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МЕЂУНАРОДНО АРХИВИСТИЧКО САВЕТОВАЊЕ
„ТАРА 2018”

Друго по реду Међународно саветовање архивиста одржано је у периоду од 10. до 12. октобра 
2018. године у хотелу „Оморика” на Тари у присуству бројних званица, представника власти, архиви-
ста и архивских удружења из земље и окружења, као и већег броја администратора из различитих градова 
у Србији.

Тродневни стручни скуп са преко 200 учесника одржан под покровитељством Министарства 
културе и информисања РС организовало је Архивистичко друштво Србије у сарадњи са Историјским 
архивом (ИА) Ужице, уз драгоцену помоћ генералног спонзора и уважених донатора. Професионално 
међународно окупљање архивиста на Тари финансијски су подржали: генерални спонзор „Метал систе-
ми Плус доо” Крагујевац, спонзори – „Digital Archiving Solutions доо” Београд, фирма „Тревис” из Београда, 
као и донатори – „АД Ваљаоница бакра” Севојно и „Копаоник АД” Београд.

Радном делу саветовања претходило је отварање изложбе: „Мостови на кривој Дрини” аутора 
Жељка Марковића, вишег архивисте и директора ИА Ужице, који је присутним посетиоцима на 
интересантан начин представио историју настанка 25 мостова који и данас постоје на истоименој реци,
а сваки изложбени пано поред раритетних фотографија прикупљених из архивске и мемоарске грађе 
садржао је по једну песму о реци Дрини. Радни део саветовања под називом „Архиви у електронском 
окружењу” свечано је отворио заменик градоначелника Ужица, господин Немања Нешић, а у име 
организатора добродошлицу је пожелео и 
учеснике саветовања поздравио Мирослав 
Дучић, архивски саветник и председник Ар-
хивистичког друштва Србије. У име генерал-
ног покровитеља саветовања о важности 
стручног скупа и значају архивске делатнос-
ти говорио је представник Министарства 
културе и информисања РС, др Дејан 
Масликовић, помоћник министра за развој 
дигиталне истраживачке инфраструктуре. 
Надаље успех у раду учесницима саветовања 
пожелели су: Милан Терзић, директор Ар-
хива Југославије, Иван Фрас, директор По-
крајинског архива Марибор, Зоран Перо-
вић, испред Државног архива у Дубровнику, 
Саша Томановић, директор Државног архи-
ва Црне Горе, Споменка Пелић, председница 
Друштва архивиста БиХ и доајен српске архивистике, господин Јован Поповић.

Програмски део саветовања трајао је два дана и обухватио је две теме. У оквиру прве теме: „Архиви
у електронском окружењу – електронски документ и електронско архивирање”, изложено је једана-
ест писаних реферата: Јасмина Живковић, ИА Пожаревац, „Електронско архивирање и ствараоци архив-
ске грађе у Србији – прокламовано и стварно”; Милена Поповић Субић, Архив Војводине, „Законодав-
ни оквир РС за електронско пословање државних органа, организација и институција”; Светлана Перо-
вић Ивовић, Архив Југославије, „Приступ реформатирања архивске грађе у циљу превентивне заштите”; 
Марија Тодоровић, ИА Шумадије–Крагујевац, „Прилагођавање архива потребама савременог друштва”; 
мр Мирјана Богосављевић, Архив Србије, „Дигитализација у архивима Србије – Archivematica, приказ 
практичне примене софтвера за управљање архивама на примеру грађе Министарства просвете и вера 
Србије 1941–1944”; Аднан Тињић, Саша Ђукић, Архив Тузланског кантона, Архив Републике Српске, 
„Информатизација архивске службе у Босни и Херцеговини, стања и перспективе”; Јосип Михаљевић, 
Институт за хрватски језик и језикословље, Загреб, „Заштита и управљање метаподацима у ПДФ 
документима”; др Бојан Цвелфар, Архив Републике Словеније, „Успостављање словеначког електрон-
ског архива”; Стјепан Прутки, Државни архив у Вуковару, „Дигитализирано архивско градиво Војне 
Крајине из 18. и 19. стољећа у архивима у Хрватској – стање и могућности кориштења у заједници”; 
Слободанка Цветковић, Саша Цветковић, ИА Пожаревац, ОШ „Јован Цвијић” Костолац, „Електрон-

Марија Тодоровић, архивски  саветник
Историјски архив Шумадије, Крагујевац



АРХИВИСТИЧК
О

 Д
РУ

ШТВО СРБИ
ЈЕ2

ска документација у образовању на примеру основних 
школа”; Иван Фрас, др Мирослав Новак, Покрајински 
архив Марибор, „Преузимање, стручна обрада и 
коришћење архивске грађе МАРИ-БОР 2012 – Европ-
ска престоница културе”.

Презентовани стручни радови садржали су ре-
шења за актуелну архивску проблематику заштите елек-
тронских докумената и одређене новине које не позна-
је досадашња архивска теорија и пракса. Радно пред-
седништво првог радног дана радило је у саставу: др 
Мирослав Новак, Јасмина Живковић и Љиљана До-
жић. Након изношења радова вођена је кратка диску-
сија и изнета запажања у вези са темом. Радни део са-
ветовања завршен је екскурзијом где су учесници саве-
товања имали прилику да посете највећи хидроенер-
гетски објекат на реци Дрини, хидроелектрану „Бајина 
Башта” у Перућцу и „Кућу ракије” у Бајиној Башти.

Друга тема стручног скупа: „Архивска служба 
данас – анализа стања, питања, предлози, решења” 
обухватила је шеснаест ауторских радова. Излагања су 
имали: Бошко Ракић, ИА Краљево, „Актуелни пробле-
ми архивске службе и могућа решења”; Зоран Стева-
новић, Архив Војводине, „Проблеми структурисања 
архивске грађе у архивима у Републици Србији”; Ју-
гослав Вељковски, Јасмина Латиновић, ИА града Но-
вог Сада, ИА Београда, „Потреба израде Оријен-
тационих листа категорија регистратурског материја-
ла са роковима чувања код ималаца/стваралаца реги-
стратурског материјала и архивске грађе”; Ванда 
Војводић Мицова, ИА Зрењанин, „Улога и одговорност 
архива у креирању историјске свести народа”; Татјана 
Сегединчев, ИА Суботица, „О евиденцијама и водичи-
ма у архивским установама”; Владимир Иванишевић, 
Архив Војводине, „Матична служба Архива Војводине 
од 1970. до 1990. године”; др сц. Иво Орешковић, 
Државни архив у Дубровнику, „Учинковит надзор над 
документарним и архивским градивом опћина и гра-
дова императив је очувања повијесних врела за сувре-
мену и локалну повијест на примеру Града Плоча”; 
Јасминка Марковић, ИА Краљево, „Алтернативно фи-
нансирање архива – примена у Историјском архиву 
Краљево”; Зоран Вукелић, ИА Суботица, „Архивски 
депо – место за културну баштину или бирократски 

отпад”; Милорад Јовановић, ИА Јагодина, „Архивска 
грађа о суђењима народним непријатељима у Морав-
ском округу после Другог светског рата – проблеми 
обраде и коришћења”; Бранка Јаначковић, Драгана 
Станисављевић, ИА „31. јануар” Врање, „Значај израде 
и публиковање научно-обавештајних средстава за 
афирмацију архивске делатности – искуства Исто-
ријског архива у Врању”; Каролина Каписода, Иван 
Мартиновић, Државни архив Црне Горе, Цетиње, 
„Организација архивске службе у Црној Гори”; Љиљана 
Дожић, Архив Војводине, „Статистичка анализа архи-
ва и заштите архивске грађе на територији АП Војво-
дине у периоду 2004–2016.”; Мирјана Обрадовић, Зо-
рица Нетај, ИА Београда, „Издавачка и изложбена де-
латност Историјског архива Београда – одговорност, 
искуства, достигнућа, значај”; Маја Николова, Педагош-
ки музеј Београд, „Лаку ноћ, Тито ти био у помоћ, да 
сањаш Бранкицу целу ноћ – Домови југословенске
деце у Бугарској 1945. године”; Милена Јовановић, 
Сузана Перовић, ИА „31. јануар” Врање, „Проблеми 
смештаја и безбедности архивске грађе у контексту 
Водича кроз депо Историјског архива 31 јануар у Вра-
њу”. Радно председништво другог радног дана чинили
су: Слободанка Цветковић, Милорад Јовановић и 
Мирјана Богосављевић. Након излагања поново је 
уследила плодна дискусија, а резултате дискусије оба 
радна дана кроз закључке, сумирала је Комисија за 
закључке коју су чинили: Милена Поповић Субић, 
Милорад Јовановић и Слободанка Цветковић. Закључ-
ци су објављени на веб-сајту Архивистичког друштва 
Србије.

Интересантни стручни радови бројних посленика 
архивске струке указали су, између осталог, на спе-
цифичан положај архивских установа у земљи и окру-
жењу, открили бројне проблеме са којима се суочава 
данашња архивска служба и дали предлоге за њихово 
решавање који ће бити корисни не само архивима већ
и ствараоцима јавне архивске грађе, одн. „регистра-
турама”. 

Понуђена решења и донети закључци са Међу-
народног архивистичког скупа на Тари од значаја су 
за развој електронске управе у Републици Србији и 

Учесници саветовања у посети ХЕ Перућац
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•	 Потребан је нови законодавни оквир којим би се 
регулисао рад архива и архивске службе према са-
временим захтевима струке и стваралаца архивске 
грађе и регистратурског материјала.

•	 Основни проблеми архива и архивске службе су: 
недостатак адекватних (савремених) законских и 
подзаконских решења, недовољна материјална 
улагања у опрему, недостатак кадрова и евидентна 
неуједначеност методологије рада.

•	 Неопходно је кроз будући Закон о архивској грађи 
и архивској делатности створити добру основу 
за доношење подзаконских прописа којима ће се 
детаљније регулисати процеси рада у архивима. 

•	 Потребно је да архивисти буду активни и што више 
буду укључени у настанак стручних прописа кроз 
представнике из свих архива.

•	 Потребно је имати уређен систем финансирања 
архива и архивске делатности на нивоу архивске 
службе. Обучити управе (менаџмент) архива и 
за тражење алтернативних извора финансирања 
(европски појекти и слично).

•	 За праћење рада архивске службе у целини важно 
је водити адекватну статистику од стране матичне 
службе и исту објављивати и на основу исте 
планирати развој архивске службе. 

•	 Електронско пословање је реалност, али архиви су 
недовољно спремни (кадровски и у погледу опреме) 
на укључивање у те процесе, те је у тој области 
неопходна хитна едукација архивских кадрова.

•	 У погледу електронског пословања и архивирања 
највеће недоумице архивиста су у погледу заштите 
података и стабилности система за трајно чување 
података.

•	 Неопходно је да се архиви активније укључе у све 
процесе електронског пословања. Они треба да 
имају значајну улогу и утицај на софтверска реше-
ња за електронско пословање, као и у погледу оп-
реме за похрањивање архивске грађе у електронском 

ЗАКЉУЧЦИ СА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ 
САВЕТОВАЊА

„АРХИВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОКРУЖЕЊУ”
Тара, 10–12. октобар 2018. године

облику. Архиви морају имати контролу над архи-
вском грађом у настајању како би приликом преу-
зимања и похрањивања били избегнути проблеми 
у погледу компатибилности система и слично. То 
подразумева поверење и сарадњу између стварала-
ца архивске грађе и архива у процесу настајања 
архивске грађе, између осталог и ради очувања 
целовитости архивских фондова.

•	 Неопходно је израдити дугорочну стратегију у по-
гледу формирања централног (државног) е-архива 
за преузимање, чување и доступност архивске 
грађе у електронском облику (пример Словеније). 
Носилац тог посла треба да буде централни 
државни архив – Архив Србије. Архиви зато морају 
поседовати квалитетне стручњаке који ће на осно-
ву архивистичког искуства осмислити све процесе
и дефинисати жељене исходе. 

•	 Услов за адекватну заштиту и вредновање доку-
ментације, како класичне, тако и оне која настаје у 
електронском облику, јесте добро познавање делат-
ности и организације стваралаца архивске грађе, 
поштовање принципа својства ствараоца фонда, као 
и континуирани надзор и праћење.

•	 Неопходна је израда јединствених оријентационих 
листа на нивоу архивске службе за различите врсте 
делатности у складу са савременим захтевима и 
потребама стваралаца, али и архивске струке ради 
што свеобухватнијег сагледавања архивске грађе 
која настаје код стваралаца и њене правовремене 
заштите.

•	 Архиви морају првенствено да раде на сређивању 
и обради архивских фондова јер је то основ за 
успешну дигитализацију архивске грађе, али и 
дигитализацију рада у архивима.

•	 Дигитализовати се може само сређена и обрађена 
архивска грађа, по утврђеним критеријумима и 
приоритетима и утврђеним процедурама са аде-
кватним описима.
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афирмацију архива као установа заштите, будући да
су резултат дугогодишњег рада искусних представни-
ка струке, познавања архивистичких стандарда и сав-
ремених система за управљање документима. Како 
наступајући процес дигитализације националне кул-
турне баштине неће заобићи архиве, очекује се 
модернизација техничке опреме у установама заштите
и већа аутоматизација стручног архивистичког рада, 
ради пружања квалитетније услуге грађанима.

Међународно архивистичко саветовање на Тари, 

одржано под покровитељством Министарства културе 
и информисања РС као специфичан вид међудржавне 
и међуархивске сарадње, као и успешне комуникације 
архива и регистратура и ове године испунило је оче-
кивања заинтересованих учесника, а сви стручни ра-
дови су објављени у зборнику радова „Архивска гра-
ђа у теорији и пракси” који је доступан и у електронс-
ком облику на веб адреси: 
http://www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs/images/
izdanja/zbornik-br.-2-za-stampu.pdf.
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обавештајна средства и учинити их доступним 
корисницима.

•	 Издавачка и изложбена делатност имају велики 
значај у изградњи историјске свести и подизању 
свести о значају очувања архивске грађе и архива 
као установа заштите, али она не треба да буде 
приоритет архива. У издавачкој делатности дати 
предност научно-обавештајним средствима о 
архивској грађи.

•	 Архивистичко друштво Србије се предлаже као 
кандидат за овогодишњу награду Фондације 
„Александра Арнаутовића”.  

Комисија за израду закључака:
Милена Поповић Субић (Архив Војводине)

Милорад Јовановић (ИА Јагодина)
Слободанка Цветковић (ИА Пожаревац)

•	  Архиви треба да користе предности дигитализације 
и „open source” софтвера за опис дигитализоване 
архивске грађе. Водити рачуна о томе да они буду 
„употребљиви”, односно да подаци из њих могу 
бити коришћени и кроз јединствени информациони 
систем за архиве у Србији, који је у најави.

•	 Став архивистичке струке је да се архивска грађа 
која се трајно чува не уништава након завршеног 
процеса дигитализације.

•	 У погледу очувања и доступности архивске грађе 
дигитализација је добро решење, али је микрофилм 
„златни стандард” као медиј за дугорочно чување. 
Архивистичка струка заузима став да оно што је 
дигитализовано треба чувати и на микрофилму.

•	 Неопходно је за сређене и обрађене архивске 
фондове обезбедити што прецизнија научно-

Поводом обележавања стогодишњице од осло-
бођења Бањалуке у Првом светском рату, Архив Ре-
публике Српске је у просторијама Банског двора, 27. 
новембра 2018. године, припремио изложбу архивских 
докумената под називом „Бањалука 1918”. Изложба је 
сећање на 21. новембар 1918. године, када је Бањалука 
ослобођена у Првом светком рату и 27. новембар 2018. 
године, када је Народно вијеће Бањалуке донело одлу-
ку о присаједињењу Краљевини Србији.

У оквиру свечаности, а на ицијативу Душана По-
повића, председника Удружења архивских радника Ре-
публике Српске, у просторијама Архива Републике 
Српске 27. новембра 2018. године, потписан је прото-
кол о сарадњи са Архивистичким друштвом Србије. 
Протокол је у име АДС потписао Мирослав Дучић, 
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ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 
АРХИВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ И УДРУЖЕЊА 

АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
председник Друштва. Протокол о сарадњи омогућиће 
тешњу сарадњу између удружења и архивиста, размену 
стручних искустава, публикација и слично.

Потписивању протокола су присуствовали помоћ-
ник министра у Министарству просвете и културе 
Републике Српске, Тања Ђаковић и генерални конзул 
Републике Србије у Бањалуци, Владимир Николић. 
Том приликом господин Николић је оценио да је овај 
споразум веома значајан, истакавши да Република 
Српска и Србија морају интензивно сарађивати у свим 
сегментима за опште добро српског народа. „Архивски 
радници треба да буду пример за све друге да сарађу-
ју једнако добро”, истакао је генерални конзул.

Тања Ђаковић, помоћница министра Министарства просвете и културе 
Републике Српске, Душан Поповић, председник Удружења архивских радника 

Републике Српске, Мирослав Дучић, председник Архивистичког  друштва Србије 
и Владимир Николић, генерални конзул Републике Србије у Бањалуци 
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Узимајући у обзир заједнички научни и стручни интерес, увјерени да успостављање односа сталне 
сарадње и размјене представља изазов и обогаћује професионалне активности у области архивистике,

Позивајући се на члан 6. Закона о култури Републике Србије („Службени гласник Републике Србије” 
број 72/2009) који, зарад остваривања општег интереса у култури, подстиче међународну културну 
сарадњу, 

Увјерени да је унапређење међународне сарадње у области архивистике један од темељних елемената за 
осигурање адекватне заштите архивске грађе као културног добра,

Позивајући се на Међународни етички кодекс архивиста, усвојен од Међународног архивског савјета
на његовом засједању у Пекингу од 6. септембра 1996. године,

Позивајући се на закључке ДЛМ Форума у Тулузу, из новембра 2008. године, а у вези са промоцијом 
интердисциплинарне сарадње на пољу електронских записа и архивског менаџмента,

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
и

АРХИВИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
закључују

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
Протокол о сарадњи има за циљ провођење заједнич-ких тежњи на унапређењу сарадње на пољу архивске 

науке и струке, успостављање и унапређење сарадње између страна потписница, струковних организација 
и архивиста.

Стране потписнице су сагласне да овај протокол обухвата, али није ограничен само на питања:
	заштите архивске грађе,
	омогућавање приступа архивској грађи у складу са правилима коришћења 

архивске грађе сваке од страна потписница,
	размјене стручних искустава и стручњака,
	размјене репродукција и копија архивске грађе,
	размјене публикација,
	заједничких научно-истраживачких и других пројеката у издавачкој, 

изложбеној и другим сродним дјелатностима,
	заједничких ројеката образовања и обуке,
	студијских састанака између чланова страна потписница,
	учешћа архивиста на научним скуповима које организује једна од страна 

потписница.
Свака од страна потписница ће својим годишњим програмима и плановима рада конкретизовати 

видове и обим сарадње у наредној календарској години и о томе благовремено обавјештавати другу страну 
потписницу.

Овај протокол закључује се на неодређено вријеме.
Свака од страна потписница задржава право да преиспита провођење овог протокола, као и да у вези 

с тим од друге стране затражи нову процјену како би се осигурало да се циљеви протокола реализују на 
обострано задовољство.

О овом протоколу стране потписнице обавијестиће одговарајуће државне органе који врше надзор над 
њиховим радом.

Протокол ступа на снагу даном потписивања.
Протокол се закључује у шест једнако правних примјерака, од којих по три за сваку од страна потписница.

У Бањалуци, 27. новембра 2018. године

Душан Поповић
(предсједник Удружења архивских радника Републике Српске)

Мирослав Дучић
(предсједник Архивистичког  друштва Србије)
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ТЕМА БРОЈА

записнике: рођених, венчаних и умрлих по пропису, 
који за то постоји”. Овакви уредбени прописи о вођењу 
матичних књига, с мањим изменама и допунама, остали 
су и у Краљевини Југославији. Устав Српске православ-
не цркве у Краљевини из 1931. године, донет непосре-
дно после Закона о Српској православној цркви, није 
предвиђао детаљнији или другачији начин поступања 
са црквеним матичним књигама. 

