.јануар'' Врање, приредио је изложбу 

докумената и фотографија ''Православље Округа врањског'' Сузана Петровић је коаутор 

изложбе   и уводног  текста каталога. 

 

За допринос завичајној историографији и култури врањског краја, а поводом дана града 

Врања , добила је   2016. године Повељу културе и захвалницу града Врања. 

 

2016. године подноси оставку на место директора и од тада ради  на пословима руководиоца 

Одељења заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива. 

 

 У том својству, аутор је и реализатор „Школе архивистике“ за правна лица – 

ствараоце архивске грађе и регистратурског материјала са подручја надлежности 

Историјског архива у Врању.  

 

Коаутор је и публикације које је Историјски архив „31.јануар“ Врање, објавио у 2017. године 

и то : 

 ''У сусрет 115.рођендану Кола српских сестара у Врању''  

      Монографија Кола српских сестара у Врању 

 Народни одбор Среза врањског Врање 1945 -1955. година 

„Записници Народног одбора Среза врањског Врање 1945 – 1949.година“ 

 

  Такође је и коаутор објављених  и презентованих стручних радова на међународним 

скуповима: 

 

 „Контраверзности вође устанка Косте Пећанца и КостеВојиновића“ –Међународни 

научни скуп „Топлички устанак 1917- 100 година касније, у организацији Народног  



музеја Топлице, Института  за стратегијска истраживања Министарства одбране 

Републике Србије и  Историјског  архива  ,,Топлице“ из Прокупља. 

 „Систематски приступ техничко – технолошкој заштити архивске грађе  у Историјском 

архиву 31. јануар Врање“, издавача и организатора Архива Тузланског кантона и 

Друштва архивских запосленика Тузланског кантона  - Часопис''Архивска пракса '' 21, 

књига 1. 

 „Медицинске и здравствене прилике у Србији у периоду првог светског рата 1914 -

1918. и другог светског рата 1941 -1945. године - Медицинске и здравствене прилике  

становништва у Врању  за време рата“-  X  Научни стручни  скуп  „Историја медицине, 

фармације, ветерине и народна здравствена култура“, издавача и организатора  

Историјског архива у Зајечару. 

 Архивска грађа социјалистичког периода - стање, заштита и коришћење ''Народни 

одбор Среза врањског Врање 1944-1955. година'' издавача,   Архивистичког удружења 

Босне и Херцеговине - ''Гласник Архива и Архивистичког удружења  Босне и 

Херцеговине''. 

 „Проблеми смештаја и безбедности архивске грађе у Историјском архиву Врање“ 

Међународно  архивистичко саветовање  „Тара 2018“ организатора  Архивистичког 

друштва Србије. 

 

Члан је Скупштине Архивистичког друштва Србије у неколико мандата и члан je 

Извршног одбора Архивистичког друштва Србије у другом мандату. 

 

 Удата је и мајка троје деце. 

 

 Контакт: 

e-mail: suzanapetrovicvr@gmail.com 
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