Друштвено-политичке околности које су наступи-
ле после Другог светског рата, условиле су сасвим дру-
гачији положај Српске православне цркве, као и других 
верских конфесија, у односу на државу. У том смислу, 
Законом о државним матичним књигама су 1946. годи-
не уведене секуларне матичне књиге и обавеза уписа 
грађанских стања у истима, са снагом јавне исправе. 
Истим су законом (црквене) матичне књиге вођене „по 
досадашњим прописима на подручју где нису постоја-
ле државне матичне књиге, као и изводи из њих и даље 
задржале доказну снагу јавних исправа о чињеницама 
уписаним у њима пре ступања на снагу овог закона”. 
На основу тога, 1948. године су донета Општа начела 
за преписивање матичних књига, са важношћу за целу 
Југославију. Потом су донета и Посебна упутства за 
преписивање матичних књига (рођених, венчаних и 
умрлих), на основу којих су државне матичне службе 
преузеле црквене матрикуле вођене на подручју Срби-
је „од 1. јануара 1850. године до ступања на снагу 
Закона о државним матичним књигама на подручју 
где нису постојале државне матичне књиге”, а ради 
преписивања које је требало да се заврши „најдаље до 
31. децембра 1950. године”. Сходно свему томе, црквене 
матичне књиге, предате државним матичним службама 
на привремену употребу, остале су у архивама матич-
них одељења органа државне управе више од пет деце-
нија. 

Генеза црквених матица од значаја је за разумевање 
система заштите истих као дела културне баштине 
Србије данас. Црквене матрикуле које настају данас у 
месним црквама сматрају се оперативним или „актив-
ним”, али сагласно важећем Закону о матичним књига-
ма (2009–2018) немају статус службених евиденција 
о личном статусу грађана. Настајући у раду црквене 
администрације оне ипак чине важан део архивског 
фонда Српске православне цркве. Подједнако, ако не 
и много више, значајна је заштита црквених матичних 
књига које су настале у 19. веку, данас неоперативне 
или „пасивне”, али су извор обиља података који 
озбиљног истраживача историјских појава, догађаја 
и личности могу надахнути и отворити му неслућене 
стваралачке и научне хоризонте. Вреди указати и на 

ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ –
КУЛТУРНО ДОБРО ИЛИ ИМОВИНА ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Црквене матичне књиге настале у раду институција 
православне или других верских конфесија, несумњи-
во представљају прворазредни извор за проучавање 
историје народа на овим подручјима. Због тога је 
архивска струка посебно заинтересована за квалитетну 
и прописну заштиту ове врсте културне баштине. 
Поглед у историју нам указује на оправданост таквог 
занимања, истовремено појашњавајући статус и значај 
црквених матрикула са становишта државног интереса, 
као оних писаних доказа о идентитету, трајању, припа-
дности народима или националностима, које су зајед-
нички вољно или не, стварале саживот у границама 
српске државе. Последњих година, у односу на много 
значајнију историјску валоризацију и очување цркве-
них матрикула, оптирају, по нама, дугорочно пос-
матрано, не тако кључне расправе у погледу тога да 
ли, под којим условима, основано или не, извршити 
повраћај овог дела архивске грађе верским установа-
ма или организацијама, као ствараоцима. Поменути 
поглед у историју црквених матрикула, можда нам може 
отворити „прозор” прихватљивог и одрживог решења.

У Србији, са гледишта подручја уже Србије, цркве-
ни протоколи рођених (крштених), венчаних и умрлих 
су се почели водити у првој половини 19. века, убрзо 
по устројеној црквеној организацији, осамостаљивању 
Српске православне цркве као доминантне, почецима 
црквеног законодавства, увођењу државних субвенција 
цркви. Пропис, којим је утврђен „круг рада и дуж-
ности” црквене власти, донет је на основу Устава 
Кнежевине Србије из 1835. године, када је Конзистори-
ја Митрополије Књажества Српског „видевши неоп-
ходну потребу и нужду” закључила да се при свакој 
цркви од 1836. године „започну водити Протоколи 
крштених, венчаних и умрлих”. Законско регулисање 
статуса матичних књига је било потврђено и парагра-
фом 92. Грађанског законика Кнежевине Србије из 1844. 
године. 

Са утемељењем српске државе и њеног управног 
апарата, матичне књиге су добиле на значају. Мишље-
ња смо да је потврда цивилног законика из 1844. 
допринела да црквене матрикуле „изађу” из оквира 
искључиво црквене администрациje. Дужност свеш-
теника да издају изводе из протокола рођених, венча-
них и умрлих, на тачно утврђеним обрасцима, уста-
новљена је 1852. године. Овде смо конкретније уочили 
карактер јавне исправе који је држава признавала 
црквеним матичним књигама. 

Законом о црквеним властима источно-православне 
цркве у Краљевини Србији 1890. године су прецизиране 
обавезе свештених лица да „уредно записују и чувају 

Мср Јасмина Живковић, архивски саветник
Историјски архив Пожаревац
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депоима чувају и штите црквене матрикуле у складу 
са важећим законским и подзаконским прописима, па 
самим тим у облигационо-правном смислу представ-
љају савесне држаоце ових покретних културних до-
бара. Такође, посебан значај ове грађе захтева специ-
јалне услове чувања, неопходна је и стручна заштита 
која подразумева сређивање, обраду, микрофилмовање, 
техничку заштиту, као и израду евиденција и научно-
обавештајних средстава о збиркама црквених матичних 
књига. Свеукупан стручни и законити третман, у овом 
тренутку, црквеним матичним књигама могу да пруже 
једино архиви као специјализоване установе заштите.

Коначно, уз пажљиво промишљање проблематике 
сабирања и заштите црквених матрикула, кроз 
историјску вертикалу, рекли бисмо да нам решење 
актуелизоване дилеме њиховог вредновања као 
културног добра или само покретне ствари, предме-
та у својини ствараоца као некадашњег власника, 
нуди и сам „проскрибовани” Закон о враћању (рес-
титуцији) имовине црквама и верским зајенди-
цама (2006). У предмету Закона се налазе начин, 
услови и поступак враћања имовине која је на тери-
торији Републике Србије одузета од цркава и вер-
ских заједница применом прописа о аграрној 
реформи, национализацији, секвестру и другим 
донетим и примењиваним после 1945. године, као 
и свим другим актима којима је вршено одузимање 
те имовине, без тржишне накнаде. Из претходно 
изложеног, види се да црквене матрикуле нису 
потпадале под удар наведених послератних пропи-
са о одузимању покретне или  непокретне имовине.

Даље, предмет повраћаја представљају „непокрет-
ности које су у моменту одузимања биле у власниш-
тву цркве и верских заједница”, али и покретне ствари
„од културног, историјског или уметничког значаја”.
Неспорно је да Закон подржава повраћај покретних 
ствари од наведеног значаја у својину цркве, односно 
верске заједнице, али доноси и значајан изузетак, који, 
према нашем мишљењу, представља основ да се из 
повраћаја изузме архивска грађа црквене провенијен-
ције која је на прописани начин, сагласно важећим
законским прописима о заштити архивске грађе, похра-
њена у јавним архивима или специјалном архиву вер-
ске заједнице. Наиме, Закон је изричит када каже да
се за покретне ствари од културног, историјског или 
уметничког значаја, које чине саставне делове „збирки 
јавних музеја, галерија и сродних установа, односи у по-
гледу њиховог даљег коришћења између цркве, 
односно верске заједнице и установе као држаоца 
ствари уређује уговором”. Методологија уговарања 
у овој материји подразумевала би позитиван и обо-
страно савестан приступ основном циљу – трај-
ној заштити и безбедности оригиналних цркве-
них матичних књига, како са стране њиховог ствара-
оца тако и са стране архива као установе заштите. 

чињеницу да је актуелним Законом, матичним књигама 
„вођеним до 9. маја 1946. године”, као и изводима и 
уверењима која се издају на основу њих (дакле, цркве-
них матичних књига) признао доказну снагу јавних 
исправа. У том случају, можемо оправдано поставити 
питање јесу ли црквене матичне књиге настале до 
1946. године искључиво својина црквене заједнице 
или са признатом јавно-правном важношћу и стату-
сом културног добра од изузетног значаја, представ-
љају и део државног, односно националног архивског 
фонда Републике Србије.

 Вођени основним циљем заштите архивске 
грађе на територији Србије, архиви су почетком 
деведесетих година покренули питање свеукупне 
заштите црквених матичних књига као својеврсног 
„симбола” националног, историјског и културног 
идентитета српског народа. Основ за то налази се 
неоспорно у Закону о културним добрима (1994), 
који предвиђа да су и верске заједнице ствараоци 
регистратурског/документарног материјала и ар-
хивске грађе, према томе и црквених матрикула. 
Статус ових стваралаца је данас регулисан Законом 
о црквама и верским заједницама (2006), према 
коме су оне добиле својство правног лица, уколико 
„су регистроване у складу са овим Законом”. Посебно 
значајна је одредба којом се потврђује „изузетна 
историјска, државотворна и цивилизацијска улога у 
обликовању, очувању и развијању идентитета српског 
народа” Српске православне цркве. Сагласно томе, 
дато им је право да оснивају „стручне и научне 
установе за заштиту сакралног наслеђа у оквиру 
јединственог система заштите, у складу са законом”. 
Из тога је произашла и реализована иницијатива о 
оснивању Архива Српске православне цркве, који 
ће, по нашем мишљењу, доношењем нових прописа о 
архивима специјалне надлежности добити на значају 
и у погледу заштите црквених матрикула као дела 
архивског фонда црквене провенијенције. 

Смерницу за заштиту црквених матичних књига 
представљали су и Jединствени закључци Републич-
ког секретаријата за унутрашње послове СРС и Архи-
ва Србије, настали као резултат саветовања одржаних
по питању матичних евиденција 1987. године. Према 
њима, општински органи управе надлежни за вођење 
матичних књига били су дужни „да прикупе и среде 
матичне књиге доспеле за предају архивима [...] и то 
матичне књиге рођених, закључно са 1876. годином и 
матичне књиге венчаних и умрлих, закључно са 1906. 
годином”. Знајући да су у периоду до 1941. године 
матичне књиге вођене у црквама биле једина јавна 
исправа о личном статусу грађана, јасно нам је да се 
Закључци односе управо на матрикуле које су према 
прописима после 1945. године остале у државини 
матичних служби надлежних органа управе. На 
основу Закључака, сачињено је посебно Упутство 
о примопредаји матичних књига, по коме су били 
дужни да поступају како матичне службе управе тако 
и надлежни архиви. Значи, јавни архиви данас у својим 
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Матичне књиге су основне службене евиденције 
о личном стању грађана. О личном стању грађана воде 
се: матична књига рођених, матична књига венчаних 
и матична књига умрлих. У матичне књиге уписују 
се чињенице рођења, брака, смрти и друге законом 
предвиђене чињенице и промене у вези с њима. Мати-
чне књиге, изводи из матичних књига и уверења која
се издају на основу матичних књига јавне су исправе. 

Карактеристике матичних књига: законско пропи-
сивање чињеница личних стања о којима се воде, врсте 
матичних књига и начин вођења (два примерка), језик 
на којем се уписују подаци, подручје за које се воде, 
као и да се воде од стране овлашћеног лица, а нарочи-
то карактер јавних исправа, протежу се кроз историју 
од зачетака грађанског друштва и јачањем улоге 
државе у регулисању грађанских и личних стања ста-
новништва.

На територији данашње Војводине, кроз историју 
и организацију некадашњих држава, матичне књиге 
вођене су у складу са канонским правом признатих 
конфесија и аустроугарским државним правом, чија
се примена протеже до 1946. године. У социјалис-
тичкој Југославији, на територији АПВ, примењивали 
су се савезни, републички и покрајински прописи о 
матичним књигама и личним стањима грађана, а од 
1990. године закони Републике Србије.

Најстарије матичне књиге које се чувају у архивима 
јесу црквене матичне књиге. На почетку, треба подсе-
тити на констатацију колеге Јаноша Добоша, коју он 
износи у свом раду „Заштита црквених матичних књи-
га у Војводини” (1990) да „‘црквена матична књига’ није 
архивски термин, већ да он припада регистратурској, 
документографској терминологији. Црквена матична 
књига је термин који означава црквену, приватно-
правну исправу о физичким особама припадницима 

ПРЕУЗИМАЊЕ, СРЕЂИВАЊЕ И ЧУВАЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА У 
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одређене верске заједнице, повезану у облику књиге. 
Подаци који се уписују у матичне књиге односе се 
на обреде којима су верници подвргнути – крштење, 
венчање, миропомазање и друго, зависно од црквених 
обичаја и прописа”.

Вођење евиденција о верницима, као обавеза, про-
писана је Тридентским концилом (1548–1563) римо-
католичким жупницима да без изузетака и сукцесивно 
воде књиге крштених, и склопљених бракова. Римским 
ритуалом (Rituаle Romanum) од 1614. године про-
ширена је обавеза вођење матичних књига за умрле, а
за матичне књиге крштених прописана је обавеза 
уношења датума рођења. Карактеристике овог начина 
вођења матичних књига је да су вођене наративно. 

Првим „упливом” хабзбуршке државе у начину во-
ђења матичних књига сматра се доношење Дворског 
декрета од 20. јула 1770. године којим је наложен
унос очевог имена код уписа незаконитог детета, а
Дворским декретом од 6. oктобра 1770. године утвр-
ђени су обрасци по којим треба да се воде црквене 
матичне књиге.

Територија данашње Војводине била је насељена 
становништвом различитих вероисповести, а државна 
конфесија је била римокатоличка. Статус других ве-
роисповести, њихова организација, па и вођење ма-
тичних књига, зависио је од односа државе према 
њима, односно њиховог „признавања” од стране држа-
ве. Царским патентом цара Јосифа II о верској 
толеранцији из 1781. године другим вероисповестима 
је дозвољен примерени „еxercitium privatium”, на осно-
ву којег се образују и евангелистичке и јеврејске вер-
ске општине. 

Царским патентом од 1. маја 1781. о судбеном 
реду, матичне књиге добијају карактер јавних исправа. 
У даљем регулисању вођења матичних књига од стране 

Mилена Поповић Субић, архивски саветник
Архив Војводине

С обзиром на чињеницу да се црквене 
матичне књиге у великом броју архива у 
Србији налазе већ похрањене, сређене, 
обрађене и заштићене од пропадања, користе 
се у научне и истраживачке сврхе, не видимо 
струковно као ни законско оправдање да 
се ова врста архивске грађе као покретног 
културног добра измести из архивских 
установа и врати на старање регистратурама 
верске провенијенције. 

Напомињемо да би тиме био учињен озбиљан 
струковни преседан, јер би аналогно примеру 
верских заједница, и друга правна лица ствара-
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оци архивске грађе могла потраживати своју 
архивску грађу од архива, чиме би се распарчавале 
целине постојећих, формираних и сређених ар-
хивских фондова, а самим тим девастирао прин-
цип провенијенције као основни, али и целокупна 
улога и функција архива као установа заштите и „чувара 
памћења” државе Србије. Стога износимо јасан став 
у прилог архивске струке: црквене матичне књиге по 
протеку законског рока, пред-стављају архивску грађу 
и културно добро од изу-зетног интереса о коме се 
старају архиви (јавни или специјални) као надлежне 
државне установе заштите архивске грађе, које то своје 
право и обавезу темеље на одредбама више изложених 
релевантних  законских  прописа. 
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државе, Царским патентом од 20. фебруара 1784. 
Јосифа II налаже се вођење матичних књига без обзи-
ра на вероисповест, и одређује начин њиховог вођења. 
Тиме матичне књиге, како се наводи у литератури, 
постају и „државна институција”. Римокатоличким 
жупницима дато је право надзора над другим свеш-
теницима у погледу вођења матичних књига, а карак-
тер јавних исправа имају само римокатоличке. Додат-
но, Законским члановима XXVI и XXVII из 1790. и
1791. године реформаторска, евангелистичка и право-
славна црква изједначене су са римокатоличком, те 
матичне књиге добијају доказну снагу јавне исправе, с 
тим да држава задржава право надзора. Матичне књи-
ге јеврејске верске заједнице снагу јавних исправа сти-
чу тек 1868. године. Деклаторијум Марије Терезије 
од 16. јула 1779. године, којим регулише организаци-
ју православне цркве, прописује вођење протокола/
матичних књига у парохијама по уређеним, штампа-
ним књигама, и обавезу владике и проте да исте кон-
тролишу. 

Због значаја матичних књига за државу, Законским 
чланом XXIII од 1827. године прописује се да се ма-
тичне књиге воде у два примерка. Други се похрањује
у надлежним јурисдикцијама жупанија и поглавар-
ствима градова. У друге примерке матичних књига нису 
уношени накнадни уписи.

Матичне књиге прво су вођене на латинском, а за-
тим на званичном језику у државним администраци-
јама (мађарском, немачком и хрватском), а од 1868. 
свака црквена општина на свом језику и писму. Матич-
не књиге православне цркве вођене су на црквено-
словенском језику и ћирилицом.

На територији бивше Угарске важио је Законски 
чланак XXXIII о државним матицама из 1894. године. 
Његова примена почиње од 1895. на територији Ба-
ната, Бачке и Барање, односно бивших жупанија Бачко-
бодрошке, Торонталске и Тамишке. Имао је измене 1904. 
године. Поред овог прописа којим се уводе обавезне 
државне матице без обзира на вероисповест, донет је и 
Законски чланак XXXI којим се уводи грађански брак.

Законски чланак XXXIII прописује: „За јавно 
веродостојно држање у евиденцијама и доказивање 
рођења, бракова и смртних случајева служе државне 
матице, вођење у смислу закона по органима, који су за 
то позвани” (превод др Николе Игњатовића). Државне 
матице воде се у званичном седишту, одређеном по 
окрузима, заокруженим нарочито у ту сврху, а за мати-
це венчаних могу бити спојени окрузи. Матичне округе, 
њихив назив и седиште одређује министар унутрашњег 
дела/послова уз саслушање предлога управног одбора 
дотичне муниципије/жупаније/среза. Матичара име-
нује министар унутрашњих дела уз саслушање над-
лежног управног одбора. Он има статус чиновника и 
мора испуњавати прописане услове за именовање. 
Законом је изричито прописано да духовник (рабинер) 
не може бити именован за матичара или заменика. 
Над радом матичара спроводи се надзор. „Сваки 
матичар, о случајевима рођења и смрти, и матичар 
коме је поверено вођење брачних матица и суделовање 

при склапању брака, дужан је водити на државном 
језику, засебно повезану, по странама редним бројем 
означену, јемствеником прошивену, од првог чинов-
ника муниципије потврђену и на крајевима јемствени-
ка смештеним печатом снабдевену матичну књигу и то 
у два примерка од којих се један обележава као први, а 
један као други примерак”. У печату матичара мора бити 
државни грб и назив матичног округа. Вероисповедне 
матице и изводи издати на основу њих су и даље јавне 
исправе. Матице су вођене на мађарском језику што је 
отворило проблем уписа личних имена лица која нису 
Мађари. Зато је донето посебно Министарско Упут-
сво 60.000 са правилима за уписивање немађарских 
крштених имена. Упутством 80.000 из 1906. године 
прописан је обавезан списак имена исписан мађар-
ским писмом у изворном облику, и дат је превод на 
службени језик.

Подаци који се уносе у матичне књиге, односно на-
чин уноса података, регулисани су бројним појединач-
ним прописима и грађанским законима, а односили су
се на поједина питања личних/грађанских стања као 
што су: признавање очинства, aдопција, признавање 
склапања брака/развода супружника различитих веро-
исповести, или држављанства, међународно признава-
ње извода из матичних књига, али и на начин чувања 
матичних књига, начин писања датума у матичним 
књигама (словима и бројевима). Исправке података у 
матичним књигамa и накнадни уписи уносили су се на 
основу одлука и прописа државних органа. Посебним 
уговорима између држава регулисано је међусобно 
признавање извода из матичних књига и њихово 
достављање за поједине правне послове.

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, касније Кра-
љевина Југославија наследила је шест правних подручја. 
И поред прокламанованог циља новостворене државе 
за унификацијом права, изједначавање је текло споро 
и дало је највише резултата у области јавног права, 
прописа о устројству државне власти и процесних 
закона. Неке правне области нису изједначене до по-
четка Другог светског рата. У погледу начина вођења 
матичних књига, остали су важећи правни прописи са 
наслеђених правних подручја. За данашњу територију 
Војводине, од важности су правна подручја Баната, Бач-
ке и Барање, за подручје данашњег Срема правно по-
дручје Хрватске и Славоније. Ради примене наслеђених 
прописа, професор др Коста Ђурић приредио је 
„Збирку административних закона и законских про-
писа за Војводину” којом је уредио Матични закон из 
1894. године и његове измене из 1904. године. Треба 
напоменути да је Министарство правде Краљевине 
СХС припремило Уредбу о крепости XXXIII закон-
ског члана из 1894. године, а да је 1928. донета Уредба 
о оснаживању и важности бракова склопљених без 
одржавања битне форме венчања на територији на 
којој важи законски члан XXXI из 1894. о брачном 
праву. На подручју данашњег Срема остали су на снази 
прописи Аустроугарске, односно Хрватске и Славо-
није, те се матичне књиге воде по верским заједницама. 

Статус верских заједница у новоформираној др-
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жави, од првобитног признавања једнакости свих 
вероисповести, регулисан је касније одредбама устава 
и посебним законима. Устав Краљевине СХС од 28. 
јуна 1921. године прокламује: „Усвојене вероисповести 
равноправне су пред законом и могу свој верозакон 
јавно исповедати. Усвајају се оне вере, које су у ма ком 
делу Краљевине већ добиле законско признање. Друге 
вере могу бити признате само законом”. На основу 
Устава донети су посебни закони који регулишу 
положај верских заједница. Октроисани устав од 31. 
септембра 1931. године, такође врши поделу на усвоје-
не и признате верске заједнице, и одређује да „вере 
могу бити признате само законом”. Овим одредбама 
потврђује се право на легално постојање у Краљевини 
Југославији Српској православној цркви, Католичкој 
цркви, Исламској верској заједници, Евангеличкој 
цркви а.в. (словачка и немачка), Реформованој цркви и 
Верској заједници Јевреја. Статус верских заједница у 
Краљевини Југославији, др Јован Стефановић описује 
на начин: „Верске заједнице добиле су статус јавних 
установа са специјалним положајем у држави и посеб-
ним привилегијама и овлашћењем да у име државе вр-
ше неке јавно-правне послове. Усвојене и признате вер-
ске заједнице водиле су у име државе матице рођених, 
венчаних и умрлих, а брачне спорове пресуђивали 
су црквени судови. За припаднике Исламске верске 
заједнице, шеријатски судови решавали су и имовин-
ско-правне спорове” (Однос између цркве и државе, 
Загреб 1953). 

Након ослобођења, после Другог светског рата, 
међу првим законима, 1946. године донет је Закон о 
државним матичним књигама и Закон о браку. Уводи 
се обавезан грађански брак, а матичне књиге воде само 
државни органи предвиђени Законом. Воде их матича-
ри као државни службеници, воде се у два примерка, 
закључују на крају календарске године и имају дока-
зну снагу јавних исправа. Посебна карактеристика 
овог Закона је што је матичним књигама које су по 
досадашњим прописима вођене на подручју где нису 
постојале државне матичне књиге, призната доказна 
снага јавних исправа, а лицима која рукују тим матич-
ним књигама, прописана обавеза да их чувају и да на 
захтев заинтересованих лица или државних органа 
издају изводе из књига о уписима извршеним пре 
ступања на снагу овог Закона. Оне се закључују са 
последњим бројем уписа, а закључивање оверава држав-
ни матичар. Надаље, Законом се прописује обавеза за 
обнову матичних књига, ако су исте уништене, обавеза 
преписивања матичних књига, начин уписа за лица 
нестала у масовним страдањима, као и обавезу да се 
матичне књиге рођених за лица рођена после 1. јану-
ара 1900. године, које су уништене или нестале морају 
обновити у року од годину дана. На основу овог Зако-
на, савезни министар унутрашњих послова донео је
1947. године Општа начела за преписивање матичних 
књига. Општим начелима је прописано, да ће се мати-
чне књиге које су вођене од 1. јануара 1850. године 
до ступања на снагу Закона о државним матичним 
књигама на подручју где нису постојале државне 
матичне књиге преписати до 31. 12. 1950. године. 

То је био основ по којем матичне књиге преузимају 
органи управе, од којих су касније преузимане у архи-
ве. Интересантно је поменути, да закони о матичним 
књигама Социјалистичке Републике Србије из 1973. и 
1986. године, као и важећи Закон из 2009. године садр-
же одредбе којим се матичним књигама које су вођене 
до 9. маја 1946. године, као и изводима и уверењима 
издатим на основу њих, признаје доказна снага јавних 
исправа, а да изводе и уверења издаје надлежни матичар. 

Промене које доноси Закон о матичним књигама 
из 2009. године са изменама и допунама 2014. и 2018. 
године, првенствено се односе на прилагођавање по-
ступка вођења матичних књига електронској управи. 
У смислу одредаба Закона, матичне књиге се воде у 
електронском и папирном облику и установљава се 
Регистар матичних књига. Ове новине заслужују 
посебно разматрање, зато овом приликом истичемо 
одредбу по којој се матичне књиге старије од 100 годи-
на од последњег уписа предају на чување надлежном 
архиву. 

Aрхиви на територији Аутономне Покрајине Вој-
водине преузимали су континуирано матичне књиге од 
50-их година 20. века до данас. Након пописа црквене 
архивске грађе 1964–1965. године и пописа црквених 
матичних књига по матичним подручјима 1990. годи-
не, тај процес се интензивира. Пописи су рађени на 
иницијативу државних органа (Покрајинског савета за 
културу, Покрајинског секретаријата за образовање и 
културу и Покрајинског секретаријата за правосуђе и 
управу) са циљем да се црквене матичне књиге попи-
шу, утврди степен њихове угрожености, средства за 
микрофилмовање и предложи начин за њихово враћа-
ње. И док је први попис вршен и код верских заједни-
ца по врсти архивске грађе, другим пописом су обу-
хваћене само црквене матичне књиге које се налазе у 
месним канцеларијама и општинама. У допису Архива 
Војводине бр. I 630.9-29/17-90 од 16. 10. 1990. године 
којим се Покрајинском секретаријату за образовање 
и културу достављају подаци о црквеним матичним 
књигама које се налазе ван цркви, наводи се број од 
4.947 црквених матичних књига (1.169.220 страна), 
21 свежња и 11 домовника које се налазе ван цркава. 
Последњих година, матичне књиге се преузимају на
иницијативу локалних самоуправа. У контексту рес-
титуције и враћања имовине црквама, локалне само-
управе имају обавезу да црквене матичне књиге копи-
рају ради враћања црквама (по упутствима надлеж-
ног министарства за државну управу и локалну само-
управу). У оквиру ових активности локалних само-
управа, матичне књиге (и државне и црквене) предају се 
архивима.

У архивима се данас чувају црквене матичне књиге 
(осим у Историјском архиву Града Новог Сада), дру-
ги примерци матичних књига као део жупанијске/
муниципијске грађе (у Архиву Војводине и Историј-
ском архиву Суботица) и државне матичне књиге од 
1895. године. У Историјском архиву Сомбор чувају се 
и преписи црквених матичних књига за пет општина. 
Поједине локалне самоуправе предале су архивима 
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и копије црквених матичних књига, за које се отвара 
питање статуса културног добра.

У архивима се чува око 8.000 матичних књига, цр-
квених 5.795 и око 2.268 државних матичних књига. 
Подаци су релативни због континуираног пријема ма-
тичних књига у односу на време исказивања података.

У погледу сређивања, у већем броју архива матичне 
књиге су сређене по принципу провeнијенције. Фор-
мирани су посебни фондови, по матичарским окру-
зима, подручјима, или у оквиру надлежних општина 
за државне, а по организационом облику и врсти вер-
ске организације за црквене матичне књиге. За посту-
пак сређивања, битно је да се поштује принцип прове-
нијенције, јер не постоје разлози да се од матичних 
књига формирају збирке (осим за друге примерке
матичних књига жупанијске / муниципијске провени-
јенције). У неким архивима, за исти период, чувају се и 
црквене и државне матичне књиге, те је разграничење 
нужно. 

Преузимањем матичних књига од месних кан-
целарија и локалних самоуправа, у архивима су обез-
беђени услови за адекватно чување матичних књига 
и њихово коришћење. У погледу техничке заштите 
матичних књига, осим утврђеног степена оштећења 
и броја књига за лечење и коричење, није било веће 
активности на конзервацији и рестаурацији матичних 
књига. У Архиву Војводине, од 2015. године када је 
формирана Лабораторија за конзервацију и рестаура-
цију, поступцима „лечења” подвргнуте су и матичне 
књиге. Процес дигитализације/микрофилмовања мати-
чних књига у архивима је интензиван. Процењује се, 
по подацима које исказују архиви, да је једна трећина 
матичних књига које се чувају у архивима дигитализо-
вана или микрофилмована. Претраживање података 
преко апликативног софтвера могуће је само у Исто-
ријском архиву Суботица и Архиву Војводине, где су 
формиране базе података дигитализованих матичних 
књига.

О матичним књигама, значају матичних књига за 
истраживања, сређивању, својству културног добра од 
изузетног значаја, архивисти су раправљали и писали 
више пута, али у контексту својине и враћања цркве-
них матичних књига црквама. 

У до сада објављеним радовима о матичним 
књигама, истицао се карактер матичних књига 
као јавних исправа. Управо та карактеристика 
матичних књига не дозвољава да се питање 
црквених матичних књига своди на питање 
својине. Својство јавне исправе и доказну 
снагу јавне исправе утврђује држава својим 
прописима. Верске заједнице су матичне 
књиге водиле по државним прописима. У том 
контексту, својство јавних исправа матичне 
књиге имају од 1784. године до данас, у складу 
са прописима о матичним књигама од 1946. 
године, па до последњег важећег закона. Зато 
се питање враћања црквених матичних књига
мора уредити законом. АРХИВИСТИ

ЧК
О
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Подружница Архивистичког друштва Србије (која
окупља архиве у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Кра-
љеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку) на састанку одр-
жаном 14. августа 2018. године у Архиву у Ужицу је 
разматрала допис Министарства културе бр. 20-00-
284/2018-26 од 05. 07. 2018. упућен свим архивима у 
Србији у вези са враћањем црквених матичних књига 
цркви.

На састанку је размотрено стање збирке цркве-
них матичних књига које се налазе у архивима које 
покрива Подружница АДС, као и шта је до сада рађе-
но на њиховом сређивању и обради, микрофилмовању, 
дигитализацији и конзервацији оштећених примерака 
матичних књига. На састанку је оцењено да је ситуа-
ција у вези са црквеним матичним књигама веома 
слична и у осталим архивима у Србији и да постоје 
бројне дилеме и отворена питања у вези са њиховим 
враћањем цркви која траже конкретна решења.

Присутна је дилема да ли се ради о повраћају или
реституцији црквених матичних књига; да ли је црк-ва 
водила матичне књиге по налогу државе или само-
иницијативно; да ли су црквене књиге имале карактер 
јавне исправе; ко је у обавези да изврши повраћај 
књига (органи управе који су преузели књиге на „пре-
писивање” или управа и архиви); коме се књиге враћа-
ју (црквеним општинама у којима су књиге настале
или црквеним архивима и којим); шта све треба архи-
ви да ураде у склопу припрема за повраћај књига
(да ли и архиви да раде „дупликате” књига као што су 
радили органи управе); које услове црква треба да 
испуни да би се вратиле књиге (ако црква нема адекват-
ни простор за њихов смештај да исте остану у архиви-
ма); да ли су матичне књиге уласком у архиве по зако-
ну постале јавна својина и да ли не постоји законски 
основ за њихов повраћај; трошкови и обезбеђивање 
финансијских средстава за израду „дупликата”, мик-
рофилмовање и дигитализацију матичних књига; који
је најбољи трајни вид заштите црквених матичних 
књига као архивске грађе од изузетног значаја и сл. 

Након доношења закључка Владе Републике Срби-
је из 2010. године да се матичне књиге врате црквама, 
уследиле су активности које су се одвијале у два прав-
ца. Први – да органи управе ураде „дупликате” црк-
вених матичних књига које се налазе код њих на 
коришћењу и чувању, и други – да архиви микрофил-
мују и дигитализују све црквене матичне књиге
које се чувају у архивима и да се на тај начин припре-
ме за случај враћања матичних књига црквама. Такође, 
тада је дискутовано о томе да архиви ураде „дуплика-
те” матичних књига које се налазе у архивима (о начину 
њихове израде, врсти папира, финансирању), али се да-
ље у реализацији није отишло.

ВРАЋАЊЕ
ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА

Бошко Ракић, виши архивист
Историјски архив Краљево
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црквених матичних књига у архивима јер ће сви архи-
ви имати црквене матичне књиге у „дупликату”, на 
микрофилму и у дигиталној форми, што омогућава 
архивима да их адекватно чувају, али и да их свакоднев-
но користе у научно-истраживачке сврхе.

Црква мора да испуни све просторне, техничке и 
кадровске услове у погледу смештаја и чувања матич-
них књига и приликом повраћаја треба испоштовати 
законом прописану процедуру. 

Подружница АДС је размотрила правне, културне
и историјске аспекте враћања црквених матичних 
књига, правне основаности и целисходности повра-
ћаја истих, с обзиром на значај ове архивске грађе за
државу Србију.

Црквене матичне књиге у Кнежевини Србији по-
челе су да се воде од 1837. године, на основу Сретењ-
ског устава из 1835. године, којим су регулисана 
права, обавезе и улога цркве у Кнежевини Србији, 
као и Уредбом од 22. децембра 1836. године којом се 
црквеним властима уводи обавеза да се у парохи-
јама води главни протокол, крштених, венчаних 
и умрлих. Дакле, држава је поверила цркви да за 
државне потребе води матичне књиге којима је приз-
нат статус јавне исправе. Црква је водила матичне 
књиге као поверени посао од стране државе све до 
1946. године када је донет Закон о државним књигама 
из 1946. године, када вођење матичних књига прелази
у надлежност државних органа управе. 

На основу Закона о државним матичним књигама 
из 1946. године, државне матичне службе преузеле 
су црквене матрикуле „ради преписивања” које је 
требало да се заврши најдаље до 31. децембра 1950. 
године. Међутим, те књиге су до данашњег дана остале 
у органима државне управе и архивима и нису враћене 
цркви. Црквене матрикуле нису одузете од цркве по 
основу законских прописа донетих после 1945. године 
о одузимању имовине од цркава и верских заједница, 
већ су преузете да се изврши њихово преписивање уз 
обавезу да се исте врате цркви. Из тог разлога враћање 
црквених матичних књига се не врши по основу Зако-
на о враћању (реституцији) имовине црквама и верским 
заједницама из 2006. године, већ по основу обавезе 
државе да преузете црквене књиге по обављеном пре-
писивању врати цркви. 

На основу Закона о заштити културних добара 
(„Сл. гласник CРС”, бр. 18/77) црквене матичне књиге 
Одлуком о утврђивању архивске грађе од изузетног 
значаја која се чува у архивима („Сл. гласник CРС”, бр. 
18/79) проглашене су за културно добро од изузетног 
значаја и као такве уживају посебну заштиту државе.

 На основу прописа архиви су од органа 
управе преузели црквене матичне књиге које 
су постале саставни део архивских фондова и 
збирки. Имајући у виду ову чињеницу, као и 
да црква не поседује оптималне просторне и 
кадровске услове за преузимање и чување ис-
тих, најцелисходније је решење да држава и 
црква постигну споразум да се црквене матич-
не књиге не враћају цркви, већ да остану 

 Већина органа локалне самоуправе урадила је 
„дупликате” црквених матичних књига које се налазе 
код њих на чувању и коришћењу, тако да након повраћаја 
оргиналних црквених књига ови органи управе 
имаће „дупликате” црквених књига на основу којих 
могу да издају јавне исправе о рођеним, венчаним и 
умрлим. Поставља се оправдано питање, зашто нису 
„дупликати” урађени за црквене матичне књиге 
које су на чувању у архивима, јер се ради о истој врсти 
архивске грађе од изузетног значаја без разлике да ли
се исте чувају у органима управе или у архивима.   

На нивоу архивске службе Србије 1983. године, 
договорено је да архиви преузму црквене матичне 
књиге од органа управе јер се ради о архивској грађи од 
изузетног значаја. Архиви су преузели од општинских 
органа управе већи део црквених матичних књига, 
средили су их, обрадили, микрофилмовали и боље их 
заштитили него док су биле у органима управе. 

Црквене матичне књиге смештене су у прописно 
опремљене архивске депое који обезбеђују опти-
малну техничку заштиту од оштећења и уништавања 
архивске грађе. Од момента преузимања црквене мати-
чне књиге у архивима биле су доступне корисни-
цима и свим заинтересованим у научно-страживачке 
сврхе или за остваривање одређених права странака. 

У архивима је вршено микрофилмовање цркве-
них матичних књига, али су велике разлике међу 
архивима у квалитету урађених микрофилмова и 
њихове читљивости. Са појавом дигитализације, рађе-
на је дигитализација црквених матичних књига у 
нестандардној форми и сваки архив је радио у техни-
ци која му је била на располагању. Поставља се питање 
да ли наведене књиге треба поново дигитализовати у 
стандардизованој и прописаној форми која је пропи-
сана Смерницама за дигитализацију културног наслеђа 
и Правилником о ближим условима за дигитализацију 
културног наслеђа („Службени гласник РС”, бр. 
76/2018).

Такође, рађена је у архивима конзервација на 
једном броју примерака оштећених црквених мати-
чних књига, али има велики број оштећених књига које 
чекају ред за конзервацију.

Суштинско питање које се поставља код враћања 
црквених матичних књига је трајна и потпуна зашти-
та ових књига као културног добра од изузетног знача-
ја, најзначајнијег дела архивског фонда Републике 
Србије, националног и светског културног наслеђа, 
који је под заштитом државе Србије. Враћање цркве-
них матичних књига мора се извршити на такав начин
да се, пре свега, обезбеди њихова адекватна, потпу-
на и трајна заштита као дела културног наслеђа.

Пре повраћаја матичних књига цркви, потребно 
је обезбедити да се у свим архивима у Србији изврши 
њихово микрофилмовање и дигитализација и да 
се ураде „дупликати” као што су то урадили органи 
управе за црквене матичне књиге које се налазе код 
њих на чувању, дакле од најстарих, па закључно са 1945. 
годином, када је држава преузела вођење матичних 
књига. На овај начин ће се осигурати трајна заштита 
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У Архиву Војводине je 15. новембра 2018. одржана 
стручна Радионица на тему „Преузимање, сређивање и 
чување матичних књига”. Радионици су присуствовали 
представници Министарства државне управе и локал-
не самоуправе Марина Дражић, помоћница министра 
задужена за сектор матичних књига и регистара и Да-
нијела Кнежевић, шеф Одсека за лични статус грађана, 
представници Архива Србије и архива из Аутономне 
Покрајине Војводине, и представници Градске управе
за опште послове – матичари из Матичног подручја 
Нови Сад. 

Радионицу је отворио директор Архива Војводине 
др Небојша Кузмановић. У уводним излагањима Ми-
лена Поповић Субић, програмски директор Архива 
Војводине, образложила је разлог организовања Ради-
онице и дала кратак преглед прописа од 1894. године, 
када је у Краљевини Угарској донет Законски чланак 
број XXXIII којим државни органи преузимају вође-
ње матичних књига од верских заједница, а који је почео 
да се примењује од 1895. године, и осталих прописа 
који одређују начин вођења и чувања матичних књига. 
Архив Војводине се 2008. обратио Министарству кул-
туре с молбом за мишљење о поступању са црквеним 
матичним књигама у случајевима преузимања црквених 
матичних књига од матичарских звања и враћања цр-
квених матичних књига из архива по захтеву верских 
заједница. Министарство културе је уз претходно при-
бављено мишљење Министарства за државну управу 
и локалну самоуправу доставило Архиву Војводине 
тражено мишљење у коме је истакло да питање враћања 
црквених матичних књига не може да буде третирано 
као једноставан физички повраћај дела покретне имо-
вине због тога што се проблематика враћања цркве-
них матичних књига не тиче само заштите културних 
добара, него и остваривања читавог низа права гра-
ђана која се тичу личног статуса, а која они могу 
остваривати једино уколико документа на основу кој-
их то чине имају доказну снагу јавне исправе, а такву 
снагу јавне исправе могу имати само исправе издате 

од стране органа државне управе или субјекта којем
је законом поверено вршење јавних овлашћења. Раз-
лог за организовање Радионице је интензивирано 
преузимање матичних књига и поновно јављање пита-
ња враћања црквених матичних књига верским заје-
дницама, као и начин сређивања матичних књига. У
том смислу је Владимир Иванишевић, архивиста за 
послове матичне функције Архива Војводине, изнео 
кратак преглед података о преузимању матичних књига 
од стране архива у Војводини, сакупљених током стру-
чног надзора над радом архива од 2009. године, а на 
основу записника о стручном надзору над радом архи-
ва у Аутономној Покрајини Војводини. Општа конста-
тација је да су архиви државне матичне књиге преузи-
мали од месних канцеларија, а протеклих година овај
процес је интензивиран због испуњавања обавеза 
проистеклих на основу дописа Министарства културе
и информисања. 

Своја искуства на преузимању и сређивању матич-
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РАДИОНИЦА „ПРЕУЗИМАЊЕ, СРЕЂИВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
МАТИЧНИХ КЊИГА” У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

у архивским установама у којима постоје 
најоптималнији услови за адекватно чување и 
коришћење. 

На тај начин би се створили услови да архиви 
преузму и преостале црквене матичне књиге које 
се налазе у органима управе и да се на тај начин ова 
најзначајнија архивска грађа сачува као целина.

Коначну реч о враћању црквених матичних књига 
има држава у договору са црквом, а архиви су у оба-
вези да ту одлуку спроведу, али и да укажу на све 
позитивне и негативне стране таквог решења. Такође, 
архивска струка је у обавези да каже своје мишљење
на који начин се црквене матичне књиге као нај-

значајнији део културног наслеђа могу најбоље заштити 
и сачувати. 

С обзиром на комплексност питања и доста при-
сутних дилема Подружница АДС је предложила да 
Архив Србије као централна матична установа зашти-
те архивске грађе организује састанак са свим архиви-
ма у Србији, уз присуство представника Министар-
ства културе и Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу, на којем би се размотрила сва 
отворена питања и утврдила конкретна решења која се 
тичу враћања црквених матичних књига, са циљем да 
се на једиствен начин приступи реализацији обавеза у 
свим архивима у Републици Србији.

Мр Владимир Иванишевић, архивски саветник
Архив Војводине

Након дискусије учесника Радионице донети су 
следећи закључци: 

1. да архиви доставе извештаје до које године су 
преузели државне матичне књиге; 

2. да ли су преузели копије матичних књига; 
3. да преузимање и сређивање матичних књига 

(државних/црквених) треба вршити по принци-
пу провенијенције;

4. да треба интензивирати процесе микрофил-
мовања матичних књига у архивима (првенствено 
оних за које је тачно утврђено да су црквене);

5. враћање матичних књига верским заједницама 
треба да се спроводи посредством Министарства 
културе и информисања, а верске заједнице треба 
да обезбеде услове које је прописала стручна 
служба Архива Србије за смештај и чување 
матичних књига уз поштовање прописаних 
процедура. 
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них књига изнеле су колеге Југослав Вељковски, архив-
ски саветник из Историјског архива Града Новог Сада, 
Илија Јовановић, архивиста из Историјског архива Бела 
Црква, Дејан Мостарлић, архивиста из Историјског 
архива „Срем”, Сремска Митровица, Анастазија Мако, 
архивиста из Историјског архива Сомбор и Татјана 
Сегединчев, архивски саветник из Историјског архива 
Суботица. Наведене колеге су представници архива ко-
ји имају типична искуства на преузимању матичних 
књига.

Марина Дражић, помоћница министра државне 
управе и локалне самоуправе говорила је о обавези 
локалних самоуправа да фотокопирају црквене мати-
чне књиге настале до 1946. године. Ова обавеза је уста-

У Историјском архиву Сомбор чува се архивска 
грађа 655 фондова и 18 збирки. Збирке су следеће: 
Збирка повеља (1612–1917), Збирка „Знамените 
личности” (1670–1993), Збирка карата (1709–1954), 
Збирка планова и пројеката (1811–2003), Збирка 
нормативних аката (1749–1974), Збирка урбаријалних 
списа за места у ББЖ (1760–1945), Збирка матичних 
књига (1718–1949), Збирка фотографија (1872–1999), 
Збирка мемоарске грађе (1947–1983), Збирка писане 

грађе о радничком покрету и НОБ-у (1904–1979), 
Збирка преписа и фотокопија о радничком покрету и 
НОБ-у у Сомбору (1895–1946), Збирка докумената 
везаних за Болнички центар бр. 2 у Сомбору (1944–
1945), Фоно збирка (1965–1982), Збирка вариа (1788–
1994), Збирка имовинско-правних списа (1945–1968), 
Збирка радова (1858–2013), Збирка списа МК, СКС и 
ОО СКС – територијална надлежност ОК СКВ Оџаци 
(1957–1978) и Збирка списа ОО СКС – територијална 
надлежност ОК СКВ Бач (1945–1971). Коришћењем 
ових збирки написано је много књига, стручних, 
матурских, семинарских и дипломских радова са те-
мама готово из свих области друштвеног живота. 

Најважније и најкоришћеније напреднаведенe збиркe
од стране истраживача су: Збирка матичних књига, 
Збирка вариа, Збирка карата, Збирка планова и проје-
ката, Збирка нормативних аката, Збирка урбаријал-
них списа, Збирка фотографија и Збирка „Знамените 
личности”. 

Збирка матичних књига садржи велику ризницу 
података који датирају од почетка 18. до половине 20. 
века. Одлуком Народне скупштине Републике Србије
бр. 39. од 18. 11. 1998. године – „Сл. гласник РС” бр. 
42/1998, проглашена је за културно добро од изузет-
ног значаја. Матичне књиге су чуване у православним, 
католичким и јеврејским црквеним општинама, а кас-
није у месним канцеларијама од којих су их архиви 
преузимали. У њима се налазе чињенице о: рођењу, 
склапању брака, смрти, али и велики број других пода-
така о физичком лицу који су у вези са следећим ста-
тусним питањима: стицање и престанак држављанства, 
губитак и враћање пословне способности, усвојење, 
старатељство и др. Писане су на следећим језицима:
на латинском до 1848. године, на немачком од 1848.
до 1860. године, на мађарском од 1860. до 1918. го-
дине, на српском од 1918. до 1940. године, поново на 
мађарском у периоду од 1941. до 1944. године и од 1945. 
године до данас на српском језику.

КОРИШЋЕЊЕ ЗБИРКЕ МАТИЧНИХ КЊИГА У НАУЧНЕ И
СТРУЧНЕ СВРХЕ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ СОМБОР

новљена уз сагласност Министарства културе и инфор-
мисања.

Марија Милошевић, координатор правних, кад-
ровских и административних послова у Архиву Ср-
бије је подсетила да је Архив Србије донео став да 
фотокопије црквених матичних књига не могу имати 
статус културног добра.

При крају Радионице Дејан Маодуш, руководилац 
Групе информациони систем у Архиву Војводине 
је представио и демонстрирао апликацију Архива 
Војводине за претраживање матичникх књига преко које 
корисници архивске грађе у читаоници Архива могу да 
претражују дигиталне снимке матичних књига. 

Исидора Јеж, архивист
Историјски архив Сомбор

Година
Бр. захтева за 
коришћење 
Збирке МК

Укупан број 
захтева у 
години

Изражено у 
процентима

1999. 4 123 3,25 %

2000. 9 110 8,18 %

2001. 3 159 1,89 %

2002. 12 164 7,32 %

2003. 7 236 2,97 %

2004. 7 139 5,04 %

2005. 18 200 9,00 %

2006. 59 229 25,76 %

2007. 44 205 21,46 %

2008. 49 230 21,30 %

2009. 80 358 22,35 %

2010. 96 203 47,29 %

2011. 69 390 17,69 %

2012. 81 252 32,14 %

2013. 66 250 26,40 %

2014. 86 233 36,91 %

2015. 144 384 37,50 %

2016. 86 265 32,45 %

2017. 82 245 33,47 %

Tабеларни приказ захтева за коришћење грађе  Збирке 
матичних књига од 1999. до 2017. године, на основу 
евиденција о корисницима и коришћењу архивске грађе
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Збирка се састоји од 1680 матичних књига, 31 ку-
тије, 74 фасцикле, 4 свежња и 14 досијеа у количини 
од 67,21 m. Од тог броја укупно има 1227 црквених и 
413 државних књига. У њеном саставу су: православне, 
католичке, јеврејске, евангелистичке и назаренске ма-
тичне књиге са подручја општина: Сомбор, Оџаци, Бач, 
Апатин и Кула које Историјски архив територијално 
покрива.

Заинтересованост истраживача за ову Збирку, од 
преузимања па до данас, у великој мери је предњачила 
у односу на друге фондове и збирке. Из вишегодишњег 
искуства може се рећи да је ова Збирка поуздан сведок 
прошлости наших предака и да је због тога многима 
од нас у данашње време потребна ради доказивања 
родбинских веза, наслеђивања имовине одузете од пре-
дака, сачињавања генеолошког стабла или добијања 
двојног држављанства. 

Када је 2011. године донет Закон о враћању одузе-
те имовине и обештећењу, број захтева је почео да 

расте. Све више је било појединаца који су истражи-
вали своје породично стабло, а број оних који су се ба-
вили научним радом бивао је све мањи. Неки би то наз-
вали „социолошким моментом”, неки „помодарством”, а 
неки незаинтересованошћу за историју. 

ИСКУСТВА У ПОГЛЕДУ КОРИШЋЕЊА ЗБИРКЕ 
МАТИЧНИХ КЊИГА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ 
СОМБОР У ПЕРИОДУ ОД 1999. ДО 2017. 
ГОДИНЕ 

У  Историјском архиву Сомбор, као и у сваком дру-
гом архиву, воде се евиденције о коришћењу архивске 
грађе. У те евиденције убрајају се: матична књига кори-
сника архивске грађе, књига издате архивске грађе, 
матични листови корисника, захтеви за коришћење 
архивске грађе, картони коришћења архивске грађе 
и картони корисника архивске грађе. Из поменутих 
евиденција долазимо до података о коришћењу Збирке 
матичних књига у протеклих 19 година. 

Евидентно је да је од 2006. године нагло почео да 
расте број заинтересованих за коришћење поменуте 
Збирке. Те године је почело прикупљање документације 
везане за реституцију. Из табеларног приказа може 
се видети да се из године у годину мењао број захтева 
за коришћење ове Збирке. Највећи број поднет је 
2010. године када је било 96 од укупно 203 захтева 
истраживача, што је 47,29 %.

Приликом коришћења матичних књига у Исто-
ријском архиву Сомбор, стручни радници су у мно-
гим сегментима помагали истраживачима. Многи од
њих нису умели, углавном због нечиткости, да прочи-
тају појмове из истих, на латинском, немачком, цркве-
нословенском или мађарском језику на којима су писане.

Анализом вођења црквених матичних књига по 
одређеним периодима уочено је доста разлика, пре све-
га по броју информација које су пружале. На пример: 
православне матичне књиге крштених од 1741. године 
вођене су без колона и из њих се могло сазнати сле-
деће: име оца, мајке, рођеног детета и кума који је 
кр-стио дете. Православна црква је тек 1868. године 

почела да води матичне књиге крштених, венчаних и 
умрлих на мало модернији и прегледнији начин, кори-
стећи засебне колоне. 

Матичне књиге венчаних су у почетку имале мање
података (имена младенаца, очево име, имена кумова и
свештеника), да би касније били додати подаци о име-
нима и презименима младенаца, њиховим родитељи-
ма, годинама старости приликом венчања, месту њихо-
вог рођења и становања, промени брачног статуса и 
свештенику који их је венчао. 

Матичне књиге умрлих су такође у почетку вође-
не врло штуро и нечитко (име и презиме умрлог, коли-
ко је имао година када је преминуо, његова вероиспо-
вест и име свештеника који је обавио опело) све до
1868. године, када се уводе подаци везани за адресу 
становања преминулог и гробље на коме је сахрањен.

У католичким књигама до модернијег вођења књи-
га долази много раније, тј. 1829. године.

Веома су интересантни рукописи којима су вође-
не поједине књиге јер су налик на краснописе. Истра-
живачима то углавном одмах пада у очи и одушевља-
вају се чињеницом да су у то време неки свештеници 
имали такав дар за лепо писање. Међутим, има и руко-
писа који се врло тешко могу прочитати. То истражи-
вачима представља велики проблем, те су принуђени
да потраже од стручних радника помоћ у читању истих. 

У Историјски архив Сомбор долазе истраживачи 
из многих страних земаља, па и са разних континената. 
Многе од њих вуче носталгија према родном крају и 
прецима који су живели на овим просторима. Неки 
појединци истражују породично стабло и по неколико 
година, а неки то заврше за неколико дана, у зависно-
сти од сачуваности матичних књига за поједина места. 
Уколико се ради детаљан родослов, потребно је дуже 
истраживање и озбиљнији приступ истом. Поједини 
истраживачи су доносили своје родослове да нам их
покажу и остављали их као примере. Родослови су 
представљани као разграната дрвећа са именима 
њихових предака или су шематски приказивани у 
посебним програмима рачунара. Има и оних који су 
истраживали опширније историјат своје породице и о 
томе написали књиге.

Мишљења сам да матичне књиге не треба враћати 
црквама, пре свега из разлога што тада оне не би биле 
доступне грађанима, а и због неадекватних услова 
чувања у црквеним општинама. Такође сматрам да 
треба микрофилмовати и дигитализовати како би 
могле да се читају и користе путем интернета. Самим 
тим би се мање хабале, ломиле и уништавале. Струч-
ни радници Историјског архива Сомбор раде на томе
да се дигитализују све матичне књиге како би истра-
живачи могли да дођу до података без њихове директне 
употребе. 

Матичне књиге су право историјско благо и зато
се морају добро чувати како би генерацијама које до-
лазе биле од користи у напред наведене сврхе.
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Архив Војводине је установа културе од нацио-
налног значаја која обавља заштиту архивске грађе 
и регистратурског материјала, што између осталог 
подразумева и сређивање, обраду и коришћење архивске 
грађе у научне, јавноправне и приватноправне сврхе, 
као и послове техничке заштите. Осавремењавањем 
рада Архива паралелно са развојем нових технологија 
омогућили смо лакшу доступност архивске грађе и 
обједињеност јединственог културног наслеђа, те 
спречили оштећење или нестанак архивске грађе, што 
је један од основних задатака архива. Ф. 402 Збирка 
матичних књига Војводине је у Репулици Србији 
категорисана као грађа од изузетног значаја за очува-
ње културног идентитета српског народа и национал-
них мањина које живе на територији Републике Срби-
је, те је Архив Војводине уз подршку Министарства 
културе и информисања Републике Србије добио зна-
чајна средства за дигитализацију и очување ове збирке. 

Овај пројекат подразумевао је дигитализацију Збир-
ке матичних књига Војводине (Ф. 402) – матичне књи-
ге крштених, венчаних и умрлих – српских право-
славних парохија, римокатоличких жупних уреда, 
евангелистичких жупних уреда, реформатских жуп-
них уреда и јеврејских рабината. Ова архивска грађа 
обухвата период 18. и 19. века и 481 насељено место 
са територије данашње АП Војводине и суседних 
држава (Република Хрватска, Мађарска и Румунија) 
и из тог разлога овај пројекат има и међународни
значај за очување европске културне баштине.

Пројекат је рађен у две различите фазе на којима 
је радило више архивиста и архивских помоћника
запослених у Архиву Војводине. 

Прва фаза подразумевала је лечење и дигитализа-
цију архивске грађе. За потребе прве фазе набављени 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗБИРКE МАТИЧНИХ КЊИГА
АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

су, уз финансијску подршку Министарства културе 
и информисања Републике Србије, скенер књига и 
лабораторијски дигестор. Ова фаза трајала је две го-
дине. На почетку ове фазе урађени су конзерваторско-
рестаураторски радови на архивској грађи Збирке 
матичних књига Војводине под стручним руководством 
мр Вишње Николић запослене у Архиву Војводине на 
месту конзерватор-рестауратор. 

Са аспекта заштите, папир је један од најчешће 
конзерваторски третираних материјала. Комплексно-
ст, разноликост и осетљивост папира су особине које 
за конзерватора представљају велики професионални 
изазов. Папир као производ чији је главни састојак 
целулоза, подложан је пре свега пропадању услед неиз-
бежног природног старења јер се његова механичка 
својства погоршавају услед цепања молекула целулозе
у целулозним влакнима. Промене на папиру могу нас-
тати у различитим облицима, и у различито време. Оне 
су последица употребе одређених материјала у проце-
су производње, места на коме се папир чува, начина 
на који се користи, као и евентуалних елементарних 
непогода.

Заштита матичних књига подразумева превасход-
но спровођење мера превентивне заштите, јер се ме-
рама превенције пропадање папирног носиоца може 
значајно ублажити. Када је у питању већ оштећен 
папирни носилац, неопходна је примена мера активне 
конзервације и рестаурације. Приликом избора ме-
тода мора се поштовати интегритет оригинала, а 
употребљени материјали треба да су истоветни или 
што сличнији оригиналном, уз поштовање принципа 
реверзибилности. Заправо, мора се применити посту-
пак који је најбољи за одређени документ.  

Архивска грађа из фонда 402, Збирке матичних 
књига Војводине, обухвата рукописе из периода 
18. и 19. века, на папирном носиоцу различите 
врсте и квалитета.  

Поједине матичне књиге су због великих 
оштећења захтевале сложене конзерваторско-
рестаураторске интервенције да би радови на 
дигитализацији уопште били могући, и како 
би им се, што је најважније, обезбедила трајна 
заштита и продужило време трајања. Поред ме-
ханичких оштећења у виду подеротина, мрља, 

гужвања и савијања насталих манипулацијом тј. људ-
ским фактором, на одређеном броју књига, према фак-
торима који их изазивају, установљена су и физичка, 
биолошка и хемијска оштећења. Зависно од врсте и 
степена оштећења вршен је одaбир метода, те је низом 
физичких и хемијских поступака, који подразумевају 
дезинфекцију и дезинсекцију, механичко чишћење, 
прање, неутрализацију, ојачавање, ручну рестаурацију 

Мср Дејан Маодуш, виши архивист
Архив Војводине

Развојно програмско окружење је Microsoft Visual Studio 2012
и програмски језик C#
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и пресовање, третираној архивској грађи продужено 
време трајања, сачувана целовитост и враћен, најпри-
ближније, оригиналан изглед. 

После конзерваторско-рестаураторског третмана 
књиге су дигитализоване, а подаци унети у јединстве-
ну базу која омогућује корисницима једноставан и 
брз начин претраге. Са аспекта заштите, на овај начин 
трајно се обезбеђује физичка заштита материјала, тј. 
саме хартије, с обзиром на то да корисници више не-
мају приступ оригиналу, већ само књигама у дигитал-
ном формату (скеновима), а матичне књиге у свом из-
ворном облику чувају се у депоу Архива. 

Друга фаза односи се на обраду складиштених 
података, израду апликације за прегледање дигитали-
зованих података и унос података у унапред при-
премљену базу. 

До сада је скенирано 473.519 страница. Ти подаци 
који се односе на дигитализована документа, што 
подразумева место, вероисповест, годину и тип мати-
чне књиге, смештају се у MS SQL базу (Microsoft
SQL Server 2008). Урађени су подаци за укупно 481 
насељено место. Документи су скенирани у резолуци-
ји слике од 300 dpi и похрањени су на рачунарски сер-
вер Архива Војводине у .TIFF екстензији. Ови подаци 
у .TIFF екстензији су Мастер верзија скенираних по-
датака и неће бити коришћени за потребе истражи-
вача, стручне јавности и грађана. Подаци ће бити 
чувани као трајне копије и биће уклоњени ван дома-
шаја нестручних лица. У сврху истраживања и јавне 
употребе направљене су копије, чији подаци су 
смештени у базу података и могу се без проблема 
истраживати. Ове копије урађене су у .JPG екстензи-
ји и много су мање резолуције због лакшег прегледа 
података. Свака од ових копија у .JPG екстензији има 
заштиту у виду воденог жига у оквиру ког се налази
лого Архива Војводине, те се тиме онемогућује зло-
употреба. 

Веб-апликација за претрагу дигитализованих ма-
тичних књига „е-матичне књиге” је заснована на .NET
технологији (.NET Framework 4.5 – софтверска плат-
форма). За развој ове апликације користи се MVC 
архитектура (Model-View-Controller), један од најко-
ришћенијих патерна у свету веб-програмирања. Апли-
кација омогућује претрагу података према задатом 
критеријуму, као и преглед матичних књига унутар 
галерије са опцијом увећања дела слике. Апликација
је оптимизована за Mozilla Firefox и Internet Explo-
rer.

Омогућена је претрага у апликацији на пет раз-
личитих језика (енглески, немачки, мађарски, словачки 
и румунски), а као посебна погодност за истраживаче 
и све заинтересоване представља податак да је у 
електронском облику урађен географско-историјски 
именик насеља Војводине. Овај електронски именик 
омогућује претрагу по имену насеља са територије АП 
Војводине од 1853. године до данас. Свако од насеља 
из електронског именика је унесено у базу података
са свим именима кроз историју. Уз назив места из сва-
ке епохе налази се и историјски извор у ком је пода-

так пронађен.
Значај пројекта је вишеструк. Добијеним сред-

ствима од Министарства културе Републике Србије 
купљени су скенер књига и дигестор којим ће бити 
настављен рад на заштити и лечењу архивске грађе која 
се чува у Архиву Војводине.

Циљ пројекта је заштита старе и оштећене архив-
ске грађе, а доприноси заштити културног и национал-
ног идентитета народа који живе на простору Репуб-
лике Србије. Реализацијом овог пројекта обезбеђује се 
физичка заштита докумената, као и лакша доступност 
архивске грађе за коју постоји велико интересовање 
истраживача, стручне јавности и грађана.

Завршетком пројекта постигнути су вишеструки 
циљеви. Заштићена је архивска грађа категорисана као 
фонд од изузетног значаја, а Архив Војводине сврстао
се у ред установа које користе модерне технологије
што доприноси напретку читаве заједнице. Поучени 
резултатима овог пројекта запослени у Архиву Војво-
дине настављају даљи технолошки развој на сличним 
пројектима чији ће се резултати видети у годинама
које следе. АРХИВИСТИ

ЧК
О
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ЈЕ

Др Љубинка Шкодрић, архивски саветник
Институт за савремену историју

РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
АРХИВСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА АРХИС
Послови на реализацији програмских активности 

Архива Србије у области дигитализације током 2017.
године започели су када је на састанцима управе Ар-
хива Србије разматрано више тема међу којима су: 
дефинисање домена дигитализације, утврђивање по-
треба архива и њихово усклађивање са могућностима 
дигитализације, постављање циљева и приоритета, 
питање начина заштите и архивирања дигиталних 
снимака, проблем означавања (анотације) дигитали-
зоване архивске грађе, успостављање правила за њено 
коришћење и усвајање политике и правила публико-
вања дигитализоване архивске грађе. 

У циљу упознавања са искуствима и праксом дру-
гих архивских установа, делегација Архива Србије 
боравила је током 2017. године у посетама Архиву 
Републике Словеније и Националном архиву Кореје, 
а стручњаци Архива Србије имали су прилику да се 
упознају са радом и искуствима других сродних уста-
нова у Београду (Народна библиотека Србије, Биб-
лиотека града Београда, Историјски архив Београда).

Ангажована је Агенција за информационе системе 
и маркетинг „Инфотренд” са циљем да пружи услуге 
стручног усавршавања и образовања запослених у по-
гледу реализације програма дигитализације архивске 
грађе, као и ради припреме техничких спецификација 
за израду софтвера за информациони систем АРХИС. 
Истовремено је формирана и радна група коју чине 
стручњаци Архива Србије са задатком да изради 
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анализу постојећег стања, препоруке и план активнос-
ти у циљу даљег развоја информационог система и веб
сајта Архива Србије, набавке опреме и израде про-
грама за дигитализацију архивске грађе, као и да дефи-
нише поступке праћења и управљања процесом диги-
тализације. Израда програмских решења за информа-
циони систем поверена је фирми „Докус доо”. 

Архивски информациони систем АРХИС је зами-
шљен као техничко-технолошки систем за управљање 
документима усклађен са националним и међународ-
ним стандардима, упутствима и препорукама, који 
омогућава одговорну, ефикасну и систематску контро-
лу примања, евидентирања, описивања, чувања и ко-
ришћења архивске грађе. Реч је о веб-апликацији која 
је осмишљена са циљем да обухвати све послове и 
процесе рада у архивима који се односе на заштиту 
архивске грађе. Архитектура информационог система 
АРХИС усмерена је ка аутоматизацији радних про-
цеса у архиву, омогућава управљање и складиштење 
података о архивској грађи, као и информација о ње-
ној заштити и коришћењу и о архивској грађи и доку-
ментарном материјалу који настаје и чува се ван 
архива. Циљ преношења из аналогног у дигитални
облик није само заштита, већ и промовисање исто-
ријског наслеђа које овим путем постаје доступније 
широј јавности. 

Осим што задовољава потребе дигитализације 
архивске грађе, АРХИС омогућава архивима да уно-
сом података о архивским фондовима и збиркама 
генеришу потребне податке за евиденције предвиђене 

Правилником о регистрима архивске грађе (Улазни 
инвентар, Општи инвентар, Сумарни инвентар и 
Досије фонда). Осим наведених евиденција, омогућен 
је и унос података за топографски показивач кроз 
депо, као и експорт свих наведених евиденција у Pdf
и Еxcel формату и генерисање спољних описа архив-
ских књига и кутија које осим предвиђених података 
садрже и бар кодове. Информациони систем је, осим
тога, заснован на Општем међународном стандарду за 
опис архивске грађе ISAD(G) и омогућује описе архив-
ске грађе на више нивоа који су хијерархијски повеза-
ни и чине целину. Посебну вредност АРХИС-а пред-
ставља његово апликативно решење обраде архивске 
грађе, које омогућује архивистима израду архивистич-
ких описа од нивоа фонда до нивоа документа као нај-
ниже јединице обраде, смештајући их у одговарајуће
нивое који чине структуру фонда или збирке. Ин-
формациони систем предвиђа више нивоа приступа и 
корисничких овлашћења, као и обавезну верификацију 
унетих података за опис архивске грађе и приказ 
дигиталних снимака. Алати за претраживање омогућа-
вају приступ описима, чиме се виртуелно повезују 
локације које се односе на задати упит, што пред-
ставља реализацију сталних напора архивиста и истра-
живача архивске грађе да брзо и лако дођу до податка
о теми истраживања. 

Током 2018. године завршен је развој и тестирање 
подсистема: Сређивање и обрада, Пријем и смештај, 
Конзервација, Библиотека и Дигитализација. Омо-
гућена је и интерна претрага и преглед података о 
архивској грађи и дигиталних снимака, а тренутно 
је у изради веб-сајт који ће омогућити исту врсту 
прегледа путем интернета. У току је и израда под-
система за евиденцију о ствараоцима и имаоцима ар-
хивске грађе, микрофилмовању и регистрима и Цен-
тралном регистру архивске грађе. У плану је да у 
наредном периоду буду израђени и подсистеми чија 
ће намена бити вођење електронских евиденција о
корисницима архивске грађе, као и евиденција о изда-
вачкој и изложбеној делатности архива. На тај начин
ће се у потпуности заокружити систем и истовремено
омогућити потпуна интеграција података и евиден-
ција о архивској грађи. 

Током 2018. године АРХИС је представљен пред-
ставницима Министарства културе и информисања и
Владе Републике Србије, а 26. децембра, у Министар-
ству културе и информисања, информациони систем 
је представљен представницима архива у Србији. При-
сутнима се обратио Дејан Масликовић, помоћник ми-
нистра културе за развој дигиталне истраживачке 
инфраструктуре у области културе и уметности који
је најавио да ће у 2019. години АРХИС бити импле-
ментиран у све архиве у Србији и да ће на тај начин 
чинити саставни део рада запослених у архивима. 
Предвиђена је, такође, систематска обука запослених 
у архивима за унос података и коришћење информаци-
оног система, за те потребе израђена су техничка упут-
ства за коришћење, а у току је и израда стручних упут-
става.

Дејан Масликовић, помоћник министра културе за развој 
дигиталне истраживачке инфраструктуре у области

културе и уметности 



19

Архивски гласник 13 2018.

Под покровитељством Интернационалног архив-
ског института за архивску науку Трст и Марибор и 
Државног архива у Трсту, 19. и 20. новембра 2018. го-
дине одржана је Међународна конференција намењена 
архивистима, и то 28. по реду. Током два дана учесни-
ци су имали прилике да чују презентације архивиста 
широм света (Словенија, Црна Гора, Хрватска, Србија, 
Румунија, Јужноафричка Република, Италија, Султанат 
Оман, Пољска, Шпанија, Сједињене Америчке Државе, 
Русија, Финска, Украјина и Македонија), а на тему
„Приватни архиви: Проблеми заштите и доступности”. 

Учесници су имали прилике да поделе своја и стек-
ну увид у искуства колега из страних држава, како и 
на који начин је решавано питање приватних архива, 
који су проблеми с којима су се сусретали и решења 
која су примењена. Република Србија је имала три 
представника и то: Мирјана Богосављевић из Архива 
Србије са темом „The Relationship Between Private and 
Public Archive: Theory and Practice”, Јован П. Поповић 
„Normative Regulation in the Republic of Serbia and 
Montenegro” и Тијана Рупчић „Problem of the Private 
Archives in the Republic of Serbia”. Поред предавања
која су имали представници, последњег дана одржан је
и округли сто са темом „Архиви банака”.

Након конференције, одржана је од 21. до 25. но-
вембра и Јесења архивска школа у Копру, Словенија, са 
темом „Приватни архиви: Регулације у заштити пода-
така”, а под покровитељством Alma Mater Europaea, 
European Center, Maribor и Central European Initiative. 
Школа је имала 25 учесника, и то из Босне и Хер-
цеговине, Хрватске, Италије, Црне Горе, Русије, Срби-
је, Словеније и Султаната Оман. Републику Србију је 
представљала Тијана Рупчић. Током три дана учесни-
ци су имали прилике да учествују у радионицама са
темом о регулацијама заштите података, дигиталне 
обраде докумената, препознавања и руковања доку-
ментима који су настали у дигиталној форми. Посебна 
пажња је дата начину заштите докумената како у 
физичкој, тако и у дигиталној форми. Учесници су, 
такође, имали прилике да посете и Покрајински 
архив у Копру, као и Државни архив у Трсту, где
су последњег дана подељени сертификати.

МЕЂУНАРОДНА АРХИВСКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА И ЈЕСЕЊА 

АРХИВСКА ШКОЛА,
ТРСТ (ИТАЛИЈА) И КОПЕР 

(СЛОВЕНИЈА), 2018. ГОДИНЕ
АРХИВИСТИ
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НАЦРТ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ 
ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ

Прошло је више од десет година од именовања 
прве Радне групе која је имала задатак да изради модел 
закона којим ће бити уређена архивска делатност 
и заштита архивске грађе. Од тада су два нацрта 
закона била на јавним расправама, које су одржане
2010. и 2014. године, али закон, нажалост, није донет.

У фебруару 2018. године, министар културе и 
информисања именовао је Радну групу (http://www.
kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/javne-rasprave/javna-
rasprava-o-nacrtu-zakona-o-arhivskoj-gradji-i-arhivskoj-
delatnosti/resenje-o-obrazovanju-radne-grupe) која је изра-
дила Нацрт закона о којем је спроведена јавна 
расправа у току јануара 2019. године.

Округли столови су одржани у Архиву Војводине 
(10. јануара), Историјском архиву Ниша (17. јануара) и 
Архиву Србије (28. јануара).

Нацртом закона је уређен систем заштите архив-
ске грађе и документарног материјала, услови и начин 
коришћења архивске грађе, организација, надлеж-
ност и делатност архива у Републици Србији. Он
доноси одговоре на бројна питања која нису уређена 
постојећим прописима, а која се односе на: посту-
пање са архивском грађом која изворно настаје у елек-
тронском облику, успостављање електронског архи-
ва, специјалне и приватне архиве, архивски информа-
циони систем, обавезе матичних архива, стручна
архивска звања, лиценце и бројна друга питања. 

Најзначајнија промена је ипак преузимање осни-
вачких права над јавним архивима од стране Републи-
ке Србије. С обзиром на то да већина архива чији рад 
финансирају јединице локалне самоуправе тренутно 
обавља своју делатност у веома тешким условима, са 
недовољним простором за смештај архивске грађе, 
не-достатком стручног кадра, застарелом опремом 
итд., а имајући у виду да је архивска грађа културно 
добро од општег интереса за Републику Србију, 
Радна група је предложила ово решење како би били
успостављени одговарајући услови за обављање делат-
ности архива и њихов равномерни развој.

Марија Милошевић, виши архивист
Архив Србије

Тијана Рупчић, архивистИзрада јединственог софтверског решења за архиве 
је резултат остваривања циљева Владе који се односе на 
дигитализацију и успостављање е-управе. Ови послови 
су предвиђени Правилником о ближим условима за 
дигитализацију културног наслеђа и усаглашени са 
Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у 
Републици Србији и Нацртом закона о архивској грађи и 
архивској делатности. 
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COОPERATION AS OPPORTUNITY, HISTORICAL DOCUMENTS
RESEARCH AND SOCIETY IN THE DIGITAL ERA 

Међународна конвенција у организацији ICARUS-а

Међународни центар за архивска истраживања 
(International Centre for Archival Research ICARUS) је 
у септембру (24–26) 2018. године у Напуљу, (Италија) 
организовао конвенцију са темом Coоperation as Opp-
ortunity, Historical Documents, Research and Society in the
Digital Era. Неколико значајних тема из области диги-
талног „живота” и будућности архивских докумената, 
разматрано је у три радна дана и пет тематских цели-
на. Службени језик конвенције је био енглески.

Рад конвeнције се одвијао у виду округлог стола. Да
ли је Big Data of the Past далека визија или блиска бу-
дућност, покушао је да појасни Томас Аигнер, пред-
седник ICARUS-a, уводним предавањем на тему Big 
Data of the Past – Opportunities and Challenges for Archi-
ves and Users. Искуства у овој области су изнеле колеге 
информатичари из Лозане, пример дигиталних обли-
ка истражених техничких мапа и грађе у Архиву Вене-
ције, као и колеге из Комјутерског центра са Универ-
зитета у Барселони. За архивистичку теорију и праксу 
су посебно значајна искуства и мишљења колега 
архивиста из Европе, у ком смислу истичемо корисно 
излагање колеге из Државног архива у Марбургу, 
(Немачка). Дискусија у којој су учествовали излагачи 
као и друге присутне колеге, била је посвећена значају 
формирања велике базе података о прошлости, сазнању 
да се све више ради не само о визији већ и о видној 
будућности, али и о одређеном страху по питању 
очувања архивске баштине које провејава у круговима 
српске архивистике (учешће у дискусији представника 
Историјског архива у Пожаревцу, Јасмине Живковић).

Занимљива и увек актуелна тема, односила се на од-
нос између вишег образовања и истраживања прош-
лости (Higher Education and Research), а у оквиру 
тога као приоритетна, дигитализација историјских 
докумената (Working Digitally with Historical Documents). 
Искуства у овој области су изнеле углавном колеге
из институција сродних архивима, углавном оних које
се у појединим сегментима баве дигитализацијом кул-

Мср Јасмина Живковић, архивски саветник
Историјски архив Пожаревац

турне баштине, хуманистичким наукама или истра-
живањима прошлости, из Аустрије, Италије и Србије 
(представник Балканолошког института у Београду, 
као сарадник на пројекту дигиталне базе података 
средњовековних повеља ICARUS-а). Дискусију су 
обележила различита мишљења, углавном прилично 
либерална у корист превласти дигиталног медија 
архивских докумената, изнета од стране представника 
информатичке струке. Са стране класичне архивисти-
ке, огласила се представница из Србије из Историј-
ског архива Пожаревац, Ј. Живковић, подсетивши на
још увек неоспоран значај микрофилмског облика пре-
снимавања физичке архивске грађе, као једног од нај-
стабилнијих медија за дуготрајно чување и заштиту
архивских записа.

Посебан изазов и атракцију представља сесија под 
називом Adventures in Archives, Kids and Young People. 
Изложена искуства колега из Националног архива 
Чешке Републике, Хрватске, Естоније, Музеја Архива 
националне банке у Напуљу и Историјског архива у 
Пожаревцу из Србије, наводе на закључак да концеп-
ција развоја архива у 21. веку подразумева, као значај-
но, приближавање најмлађој популацији и њено актив-
но учешће у популаризацији битности архивске уста-
нове и њене функције заштите архивске баштине. 

Коначно, последњег радног дана конвенције зна-
чајније се „чула реч” архивиста и архивске струке. Тако
је сесија под називом Archives and Society започела 
уводним предавањем Т. Аигнера, на тему Historical 
Information as a Shared Memory of Society. Искуства су 
представљена од стране колега из Националног архива 
Мађарске, Хрватске, Финске, Шведске и Италије. У 
дискусији су изнета запажања о значају дигиталне фор-
ме архивских записа посебно у погледу његове дос-
тупности и коришћења, потреба њихове заштите у ери 
скоро свакодневног унапређења дигиталних техноло-
гија и значај за архивску делатност и истраживачки 
напор изван граница националних архивских система. 

Такође, област Citizen Science, Archives and
Users in Collaboration (Topotheques, Budapest
Time Machine) je обухватила искуства у пог-
леду заједничких база података и интернет
портала архивске грађе, пре свега фото-
материјала. 

Закључци о раду конвенције су утвр-
ђени последњег радног дана. На позив 
председника асоцијације ICARUS, Томаса 
Аигнера, архивски саветник Јасмина Жив-
ковић је учествовала у обликовању закљу-
чака о раду конвенције, изневши своје ви-
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Архив Војводине је поводом обележавања стого-
дишњице завршетка Првог светског рата припремио 
разне садржаје како би на најбољи начин био укљу-
чен у значајан јубилеј који Република Србија и Ауто-
номна Покрајина Војводина обележавају у склопу ове
календарске 2018. године. Пре свега, реч је о стогодиш-
њици краја Великог рата, годишњици ослобођења и 
присаједињења Баната, Бачке и Барање Краљевини 
Србији, те ослобођењa и присаједињења Срема Краље-
вини Србији. Архив Војводине није седео скрштених 
руку ни претходних година, и до ове јубиларне годи-
не, организовао је три међународне конференције 
(2014–2016) на тему Великог рата под покровитељ-
ством Министарства културе и информисања Репуб-
лике Србије на којима су учествовали представници из 
наше земље и иностранства (Србије, Мађарске, Грчке, 
Румуније, Италије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Хрватске и Македоније). Радови са све три конферен-
ције публиковани су у појединачне Зборнике радова. 

Обележавање стогодишњице Првог светског рата 
до 2018. године пратило је и организовање неколико 
гостујућих изложби, попут „Србија у Великом рату”, 
„Арадска тврђава – логор за српске интернирце у Пр-
вом светском рату”, „Албум сећања на наше преке из 
Првог светског рата”. Такође, Архив Војводине је издао 
две значајне публикације: „Заповедништво утврђеног 
места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915)”, и „Пет-
роварадински војни суд (1914–1917)”, Аналитички 
инвентар, XXI, Нови Сад, 2017, Љиљане Бубњевић. 
Организоване су промоције књига и разних издања, 
дигитализација докумената из периода Великог рата и 
друго. 

Први, у низу догађаја ове године, а на тему Вели-
ког рата, био је 4. октобра 2018. године када су пред-
ставници Архива Војводине мср Драгана Катић, виши 
архивист, мср Мирослав Јаћимовић, архивист, др Бо-
рис Булатовић, архивист и Жужана Мезеи, виши архи-
вист, присуствовали Међународној конференцији „Ар-

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ У ОБЕЛЕЖАВАЊУ 
СТОГОДИШЊИЦЕ ЗАВРШЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА

И ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОЂАНСКИХ ОБЛАСТИ
КРAЉЕВИНИ СРБИЈИ

хиви и Велики рат” одржаној у Сенти. Поред пред-
ставника Архива Војводине, на Конференцији су још
излагале колеге из мађарских и српских културних
установа и организација.

Следећа у низу манифестација била је 13. новем-
бра 2018. године, када је представљена монографија
под називом „Сомбор 1918. остварена нада и неус-
краћена права”, проф. др Саше Марковића, наставника 
историје у звању редовног професора на Педагошком 
факултету у Сомбору. Домаћин и директор Архива 
Војводине др Небојша Кузмановић, упутио је посе-
тиоцима и гостима Архива поздравну реч и посебно 
захвалио на посети проф. др Зорану Милошевићу, по-
крајинском секретару за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, који је присуствовао промо-
цији. О књизи су говорили и проф. др Дејан Микави-
ца са Филозофског факултета у Новом Саду као рецен-
зент и Милан Степановић, уредник књиге, док је сам 
аутор на најбољи начин презентовао своје издање.

Један од значајнијих и највећих овогодишњих про-
јеката Архива Војводине био је у вези са страним ми-
сијама које су долазиле у Србију током Великог рата 
као лекарска и хуманитарна помоћ. Мисије су радиле 
на збрињавању и лечењу Срба у тада тешком положа-
ју, закачени и ратом и болестима. Тако је објављен 
рукопис „Авантура на Балкану 1915.” (Adventure in 
the Balkans 1915), аутора Дагласа Мериведера Долда 
(Douglas Meriweather Dold, 1888–1931) и истоимена из-
ложба докумената о учесницима ове мисије, које је
приредила Љиљана Дожић, архивски саветник. Ориги-
нал овог рукописа чува се у Библиотеци Колумбија 
универзитета у Њујорку, а копија се налази у Архиву 
Војводине, Збирка докумената др Николе Коче Јон-
чића о Михајлу Пупину. Аутор пронађеног рукописа 
био је свршени студент медицине, који се на позив 
свог професора, а нашег великог научника Михајла 
Пупина, придружио Колумбија експедицији за пру-
жање помоћи Србији. Експедиција је имала циљ да 

ђење овог сусрета архивистике и информационих тех-
нологија, предности и недостатке, позитиван осврт на
едукацију најмлађих и у архивима, као и чињеницу да
у савременој ери архивске науке и праксе приоритет и
даље треба да има мишљење архивских стручњака. 

Такође, учесници конвенције су се упознали са ис-
куствима Националног архива у Напуљу, као и Музеја 
Архива Националне банке у Напуљу, који је предста-
вио иновативан начин „вођења” посетилаца кроз исто-
рију посредством архивских докумената. Истовре-
мено је у току трајања конвенције Центар ICARUS 
обележио десет година постојања и рада, свечаношћу 

уприличеном у простору импресивног Музеја Архива 
Националне банке у Напуљу (iICartastorie – Museum of 
the Banco di Napoli Historical Archives).

У целини посматрано, рад конвенције је представ-
љао корисно и позитивно искуство за представнике 
Историјског архива Пожаревац и српску архивистику. 
Истовремено је то била добра прилика да се представе 
сазнања и искуства архива у Србији у домену диги-
тализације архивске баштине, смернице струке у по-
гледу односа класичног дигитално-микрофилмског до-
кумента и могућих видова приближавања рада архив-
ских установа у будућности. АРХИВИСТИ
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Мср Мирослав Јаћимовић, архивист
Архив Војводине
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помогне у снабдевању свих делова Србије храном, ме-
дицинском опремом и лековима. Такође, требало је 
да донесе у Србију велику количину пољопривредних 
производа, семена и друго, које је обезбедио Српски 
одбор за пољопривредну помоћ из САД, као и да 
подстакне избеглице да се из пренасељених градова 
врате у своје напуштене домове и помогну им у 
подизању нових усева. Долд је у Нишу дочекао бугар-
ску објаву рата Србији, а заједно са владиком Досите-
јем предао је град бугарској војсци, молећи за безбед-
ност незаштићеног становништва. Такође је са својим 
америчким пријатељима био често посредник између 
становника Ниша и окупационих власти. Даглас Долд 
је постхумно одликован за санитетске заслуге у Првом 
светском рату Крстом мислосрђа од стране Краљевине 
Југославије.

Поводом завршетка Првог светског рата и при-
саједињења војвођанских области Краљевини Србији, 
односно Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Архив 
је 2018. године презентовао и две виртуелне изложбе 
докумената из својих и фондова Земаљског и Војног 
архива Мађарске. Из фонда Слободни војни комунитет 
Петроварадин 1702–1918. представљена је виртуелна 
изложба „Сто докумената у част стогодишњице 
Првог светског рата”. Из поменутог фонда је издво-
јено сто докумената, који су скенирани и за које су 
израђени аналитички описи у дигиталном прегледачу. 
Следећа изложба под називом „Први светски рат и 
присаједињење” у документима Архива Војводине и
мађарским архивима, представила је преломне пери-
оде историје ових простора. Поменуте три наше из-
ложбе доступне су на порталу Први светски рат и 
присаједињење војвођанских области Краљевини Србији 
1918. године, у склопу нашег званичног сајта, где се
могу видети и имена, како приређивача ових излож-
би, тако и ширег тима (уредници, приређивачи, дизај-
нери) који су на њима радили. 

Последњи, али и једнако значајан пројекат Архива 
Војводине, у жељи да се објави архивска грађа Архива 
Војводине били су „Записници привремених орга-
на власти у Новом Саду 1918–1919”. Ова значајна 
публикација настала је заједничким трудом наше ус-
танове и Музеја Војводине, уз свесрдну подршку 
Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине. 
Објављена је вредна грађа из архивског фонда Ф. 76 
Народна управа за Банат, Бачку и Барању – Нови Сад, 

која сведочи о преломним догађајима с краја Првог 
светског рата и формирања заједничке државе. На овом 
издању приређивач је била архивски саветник Љиљана 
Дожић, предговор на записнике дело је директора 
Музеја Војводине др Драга Његована, док је историј-
ску белешку сачинила колегиница из Архива Илдико 
Мергеш, виши архивист. Стога, сумирајући све учи-
њено у ових пет година, од 2014. године до данас, мо-
рамо истаћи да се Архив Војводине поноси учињеним, 
али да и даље наставља да вредно припрема и презен-
тује нове интересантне пројекте, како на теме из пери-
ода Великог рата, тако и на друге теме из наше наци-
оналне историје, које нас у блиској будућности очекују. 

Последњих дана новембра, (29), посетили су нас ам-
басадор Сједињених Америчких Држава у Републици 
Србији, Кајл Скат, затим Мајкл Брук, аташе за култу-
ру, Тим Стандаерт, саветник за односе с јавношћу и 
чланови америчке делегације, и том приликом оби-
шли тематску изложбу архивских докумената „Аван-
тура на Балкану 1915”, насловљену према истоиме-
ном рукопису Дагласа Долда, Американца, члана 
експедиције Колумбија универзитета за пружање 
помоћи Србији, током 1915. године. Осим изложбе, 
амбасадору и његовим сарадницима је представљена 
архивска грађа која се односи на српско-америчке 
односе и сарадњу. Архив Војводине, поклонио је 
Његовој екселенцији Кајлу Скату једну фотокопију 
позивнице Амбасаде САД-а за „Изложбу фотографи-
ја о америчком животу у рату и миру”, која је била 
одржана у Новом Саду, већ давне 1945. године. Свега 
неколико дана касније, поново смо имали част да 
угостимо (3. децембра 2018), амбасадора Сједињених 
Америчких Држава у Републици Србији, Кајла Ската, 
затим Мајкла Брука, аташеа за културу, и остале чла-
нове америчке делегације. Тада је повод био присус-
тво на промоцији књиге „Авантура на Балкану 1915”, 
Дагласа Долда, са Колумбија универзитета, у мисији 
пружање помоћи Србији, током 1915. године. Поред 
самог амбасадора, који је написао предговор за књи-
гу, о самом делу говорили су и директор Архива 
Војводине, др Небојша Кузмановић, госпођа Драгана 
Милошевић, покрајинска секретарка за културу, ин-
формисање и односе с верским заједницама, подсећа-
јући присутну публику на пламено родољубље Михај-
ла Пупина, Србина, професора и хуманисте. О под-
стицају за објаву, о теми и избору докумената за саму 
књигу, говорила је Љиљана Дожић, архивски саветник 
у Архиву Војводине.

Последња у низу манифестација 
коју је наша кућа представила у оквиру 
обележавања стогодишњице завршетка 
Првог светског рата била је тематска 
изложба „Спасавање Србије: америч-
ка мисија и епидемија тифуса у Србији 
1915” која је средином децембра била 
свечано отворена у нашој Галерији. Ау-
тор ове гостујуће изложбе је др Мило-
ван Писари, самостални историчар и 
члан Форума за примењену историју из 
Београда.

Са промоције књиге „Авантура на Балкану 1915.”
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Историјски архив Кра-
љево је поводом обеле-
жавања 100 година од за-
вршетка Првог светског 
рата објавио едицију „Кра-
љевo у Великом рату”, 
аутора Рада Вукосављевића. 
Четворотомно издање, 
заснованo на архивским 
изворима и историјским 
чињеницама, даје бољу сл-
ику о ослободилачким ра-
товима од 1912. до 1918. 
године и страдању српског 
народа. Поред општих и 
препознатљивих тематских 
целина, едиција обухвата 
ратну историју града Кра-
љева и околине у Великом 
рату, поткрепљену бога-
тим документарним и илу-
стративним материјалом.

Аутор је, вредно ис-
тражујући преко пет го-
дина неколико хиљада ар-
хивских докумената и чи-
тајући десетине ретких 
књига и записа из Великог рата, садржај целокупног 
рукописа употпунио копијама изворних докумената, 
да би кроз стотине прилога приказао како ратна 
дејства тако и последице Великог рата, агресију 1914. 
и 1915. године и стање у окупираној Краљевини
Србији од краја 1915. до краја 1918. године.

Прва књига – „Војска Краљевине Србије у 
ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године”, 
бави се организационо-формацијском структуром и 
реформама српске војске уочи балканских и Првог 
светског рата, преласком српске војске из мирнодоп-
ског у ратно стање, ратним операцијама на српском 
ратишту од августа 1914. до краја 1915. године и на-
кон пробоја Солунског фронта септембра 1918, до 
коначног ослобађања Краљевине Србије и стварања 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

У другој књизи – „Тројна инвазија на Краљевину 
Србију 1915. године, Краљево у Великом рату, прег-
лед ратних операција од 29. октобра до окупације 
Краљева 6. новембра 1915. године”, описани су узроци
за избијање Великог рата и борба српског народа и
његове војске у одбрани отаџбине 1914. године 
од надмоћнијег непријатеља, као и токови ратних 
операција у време тројне – аустроугарско-немачке 
и бугарске агресије на Краљевину Србију октобра и 

новембра 1915. године, као 
и велика страдања војника и 
цивила из Краљева и околине 
током 1915. године.

Трећа књига – „Тројна 
инвазија на Краљевину Ср-
бију 1915. године, Краљево 
у Великом рату, преглед рат-
них операција од 7. до 17. но-
вембра 1915. године”, описује 
ратна дејства и догађаје 
почетком новембра 1915. на 
простору Краљева и околи-
не и даје попис имена поги-
нулих и умрлих војника, под-
официра и официра Војске 
Краљевине Србије са шире 

територије Краљева.
Овде је приказана и 

одлична генеза узрока 
избијања Великог рата,

 а сам методолошки 
поступак претворен је у 
приступачну причу, којом 
доминирају садржаји о орга-
низацији и формацији српске 

војске и војно-територијалној подели Краљевине 
Србије до почетка балканских и Првог светског рата, 
мобилизацији, командно-старешинском кадру, саставу 
војних јединица, ратним приликама на подручју 
Краљева.

Такође, дат је и осврт на ратна дејства и губитке 
из 1914. године на српском фронту. Реконструисане 
су борбене операције од 6. октобра 1915. године до
повлачења српске војске на Крф и по данима је 
представљен ток операција, кроз архивску грађу (бор-
бени извештаји, наређења, скице, шеме, ратне и радне 
карте). Посебно је истакнуто огромно напрезање чи-
тавог српског народа током ратних дејстава, али и 
његово епско страдање за време Великог рата.

Четврта књига – „Тројна инвазија на Краљевину 
Србију 1915. године, Краљево у Великом рату кроз 
изворе и документе” представља посебну целину са 
изузетно корисним и вредним архивским докумен-
тима и историјским текстовима везаним за Краљево 
и његову околину у Великом рату. Посебно значајно 
место, у прилозима датим у овом делу, припада вој-
ним законима и прописима Краљевине Србије, који су 
дати у изворном облику.

Едиција „Краљево у Великом рату”, чији је издавач 
Историјски архив Краљево, под покровитељством 
Града Краљева, представља важан допринос проуча-

ВЕЛИКИ РАТ У ИЗДАЊИМА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО 

Весна Милојевић, архивист
Директор Историјског архива Краљево
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РАСКОРИЧАВАЊЕ КАРТОНА ЗАРАДА НА ПРИМЕРУ 
АТП „АУТОТРАНСПОРТ” КРАЉЕВО

Крајем 2017. године од повереника стечајног уп-
равника некадашњег aуто-транспортног предузећа 
„Аутотранспорт” из Краљева преузета је архивска 
грађа, као и регистратурски материјал наведеног пре-
дузећа у укупној количини од 107 дужних метара, а 
обухвата период од 1961. до 2015. године. Радници 
Архива су након преузимања извршили делимично 
регистратурско сређивање како би документација 
могла да се користи, а реч је о једном од већих преду-
зећа које је у годинама свог највећег развоја запошља-
вало више стотина радника.

У претходних неколико година, због окончања 
великог броја стечајних поступака и приватизације, 
преузета је велика количина архивске грађе и реги-
стратурског материјала, тако да је за последње че-
тири године укупна количина која се чува у овом 
Архиву повећана за 10 процената. Због објективне 
немогућности да се сва новопридошла архивска гра-
ђа архивистички среди и обради у кратком вре-
менском периоду, приступа се што квалитетнијем 
регистратурском сређивању. Ради регулисања права 
из радног односа и остваривања права на пензију 
евидентан је пораст броја захтева везан за ову област,
и то од стране надлежне Филијале Фонда за пензиј-
ско и инвалидско осигурање, али и физичких лица. Тај
број се креће око шест стотина и представља око 40
процената укупног броја поднетих захтева. Захте-
вима се најчешће траже картони зарада, због чега им
посвећујемо посебну пажњу. Ради лакшег, бржег и

вању Великог рата и ратне историје краљевачког кра-
ја, заснован на обимном истраживачком раду, доступ-
ним изворима и проученој архивској грађи из Војног 
архива у Београду, Архива Србије, међуопштинских и 
историјских архива и народних музеја широм Србије.

С обзиром на то да је реч о капиталном делу, са-
држајно ретко присутном у српској историографској 
литератури, Историјски архив Краљево као издавач је 
посебно задовољан симболиком издања. Осим што је 
објављени рукопис богато илустрован, пажњу плени 
насловно и фронтално идејно решење корица едиције. 
Приказани Орден белог орла, установљен 1883. годи-
не за време владавине краља Милана I Обреновића, ко-
ји по ступању на престо 1903. године наставља да до-
дељује и краљ Петар I Карађорђевић, превазилази ус-
таљену симболику (четири дела, четири оцила) и пове-
зује обе династије, симболизујући континуитет нацио-
налног јединства.

Други издавачки пројекат Историјског архива Кра-
љево посвећен Великом рату је и књига др Драго-
љуба Даниловића и Марије Карапанџић „Краљево у 
окупираној Србији (1915–1918)”, чије је објављивање 
суфинансирало Министарство културе и информи-

тачнијег решавања поднетих захтева, приступамо 
уазбучавању картона зарада.

Током периода јун–септембар 2018. године анга-
жовано је пет лица на јавним радовима преко Нацио-
налне службе за запошљавање, која су између осталог 
имала задатак да уазбуче картоне личних доходака 
предузећа „Аутотранспорт” Краљево, јер картони за-
рада представљају архивску грађу која се трајно чува. 
Наведени картони били су сврстани у 337 свежњева, 
укупно 24 дужна метра и обухватали су период 1961–
2004. године. Сви картони су били укоричени, значи 
да су по садржини били списи, али по облику књиге. 
За сваку годину било је од једне до десетак књига у 
којима су картони били груписани по организаци-
оним јединицама (тј. некадашњим ООУР-има), у 
конкретном случају: теретни саобраћај, путнички 
саобраћај, сервис и ремонт и заједничке службе. У 
оквиру једне књиге картони нису били строго, тј. 
тачно уазбучени, већ само по првом слову. За године 
у којима је предузеће имало највише радника логично 
је да је било и највише картона личних доходака, тако 
да их за поједине године има преко 1,3 дужна метра, 
односно више стотина. Тражење једног картона међу 
толиком количином био је изазов и требало је доста 
времена да се пронађе, имајући у виду да у највећем 
броју случајева надлежна Филијала ПИО захтевајући 
да им доставимо копију неког картона није распола-
гала информацијом у којој организационој јединици
је осигураник био ангажован. Такође, било је књига

сања. Реч је о прикупљеној и систематизованој архив-
ској грађи (документима, дневницима, фотографијама) 
из Државног архива у Бечу, Војног архива у Београду, 
Историјског архива Београд, Историјског архива Кра-
љево и Црквеног архива Жичке епархије у Краљеву. 
Аутори говоре о тешкој ситуацији у којој се нашла 
Краљевина Србија и Краљево, аустроугарској власти, 
страдању српске војске и народа, окупацији града, 
германизацији, непријатељској пропаганди, уништава-
њу српског националног, културног и верског иден-
титета. Већи део историјских извора су први пут 
објављени у овој књизи, а истраживачки резултати 
представљају значајан прилог проучавању историје 
Великог рата од 1915. до 1918. године у Србији и 
отварају пут новим истинама.

Посебна вредност оба издања Историјског архива 
Краљево о Великом рату је што на основу архивских 
докуменaта и историјских чињеница обрађују нео-
правдано запостављени период српске историје, дају-
ћи конкретнију слику о ослободилачким ратовима од
1912. до 1918. године, аргументовано, јасно и недво-
смислено указујући на голготу српског народа и зло-
чине извршене над њим.
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Александар Бережнов, архивист 
Историјски архив Краљево
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које су садржавале велики број картона, што је пред-
стављало проблем за фотокопирање, што због немо-
гућности квалитетног и целовитог копирања, што због 
могућег оштећења картона и повеза. Имајући у виду 
физичко стање картона зарада, укупан број истих, као 
и број захтева за достављање њихових копија, логич-
но решење је било да се приступи њиховом раскорича-
вању. Да пракса намеће решење, можда је најбољи при-
мер архивистички сређеног фонда Индустрија грађе-
винског материјала и неметала „Андезит” Краљево
чији су картони зарада остали укоричени у тврд по-
вез, иако нису претходно уазбучени, тако да су након 
неколико година коришћења листови картона зарада
одлепљени и одвојени како један од другог, тако и од 
повеза.

Картони зарада АТП „Аутотранспорт” Краљево су 
првобитно имали дужину од 23 cm до 24 cm, а шири-
ну 74 cm до 76 cm, да би њиховим пресавијањем доби-
ли ширину од 37 cm до 38 cm, како би могли да се 
повежу. Тако је добијен формат фол. од два листа, тј. 
четири странице за сваки картон. Затим су картони 
били ушивени на усечене везице. Повез је био полутвр-
ди са исписаним текстом: назив предузећа, година, 
организациона јединица, редни број књиге (пример: 
АТП „Аутотранспорт” Краљево, картон зарада, 1986. 
год, Сервис и ремонт, II). Оваквим коричењем карто-
ни су били заштићени од могућих механичких оште-
ћења насталих пресавијањем и гужвањем, могли су да 
се лепо сложе у наменске полице, што је све одгова-
рало ствараоцу док су се код њега налазили. Међутим, 
могло се уочити и следеће: на самим картонима ни-
су свуда биле исписане године, чиме је доведено у пи-
тање прављење својеврсних предмета где би за сваког 
радника био створен један предмет са свим његовим 
картонима зарада. Сличан принцип одавно се кори-
сти код досијеа радника, где један предмет садржи 
документа из више година. Због тога је предложено 
да се након раскоричавања картони уазбуче у оквиру
сваке године посебно, занемарујући организационе 
јединице и сместе у архивске кутије. 

Стојећи на становишту да предност треба дати 
садржини, а не форми и свеобухватним разматрањем 
тренутног стања картона зарада, њиховог броја, као и 
константном потребом за њиховим копирањем, а на 
основу дугогодишњег искуства у архивској служби и 
обављених консултација са колегама, донета је одлука 
да се приступи раскоричавању, уазбучавању, повези-
вању и, у следећој фази, паковању у архивске кутије.
Наравно да се подразумевало да приликом раско-
ричавања не сме доћи до оштећења картона, тако да
су тај најделикатнији део посла обављала два искус-
на радника Архива (Александар Бережнов, архивиста у
депоу, 20 година у архивској служби и Славиша 
Миленковић, архивски помоћник у депоу, 13 година у 
архивској служби). Уз помоћ адекватних средстава за
рад (скалпел, рукавице, маказе) картони су најпре одва-
јани од корица и леђа књиге (хрбата), а затим и један од 
другог. 

Радници Архива су вршили проверу рада радника 
ангажованих преко јавних радова који су картоне уаз-

Укоричени картони зарада индустрије „Андезит” Краљево након 
вишегодишњег коришћења

 Картони зарада АТП „Аутотранспорт” Краљево након 
раскоричавања

Укоричени картони зарада АТП „Аутотранспорт” Краљево након 
предаје Архиву
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Промене у политичкој и економској сфери нашег 
друштва и убрзани развој информационих технологи-
ја тражили су од архивске службе брзе одговоре на 
многа питања, као што су стечајеви, приватизација, 
статус приватне архивске грађе, масовна појава ди-
гиталног и другог аудио-визуелног материјала и 
његова заштита као архивске грађе, као и примена 
међународних архивских стандарда. Oдговор на ова
питања архивска струка и архивска служба није дава-
ла јединствено и целовито, већ су архиви парцијално 
поступали на основу искуства и процене ситуације,
што је у пракси произвело различито поступање архи-
ва за исте или сличне ситуације.

То све доводи до пада квалитета архивске службе 
у организационом, стручном и кадровском смислу по-
степеним напуштањем система јединственог пла-
нирања и јединствене методологије рада, престан-
ком доношења јединственог програма развоја и 
рада архивске службе, стручних упутстава и пре-
порука. Када су матични архиви преименовани у цен-
тралне установе заштите, ослабила је њихова матична 
функција, контакти и координација рада међу архиви-
ма. Све је то довело до слабљења функционисања
архивске службе и застоја у праћењу и примени са-
времених достигнућа у архивистици. Уместо једин-
ствене, почели смо да добијамо разједињену и ау-
тархичну архивску службу, која је почела да се затвара
 унутар себе, али и према друштву.

На скоро свим скуповима архивиста у Србији одр-
жаним последњих година (саветовања, радионице, на-
учни скупови и сл.) констатовани су бројни проблеми 
у функционисању архивске службе и истицани пред-
лози за њихово превазилажење.

Основни захтев и приоритет је стварање стабил-
ног институционалног правног оквира и јачање ка-
пацитета мреже архивских установа доношењем За-
кона о архивској грађи и архивској делатности који би
уредио сва она питања која није прописао Закон о кул-
турним добрима. 

Законом о архивској грађи и архивској де-
латности треба прописати да одговорност за осни-
вање и финансирање мреже архивских установа 
преузме републички ниво власти јер у таквој 
организацији архива могуће је обезбедити ста-
билно финансирање делатности архива, унапре-
ђивање просторних и техничких услова, успостав-
љање јединствене методологије стручног рада зас-
новане на јасним архивистичким стандардима,
стандардима компетенција и квалификација за
стручна занимања, као и услове за обавезно кон-
тинуално образовање и усавршавање постоје-
ћих стручњака. 

Уместо садашње неравномерно развијене и неу-
једначене мреже архивских установа у којој поједини 
архиви покривају територију од 10 општина, а поједи-
ни само једну, треба успоставити оптималну, функ-
ционалну мрежу архива која ће да примењује је-
динствене критеријуме и методе у обављању архив-
ске делатности на целој територији републике. 

Такође, досадашње велике промене и разлике у фи-
нансирању делатности архива које су настале прелас-
ком надлежности са локалних власти на републику, 
а од 2003. године поновним враћањем у надлежност 
општинских власти, треба решити преузимањем фи-
нансирања целокупне мреже архиваод републич-
ког нивоа власти, чиме се стварају услови за стабил-
но, рационално и јаднако финансирање. У вези с тим 
је достизање оптималног броја запослених у архивима 
и елиминисање великих разлика у броју запослених 
радника, који се креће од 5 до 32 радника. Омогућити 
оним архивима у којима је дошло до значајног смање-
ња броја запослених повећање стручних кадрова,
који треба да одрже и унапреде постојећи ниво 
стручног рада у архивима. Потребно је успостављање 
стандарда компетенција и стандарда квалификација за
стручна занимања у архивистици. Такође, важно је 
унапредити програме и начине полагања стручних 
испита који укључују и редефинисање критеријума 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У АРХИВСКОЈ СЛУЖБИ СРБИЈЕ

бучили. Сам процес уазбучавања представља прост, 
али значајан, мануелни посао за који нису потребна 
посебна знања и вештине и не мора се сврставати у 
посебно стручне архивистичке послове. Касније су кар-
тони повезани и пописани и спремљени за паковање у 
архивске кутије. 

Обављањем горенаведених послова постигнуто је 
следеће: смањена је количина архивске грађе одстра-
њивањем корица књига, извршено је уазбучавање кар-
тона зарада, омогућено је лакше проналажење и копи-
рање истих, архивска грађа ће бити смештена у архив-
ске кутије и на тај начин адекватно заштићена, карто-
ни нису претрпели оштећења настала раскоричава-
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њем, мада су на минималном броју картона на ивица-
ма уочљиве мале рупе настале у поступку коричења
про влачењем конца.

Иако постоји мишљење да раскоричавање морају
да обављају само обучени и стручни радници (књиго-
весци, конзерватори), што подразумева ангажовање 
спољних сарадника, усвојено је мишљење да у овом
случају и радници Архива могу да обаве поверени за-
датак, а да ли ће и у будућности они обављати овакав
посао зависиће од случаја до случаја и сагледавања
свих предности и недостатака, а све у циљу заштите
 архивске грађе.

Бошко Ракић, виши архивист 
Историјски архив Краљево
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и правилника за стицање виших стручних звања.
Треба обезбедити услове и дефинисати обавезе кон-
тинуалног образовања и усавршавања постојећих стру-
чњака у архивској делатности.

Потребно је вратити систем јединственог пла-
нирања кроз доношење јединственог програма раз-
воја и рада архивске делатности, односно архивске 
службе. Дугорочне и средњорочне програме развоја 
архивске службе доносио би матични архив – Државни 
архив Србије, а у складу са Стратегијом културног 
развоја Србије.

За даљи развој архивске делатности веома је важно
да се Законом о архивској грађи и архивској делатно-
сти успостави матична функција Државног архи-
ва Србије у пуном капацитету. Поред праћења и 
проучавања потреба и услова рада архива, доношења 
програма развоја и рада архивске службе, вршења 
стручног надзора, предузимања мера за унапређивање 
стручног рада архива Државном архиву Србије као 
матичном архиву утврдити надлежност да доноси 
стручна упутства за стручни рад у архивима. Зако-
ном о заштити културних добара из 1977. године 
(„Службени гласник СРС”, бр. 28/1977), који се при-
мењивао за подручје Републике Србије без покраји-
на, укинуто је Архивско веће које је до тада доно-
сило обавезујућа стручна упутства за стручни рад
архива, а није одређен други орган или тело које би 
таква упутства доносило. Тај пропуст је направљен 
и приликом доношења Закона о културним добрима 
из 1990. и 1994. године („Службени гласник РС”, бр.
71/94) и та празнина постоји до данашњег дана. Поред 
општих друштвених околности, укидање Архив-
ског већа, односно изостављање одредбе која про-
писује који орган или тело ће доносити обаве-
зујућа стручна упуства, један је од основних разлога
за пад квалитета стручног рада у архивима.

С обзиром на то да су укинути механизми који 
обезбеђују координацију рада архивске службе, по-
требно је да се успостави већа координација ме-
ђу архивима преко Државног архива Србије као 
матичног архива. Координација се може постићи 
кроз јединствене програме развоја и рада, мера за 
унапређивање стручног рада, стручног надзора и
стручних упутстава применом јединствених крите-
ријума и метода у обављању архивистичке делатно-
сти, али и кроз одржавање редовних или повреме-
них састанака директора Државног архива Ср-
бије са директорима архива који чине архивску 
мрежу у републици.

Доношењем Закона о архивској грађи и архивској де-
латности ствара се институционални и правни оквир 
да се на нивоу архивске службе сагледају, анализира-
ју, иновирају постојећа и донесу нова стручна упут-
ства која треба да унапреде стручни рад архива. 
Потребно је решити поједина стручна питања као што
је питање сигнатура, класификационе шеме, перио-
дизације фондова и збирки, примена међународ-
них стандарда и сл. У том делу је посебно важно да

се успостави и унапреди централни регистар архив-
ске грађе и документације која се образује и чува уз 
регистар. 

Успостављање и имплементација архивског ин-
формационог система „АРХИС” у свим архивима 
у Србији и његово повезивање са информационим 
системом културних добара Србије, допринеће си-
стематизацији и презентацији података о архивској 
грађи која чини архивски фонд Републике Србије.

Дигитализација културног наслеђа као витално пи-
тање културне политике ставља пред архиве као једне 
од носилаца послова дигитализације, превођење из 
аналогне у дигиталну форму архивске грађе, њено 
дуготрајно чување на поузданим носачима, који 
су намењени архивском чувању, мултимедијално 
представљање, као и обезбеђење трајног и поузданог 
приступа од стране заинтересованих корисника диги-
тализованој грађи. На нивоу архивске службе потреб-
но једа се на основу валоризације архивске грађе 
утврде приоритетни фондови и збирке, који треба 
да се дигитализују и да се обезбеди набавка потребне 
опреме, као и оспособљавање запослених за потребе 
дигитализације. Како се може дигитализовати архив-
ска грађа која је сређена и обрађена, да приоритет 
у сређивању имају најзначајнији фондови и збрирке
који су по приоритету одређени за дигитализацију. 
Након извршене дигитализације, архивска грађа се 
не уништава, већ се трајно чува док се не пронађе 
поуздан и трајан носач дигиталних копија. Чува се и 
микрофилм, који је за сада према становишту ко-
јег заступају архивисти у Србији, најпоузданији 
медиј за дугорочно чување.

Увођење електронског пословања у наше дру-
штво ставља велике обавезе и одговорности пред 
архиве у погледу вршења стручног надзора над ства-
раоцима електронског документа, посебно у делу 
његовог архивирања, трајног чувања и припреме за
предају архивима када дође рок за преузимање. Елек-
тронско пословање постаје све више реалност, а 
архиви нису довољно спремни да опремом и кадром 
испрате овај процес, па је потребна едукација кадрова. 
Формирање државног е-архива за преузимање, чу-
вање и доступност архивске грађе у електронском 
облику је важно питање и носилац тог посла треба да 
буде Архив Србије.

Скоро сви архиви у Србији су суочени са недо-
стајућим простором за преузимање архивске грађе 
јер су последњих година претежно и највећим делом 
преузимали архивску грађу из стечаја привредних 
субјеката. Архиви нису били у ситуацији да преуз-
му сву грађу старију од 30 година која је доспела
за преузимање, услед чега се иста задржава у неаде-
кватном простору изван архива, где је изложена ризику 
од уништења или оштећења. Постоји веома значајна 
архивска грађа органа управе, правосуђа, јавних пре-
дузећа и установа и других стваралаца и ималаца која
је само делимично или уопште није преузимана. По-
требно је да оснивачи архива обезбеде додатни прос-
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Остварујући редовну законску обавезу пријема грађе 
доспеле за преузимање, архиви су у последње безмало 
две деценије суочени са изазовом пријема огромне ко-
личине архивске грађе привредних фондова – углавном 
бивших друштвених предузећа. Наведена појава услов-
љена је дуготрајним процесом друштвено-економске 
транзиције која је у сегменту пословања и статуса пре-
дузећа условила настанак нових својинских и управ-
љачких структура, отварања многобројних поступака 
стечајева и ликвидација привредних субјеката. У пос-
тојећим законским и кадровским оквирима архиви су
били принуђени да архивску грађу, чак и регистратур-
ски материјал привредних субјеката, врло често у не-
сређеном и лошем стању – понекад ванредно и урген-
тно, преузимају у своје депое. 

Испоставило се да, независно од стандардне за-
конске категоризације, грађа привредних предузећа
(нарочито за ове условно речено „мање” архиве) има
изузетну вредност, првенствено са аспекта остварења
права и интереса њених корисника – садашњих и бив-
ших запослених у тим предузећима, те надлежног
пензионог фонда и других државних органа. 

Како би правовремено и прецизно одговорили на 
огроман број ових захтева, архиви су били принуђени 
да својим плановима рада предвиде приоритетно сре-
ђивање и обраду грађе ових фондова. Међутим, реа-
лизација ових послова – које су поред спољних служби 
задужених за рад на терену спроводиле и друге служ-
бе архива, првенствено службе сређивања и обраде гра-
ђе – била је оптерећена низом стручних дилема и недо-
умица архивиста, од којих су многе и данас актуелне.

*
Недостатак савременог закона из области архи-

вистике и пратећих подзаконских аката – Правилника 
и Упустава, свакако су у врху пирамиде ових пробле-
ма. „Зашто привредни фондови у историјским архиви-
ма?” – било је интересантно питање једног колеге. Не 
улазећи детаљно у ово питање, само ћемо констатова-
ти да Закон о културним добрима („Службени гласник 
РС”, бр. 71/94) утврђује врсту и ствараоце архивске 
грађе. Извесно је да архивска грађа предузећа закон-

О МОГУЋИМ НЕДОУМИЦАМА И СТРУЧНИМ ИЗАЗОВИМА 
У СРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕ АРХИВСКИХ ФОНДОВА ПРИВРЕДНЕ 
ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ  (БИВШИХ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА)

Овај чланак настао је са амбицијом да допринесе 
детаљнијем разматрању проблема и уочених недоуми-
ца по питању архивистичког сређивања (и претходног 
преузимања) грађе привредних фондова, на свим ни-
воима наше архивске службе, сагласно чињеници да су
у највећој мери окончани дуготрајни процеси транс-
формације друштвених предузећа праћени масовним 
преузимањем њихове грађе у архиве и потребом за 
ургентним сређивањем овакве грађе. Архивистима ко-
ји обављају – или су ове послове обавили на начин како 
су „знали и умели” свакако би одговарало постојање 
јасно дефинисаних законских аката и стручних упут-
става усклађених са актуелним потребама и праксом 
на терену и у самим архивима. То би у најмању руку 
допринело стварању једнообразне стручне архивске
праксе у свим архивима републике и покрајине. 

Ослањајући се на постојеће, углавном раније до-
нете стручне инструкције, архивисти су већ почетком 
деведесетих година покренули нека питања утврђива-
ња статуса привредних архивских фондова и њиховог 
разграничења у новим друштвено-економским окол-
ностима предлажући нека конкретна решења (Архив-
ски преглед, 1–4, 1992–1993). Нема много стручних 
радова на ову тему, премда су архиви на територији 
АП Војводине посвећивали извесну пажњу овој про-
блематици (Стручни скуп на ову тему у организацији 
Архива Новог Сада у коме је учествовало и неколико 
архива ван покрајине). Допринос теми дало је и Ар-
хивистичко друштво Србије (на Међународном ар-
хивском  саветовању на Тари 2016. године) публикују-
ћи Зборник радова „Архивска грађа у теорији и прак-
си” где се у неколико радова презентују и нуде конкрет-
на решења из сфере разграничења привредних фондо-
ва, нпр. Ванда Војводић Мицова „Периодизација архив-
ске грађе на примеру привредних и управних фондова 
ИА Зрењанин”, Јасмина Живковић „Разграничење ар-
хивске грађе – са примерима из праксе ИА Пожаре-
вац”, као и примери колега из Зајечара и других архива.

Архивска грађа привредне прoвенијенције чини 
значајан део структуре фондова, нарочито у архивским 
установама локалног и међуопштинског карактера. 
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тор за депое како би се преузела сва архивска гра-
ђа која је доспела за преузимање. 

Задаци који се постављају пред архивску службу 
захтевају стручно усавршавање и специјализацију 

кадра, вишестраност и оспособљеност, и за индивиду-
ални, али и за тимски рад. Природа архивске делатно-
сти захтева опште и специфично образовање, као и кон-
тинуирану обуку и едукацију.

Дејан Мостарлић, архивист
Историјски архив „Срем”, Сремска Митровица
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ски представља културно добро захваљујући чињени-
ци да је у околностима доношења иницијалне верзије 
овог закона друштвена или државна својина у преду-
зећима имала карактер општег добра подређеног над-
зору и чувању у државним установама.

Већина наших архива су, за разлику од појединих 
архивских система у свету, установе општег типа, прем-
да у префиксу њиховог назива обично стоји ‘историј-
ски’. Не улазећи дубље у ову проблематику конста-
товаћемо да се пракса детаљног надзора над регистра-
турама и обавеза трајног чувања архиве друштвених и 
осталих привредних предузећа на овим просторима 
показала као добра – у смислу да је то био једини на-
чин да се сачува документација од ‘животне’ важности 
бројним грађанима и институцијама.

Прве озбиљније недоумице архивиста налазимо у 
стручној литератури, већ током деведесетих година, а 
нарочито након 2000. године. Осврнимо се кратко на 
послове преузимања архивске грађе привредних су-
бјеката. У односу на до тада уобичајену праксу коју 
прописује важећи закон о доспелости грађе за трајно 
чување у архиву након 30 година од њеног настанка 
или престанка постојања правног лица – архивисти те-
ренских служби надзора бивају упућени на тесну са-
радњу са стечајним управницима и новим власницима 
капитала бројних предузећа (чак је од неких предузе-
ћа поред руинираног пословног простора остала 
само архива и неколико радника који су је „чували”). 
У непотпуној и недовољно прецизној законској регу-
лативи у односу на обавезу према архиви тих преду-
зећа (изузев Националних стандарда за стечајне управ-
нике и тек касније усвојених савременијих стечајних 
прописа) та сарадња је у доброј мери зависила од њи-
хове личне иницијативности, чак и добре воље. Ово, за 
архивске стручњаке ‘ванредно стање’ потрајаће више го-
дина (тек у верзијама Закона о архивима и архивској 
служби који још није прошао законске процедуре ус-
вајања, прописују се обавезе и рокови чувања грађе у
поступцима стечајева или ликвидација привредних суб-
јеката).

Претпоставимо ли да је највећи део те грађе сачу-
ван – он је у одређеном стању доспео у архиве, са не-
ретко хитно начињеним пописима и у комбинацији са
регистратурским материјалом коме нису истекли ро-
кови чувања. Осим што је реч о огромним количинама 
грађе које изискују нове депо просторе, отворило се и 
питање сређивања ових фондова и њихово довођење у 
оперативну употребу ради остварења права и интере-
са појединаца и корисника архивске грађе (није била
ретка пракса да баш у моменту приспећа грађе прив-
редних фондова бивших друштвених фирми крећу де-
сетине захтева за издавање уверења из те грађе). У од-
носу на стандардну праксу сређивања фондова, овде
је било проблема са стањем архиве, њеном компле-
тираношћу и недостатку одговарајућих листа катего-
рија. 

Међутим, проблем на који архивске службе (пре
свега теренског надзора, а потом и сређивања у са-

мом архиву) морају да обрате пажњу јесте проблем 
разграничења архивских фондова – у овом случају 
фондова бивших друштвених предузећа (не рачунају-
ћи друге велике области попут јавних предузећа, др-
жавних органа и сл.). Недостатак званичних струч-
них инструкција и непосредне координације условио 
је различиту праксу у оквиру наше архивске мреже 
(поставља се питање да ли и на основу ког акта треба 
разграничити ове фондове).

*
Шта је овде предмет недоумица? Поштујући Пре-

поруку о условима и начину образовања архивског фонда и 
архивске збирке приликом сређивања привредних фон-
дова архивисти као критеријум за њихово разграниче-
ње, односно периодизацију, узимају 1946/48. годину
као године национализације или конфискације дота-
дашњих привредних организација приватног капита-
ла. Фондови који настају након ових тачака пресека 
имају својство нових, самосталних фондова и ту ништа
није спорно. Међутим, данас на радне столове архиви-
ста у поступак сређивања доспевају привредни фондови
у распону од послератног периода до данашњих дана.
Већина тих предузећа у назначеном периоду доживела 
је неколико озбиљних правно-статусних и својинских 
промена. Несумњиво да је за архивисте који раде на
сређивању, укључујући и службу за коришћење архив-
ске грађе и издавање уверења, најједноставније и нај-
економичније средити овакве фондове од почетне до
завршне године у оквиру неког од постојећих принци-
па сређивања и у склопу историјске белешке навести
све статусне и својинске промене. Овакав став правда
се целовитошћу архивске грађе и континуитетом адми-
нистративног пословања.

Поједини архиви – првенствено они у АП Војводини 
– поштујући налазе и препоруке Матичне архивске 
службе изложене у Записницима о стручном надзору 
(негде од 2005. године) врше разграничење привредних 
фондова бивших друштвених предузећа по годинама, 
односно датумима њихових својинских и пратећих 
правно-статусних промена.

О каквим се променама ради? Према заступници-
ма оваквог начина рада, ради се о довољно значајним и 
радикалним променама у предузећима које битно ме-
њају својинског титулара, начин и органе управљања и 
карактер самог архивског фонда. Овако нешто стоји у
 4. и 5. критеријуму наведеног Упутства. 

Уосталом, у чему је смисао опште класификационе 
шеме архивске грађе на велике хронолошке и тематске 
области (на државну управу, судство, просвету, итд.), а 
потом и на хронолошке периоде до 1918; од 1918. до 
1941. године итд.? – Свакако у потреби да се одво-је 
државно-историјски, друштвено-економски, и поли-
тички периоди који су утицали на ствараоца и струк-
туру архивске грађе. Ово је још увек званична класи-
фикацијска шема архивске грађе коју су начиниле прет-
ходне генерације архивиста у стабилним друштвено-
економским околностима у односу на прошлост из 
њихове перспективе. У последњих тридесетак година 
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на овим просторима „догодило се толико историје”, 
коју савремена архивска служба очигледно још није 
рашчланила. У противном, не би било садашњих недо-
умица „да ли и како разграничити привредне (и остале) 
архивске фондове?” Можда би решења требало тражити 
у искуствима околних земаља. 

Вратимо се краткој анализи преображаја наше 
привреде у протеклих седамдесетак година. Препорука
о условима и начину образовања архивског фонда и архив-
ске збирке (која је оријентир за периодизацију и фор-
мирање фондова и збирки за све врсте архивске гра-
ђе) у сфери привредних фондова препознаје и проме-
не у оквиру социјалистичког система (типа самоуп-
рављања, увођења ООУР-а, СОУР-а итд.). 

Међутим, пратећи глобалне промене у југосло-
венској држави, предузећа усклађују своје пословање 
и организацију са новим законским прописима (од
Закона о предузећима из 1988. године, Закона о друш-
твеном капиталу из 1990. године, Закона о условима и 
поступку претварања друштвене својине у друге облике
својине из 1991. године итд.). Дотадашња искључиво 
друштвена својина у већини њих прелази најпре у 
мешовити облик – у виду деоничарских друштава, а 
касније њиховом трансформацијом у облик потпуно
приватних акционарских друштава и других форми 
предузећа. Појављују се и сложена холдинг предузећа. 
Деоничарска мешовита предузећа чине удела друш-
твеног и деоничарског капитала који има карактер 
приватног капитала – најпре кроз такозвано радничко 
деоничарство где друштвени капитал још има значај-ну 
превагу. (У питању је широка тема преображаја пре-
дузећа која превазилази оквире овог чланка). Премда 
то није суштински приватизовано предузеће, овде се 
може говорити о битној промени у карактеру оваквих 
регистратура, односно фондова. 

Првенствено је реч о промени вида својине (као 
прелазног облика до појаве привредних друштава са 
искључиво приватним капиталом), али и о променама 
у њиховој управљачкој структури. Претходно су нес-
тали Раднички савети, Зборови радних људи и низ 
других органа, а сад се појављују Скупштине деонича-
ра (касније акционара), које чине представници капи-
тала, Управни одбори и низ других органа. Мења се и 
структура архивске грађе и регистратурског матери-
јала. Пословање ових предузећа уређују и нова правна 
акта, а све промене региструју се у надлежним судским 
регистрима (од 2005. године у Агенцији за привредне 
регистре). 

Архивисти ову својинску промену могу да схвате 
као најрадикалнију од 1946/48. године сматрајући да
моменат власничке трансформације друштвених у ме-
шовита предузећа, представља хронолошку границу 
разграничења архивских фондова. Овде се, дакле, раз-
двајају друштвена својина од мешовите и потпуно 
приватне својине која ће проистећи из ње. Законски 
оквир за ове промене су горепоменута уставна и за-

конска решења, али сам процес трансформације пре-
дузећа у нашим условима није текао равномерно (већ 
више од 20 година). Поједина предузећа су већ почет-
ком деведесетих година трансформисана у деоничка 
друштва, нека у каснијим годинама у акционарска дру-
штва, а нека тек након поступка обавезне приватиза-
ције друштвеног и државног удела. 

Законски прелазак из деоничарских друштава у 
акционарска, фактички је промена у истим или слич-
ним власничким односима (постојање приватног ка-
питала), с тим што се терминолошки губи назив „део-
ничарско друштво”. (Исти је прелаз у ДОО и сличне 
форме). Слично би могло бити и код архивских фон-
дова приватизованих предузећа где би се као почетна 
година фонда могла узети управо година уласка дела 
приватног капитала – дакле, пре његове потпуне при-
ватизације. Такво предузеће било би нови фонд само 
уколико је приватизовано као потпуно друштвено или 
државно, без уплива приватног капитала. 

У оваквом начину рада од „спољних служби” на 
терену захтевало би се да изврше разграничење тих 
фондова иако је у самој грађи у регистратурама тако 
нешто физички готово немогуће. У том случају запосле-
ни у архивистичком сређивању фондова морају уз изу-
зетан архивистички напор извршити најпре утврђива-
ње граничних година и идентификацију фондова, а на-
кон тога приступити одвајању и сређивању те грађе. 
Пример тако разграничених архивских фондова нај-
чешће је инвентарисање два фонда (нпр. Друштвено 
предузеће „Сава” (1947–1991) и Акционарско друштво 
„Сава” (1991–2007), где је 1991. година моменат пре-
ласка предузећа најпре у деоничарско, а касније у акци-
онарско друштво; а 2007. година је година закључења 
стечаја и брисања предузећа из Регистра). 

Сам поступак сређивања оптерећен је новим недо-
умицама, нарочито када треба утврдити датум прес-
танка творца архивског фонда. Ликвидација и коначно 
закључење стечаја су неупитне ситуације, али остаје 
питање у ком правцу „пратити” стечајни поступак у 
смислу нових законских решења. На пример, стечај се 
обуставља ради продаје предузећа као правног лица, 
али се наставља у односу на стечајну масу (у којој се 
такође ствара одговарајућа архивска грађа везана за 
предузеће у стечају и чини део стечајне грађе која се 
предаје архиву). Отворено је и питање како посматра-
ти куповину предузећа као правног лица из стечаја ако 
његов купац настави или не настави исту делатност 
(предузеће продато као правно лице послује под ис-
тим матичним бројем). У случају битне промене делат-
ности тако продатог предузећа, закључење стечајне
масе означило би престанак постојања творца фонда. 

Листе категорија на основу којих се врши излучи-
-вање у архиву такође су засебна тема за архивисте 
који раде на сређивању архивских фондова привредне 
провенијенције, као и низ других питања која чекају 
адекватне одговоре.
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Када је крајем октобра у Архив Србије стигла молба 
да се ученицима Шесте београдске гимназије омогући 
једнодневна пракса у оквиру школске манифестације 
„Новембарски дани Соње Жарковић”, једва је могло 
да се наслути каква покретачка снага лежи у неколико 
редака њене садржине. Јасно је да ово није први пут да 
ученици посећују Архив Србије и упознају се са радом 
и улогом архива у животу једне заједнице, али овога 
пута замисао је била да то учине суделујући у послови-
ма које људи у архиву обављају свакодневно. Та чињени-
ца не само да је њихов боравак у архиву учинила бога-
тијим и сврсисходнијим, већ је и запосленима у овој 
установи наметнула питање једног сасвим новог кон-
цепта у методологији културно-просветне и пропага-
дне делатности архива. 

Досадашња пракса приликом посета ученика огле-
дала се кроз активности које су имале за циљ да учени-
цима укажу на значај архива и да их упознају са радом 
појединих служби као што су Центар за информације, 
Библиотека, Читаоница, Депо, Лабораторија за кон-
зервацију и рестаурацију и Књиговезница. Том при-
ликом свака од служби је на свој начин, неретко кори-
стећи разне демонстративне методе, успевала да доча-
ра посао који обавља. Ипак, током последње посете уче-
ници су и сами учествовали у поменутим пословима, 
стичући мало, али занимљиво, практично искуство.
Тако је, између осталог, ученицима у Центру за инфор-
мације било омогућено да пријаве истраживача у 
систему који је за то предвиђен, у Библиотеци су уно-
сили одређене инвентарне јединице у информаци-
они систем „Архис”, упознали се са радом у систему
„COBISS” и посетили библиотечки депо, док су у Ла-
бораторији за конзервацију и рестаурацију и Књиго-
везници искусили читав низ радњи које се користе у 
лечењу докумената и изради књига. Иако из техничких 
разлога посета Депоу I Архива Србије овога пута није 
била могућа, ученици су посетили канцеларију у којој 
тим архивиста обавља послове на сређивању и обради 
архивске грађе и тамо су били упознати са радом 
новог информационог система „Архис” и његовим 
предностима, а омогућен им је и краћи рад у систе-
му уз стручан надзор. Вишечасовна посета окончана 
је кратким и занимљивим предавањем о османским 
документима који се чувају у Архиву Србије, а које су 
ученици имали привилегију и да уживо погледају. 

Кроз овакав приступ, остварен понајпре захва-
љујући одличној сарадњи запослених у Aрхиву и кон-
структивном деловању у правцу заједничке тежње да
се ученицима приближи један мање познат, али не мање 
важан свет, направљен је корак који отвара простор 
за разне идеје. Овај пут може да омогући добробит 
будућим генерацијама ученика које би у додиру са жи-

КРОЗ КЉУЧАОНИЦУ АРХИВА
ПОВОДОМ ПОСЕТЕ УЧЕНИКА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

АРХИВУ СРБИЈЕ

Душан Гутеша, архивист
Архив Србије

Ученици на предавању о османским документима који се чувају у 
Архиву Србије

Ученици са архивистима

Ученици у Лабораторији за конзервацију и рестаурацију 
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вим документом биле спремније и способније да боље 
разумеју одређене друштвене околности и феномене,
и да на одговарајући начин реагују. Али, добробит не
би имали само ученици. Ако узмемо у обзир да је при-
ликом горепоменуте посете, уз професорку историје 
Драгану Мишић која је иницирала посету и довела 
ученике, скоро двадесет запослених у Архиву Србије 
било укључено у реализацију ове замисли, онда може-
мо да закључимо да оваква иницијатива доприноси и 
доброј интеракцији у оквиру самог колектива. Дани 
уочи посете ученика протекли су у активној размени 
идеја запослених у Архиву Србије и заједничком осми-
шљавању програма посете. Ученици су у ових неколи-
ко сати практично постали део света докумената који 
је уско повезан са низом свих оних споља готово не-
видљивих послова који га држе у животу, а без којих
би се тај свет урушио и нестао. Упознати су и, што је
још важније, суделовали су у његовом очувању. 

Свет докумената нужно не значи свет фасцинаци-
је, нарочито не оне плитке и недорасле којом покуша-
вају да нас са различитих страна запљусну сваког дана, 
али значи свет тихе постојаности, свет опипљивих све-
дочанстава да смо били, да јесмо и да нећемо преста-
ти да будемо докле год чувамо то што имамо. Чак и
онда када нисмо довољно стрпљиви да га разумемо, 
када нам недостаје проницљивости и интелигенције, АРХИВИСТИ
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када трагамо и не налазимо, чак и тада свет докумена-
та представља неприкосновени браник од губитка пам-
ћења, губитка идентитета. И можда ће баш неки од 
ових младих људи сутра, удружени са свима онима 
који већ раде на томе, на очувању документа који је 
сведок, постати снага која ће мењати свет око себе. 
Зато искуство овога типа треба да се шири, а архиви 
што смисленије и посвећеније да се баве културно-
просветном делатношћу, да обогаћују програм рада 
са децом и усавршавају едукативне методе, да остваре 
што је могуће интензивнију сарадњу са просветним 
установама. Резултат свега најбоље илуструје писмо 
захвалности ученика Шесте београдске гимназије које 
су упутили Архиву Србије неколико дана после посе-
те. Ипак, то писмо треба да буде подстрек за даљи раз-
вој и усавршавање методологије у приступу учени-
цима. Такав приступ подразумева покретање различи-
тих креативних радионица, учење кроз игру, корак са 
временом и начином размишљања ученика, а све то без 
изневеравања основних постулата света на који им се 
указује. Можда је рад на проблему одржавања пажње
код ученика један од највећих изазова школе данашњи-
це, али удруживањем снага повећава се и могућност 
умањења овог проблема. Тек с освојеном пажњом пра-
во учење може да почне, а архивске установе у Србији 
треба да дају свој што већи допринос таквом учењу.  

Питање адекватног смештајног простора Историј-
ског архива Краљево је актуелно од његовог оснивања 
до данас. И после готово 60 година постојања и рада, 
Историјски архив Краљево своју делатност обавља 
на привременим адресама, у отежаним, неадекватним 
и скученим условима, који просторно и физички не 
одговарају стандардима и захтевима струке, запосле-
нима и корисницима архивске грађе.

Установа се, по питању смештаја, од
постанка налази у зачараном кругу. 
Временом, привремено решење је пос-
тало – привремено трајно решење. Први
додељени простор Архиву, 1960. годи-
не, био је величине 5,5 m x 3,5 m у 
Ватрогасном дому, предвиђен за депо, 
као и неколико канцеларија некадашње 
Секцијe за путеве. Четири године 
касније, уз велике тешкоће и убеђива-
ња, Историјском архиву Краљево је 
дат на коришћење први спрат у згради 
тадашњег среза у Карађорђевој улици 
бр. 1. Преуређењем ове зграде за по-
требе галеријског простора Народног 
музеја Краљево 1965. године, Архив је 
трећи пут морао да се сели, овог пута

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
И ДАЉЕ БЕЗ СОПСТВЕНОГ КРОВА 

са спрата у приземље на простор од свега 184 m2. Пи-
тање смештајног простора Архива је поново отворено 
1969. године, али без успеха, јер зграда предузећа 
„Чистоћа” није одговарала општим наменама и потре-
бама установе. Године су пролазиле, а Архив је и даље 
радио у веома скромним условима. Због недостатка 
смештајног простора, 1982. године Архив је добио згр-

Јасминка Марковић, архивист
Историјски архив Краљево

Зграда на локацији Стари аеродром у Доситејевој 19
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аду на локацији Стари аеродром у Доситејевој 19, где 
се и данас налази депо. Од 27. децембра 2004. године, 
Архив користи и пословни простор у згради на Тргу 
Светог Саве 1, тако што јe са Музејом разменио прос-
тор у Доситејевој 19, за део простора на Тргу Светог 
Саве 1.

 Резултат и последице ранијих одлука и околности 
су да Историјски архив још увек нема своју зграду и 
тренутно је смештен на две локације у објектима који 
су му дати на коришћење. Само је питање времена ка-
да ће, због својих потреба, власници некретнина мора-
ти да откажу гостопримство, што би, ако се нешто 
конкретно не предузме, Историјски архив Краљево 
довело у веома тежак, готово безизлазан положај.

Наиме, ситуација је постала алармантна крајем 
2014. године, када је објекат на Tргу Светог Саве 1,
који установа користи за обављање своје делатности и
рад са странкама, решењем Агенције за реституцију 
враћен српском православном манастиру Жичи. Ис-
торијском архиву Краљево је новембра 2016. године 
достављено обавештење Градске управе, Одсека за 
имовинско-правне послове и послове управљања имо-
вином, у коме стоји да је град Краљево у обавези да 
преда у својину и државнину српском православном 
манастиру Жичи. О озбиљности проблема говори и 
чињеница да је на адресу Историјског архива Краљево 
средином априла 2017. године стигла и опомена пред 
утужење за исељење. У међувремену је између садаш-
њег власника и Архива постигнут усмени договор о 
коришћењу овог простора до краја 2019. године. 

Отежавајућа околност је и што је објекат у Доси-
тејевој 19, у коме су смештени депо за чување вред-
не архивске грађе и специјализована библиотека, у јав-
ној својини Републике Србије, и као корисник је упи-
сан Факултет за машинство и грађевинарство у Кра-
љеву, Универзитета у Крагујевцу. Такође, због попу-
њености капацитета архивског депоа, настао је нови
проблем око преузимања и смештаја архивске грађе 
некадашњих краљевачких привредних гиганата „Маг-
нохрома”, „Фабрике вагона” и „Аутотранспорта”. 

Због проблема смештаја, Историјски архив Краље-

во је принуђен да своје културно-просветне и излож-
бене садржаје пласира у просторијама других инсти-
туција и да активности прилагођава датим ситуација-
ма. Рад са истраживачима се такође одвија у скромним 
условима.

Имајући у виду веома тешку и неповољну ситуаци-
ју у којој се нашао, Историјски архив Краљево је алар-
мирао оснивача Град Краљево и све релевантне факто-
ре како би у што краћем року пронашли најбоље реше-
ње за смештај једне од најзначајних установа културе 
у граду на Ибру. После низа састанака и консултација, 
оснивач је доделио три парцеле укупне површине 
610 m2, на којима се налазе објекти са привременом 
грађевинском дозволом, са могућношћу изградње ар-
хивске зграде П + 5С, бруто површине надземних етажа
од 2196 m2. Међутим, увидом у чињенично стање, ут-
врђено је да је један од објеката легализован и сада је 
потребно решити новонасталу ситуацију.

Следећи кораци су обезбеђивање финансијских 
средстава и израда идејног решења и главног пројекта 
за архивску зграду, којимa би почело трајно решавање 
проблема смештаја установе, у складу са захтевима и 
стандардима архивске струке, и неометано обављање 
делатности.

Циљ установе је да после шест деценија постојања 
и рада изађе из статуса корисника и добије свој кров 
над главом тј. савремени објекат са свим потребним и 
пратећим садржајима, као што су просторије за при-
јем, дезинфекцију, смештај, сређивање, обраду, зашти-
ту, коришћење архивске грађе и рад запослених. 
Посебну пажњу треба посветити депоу, најважнијем 
простору у архиву, чија је главна функција обезбеђива-
ње потребних услова за заштиту и чување архивске
грађе и њено брзо, лако, ефикасно и прегледно кориш-
ћење. У склопу објекта је потребно обезбедити прос-
торије за информативни центар, библиотеку, читаони-
цу, истраживачки рад, дигитализацију, микрофилмо-
вање, конзервацију, конференцијску салу, простор за 
културно-просветну и изложбену делатност. 

Изградња архивске зграде није хир, већ дугогоди-
шња потреба, која доживљава кулминацију, без могућ-
ности пролонгирања и дужег чекања, тим пре јер се ради 
о очувању вредне писане културне баштине са тери-

торије града Краљева и општина Вр-
њачка Бања и Рашка. Наменска зграда 
би трајно решила питање смештаја и
унапредила делатност и услуге Исто-
ријског архива Краљево, а шира заје-
дница би добила друштвено користан 
објекат у овом делу земље, који би био 
по савременим архивистичким стан-
дардима и допринео афирмацији и зна-
чају заштите, чувања, коришћења и 
презентовања архивске грађе. Остаје 
нада да овога пута проблем неће ос-
тати мртво слово на папиру, већ да ће 
бити пронађено решење за трајни и 
адекватни смештај Историјског архива 
Краљево.                                                                                 

Зграда на Тргу Светог Саве 1
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Изложба „Шабац 1918–1938.” 
Међуопштинског историјског архи-
ва Шабац је део обележавања 100-го-
дишњице ослобођења Шапца у Пр-
вом светском рату. Изложба је прва 
од низа манифестација којима је 
град Шабац обележавао овај велики 
јубилеј.

 Циљ изложбе је да представи 
обнову и развој Шапца у првих два-
десет година након рата. Свечано от-
варање изложбе је било 1. новембра 
2018. године у 12 часова у Галерији 
на тргу, на Тргу шабачких жртава, 
централном градском тргу. На от-
варању изложбе говорили су Игор 
Марсенић, градски већник задужен
за културу, Давор Станојевић, дирек-
тор Међуопштинског историјског
архива Шабац и Иван Досковић, ау-
тор изложбе. 

Шабац је током Првог светског 
рата претрпео велика разарања. Ве-
лики број грађевина је делимично 
или у потпуности уништен, а градско 
становништво је преполовљено. Број 
становника града је спао са неких 
14.000 на око 7.000. Због великог ра-
зарања Шабац је назван „Српски 
Верден”.

Српска војска је ушла у Шабац 2. 
новембра 1918. године, девет дана пре 
завршетка Првог светског рата. Убр-
зо након ослобођења земље долази и
до стварања нове државе, Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, што ће за 
Шабац имати далекосежне последи-
це. Шабац више није град чије се 
богатство и развој базирају на спољ-
ној трговини. Ова трансформација 
је завршена 1938. године отварањем 
Хемијске индустрије „Зорка”. Шабац 
постаје модеран индустријски град, 
а „Зорка” ће остати носилац развоја 
града у целом 20. веку.

Изложба је подељена у неколико 
целина. Уводни пано даје општи при-
каз изложбе и основне информације о циљу изложбе. 
Први део, под називом „Страдање и хероји” представ-
ља приказ затеченог стања у граду непосредно након 
ослобођења и напоре да се установи култура сећања 

на страдање цивила и војника током 
Првог светског рата. Обнова града 
је илустрована у другом делу, под на-
зивом „Ратна одштета и обнова”. Сег-
мент „Јавно здравље” говори и о теш-
ким здравственим условима после ра-
та и институционалне борбе да се ти
услови поправе, пре свега кроз изград-
њу шабачке болнице. Део „Развој
градске инфраструктуре” говори о 
урбаном развоју града након првих 
послератних година. Темељни доку-
мент за урбанизацију био је реферат 
„Потребни радови за уређење и 
унапређење Шапца”. Тада долази до 
потпуне електрификације и града, 
калдрмисања улица, развоја канали-
зационе мреже, као и водоводне мре-
же. „Грађански живот у Шапцу” илу-
струје живот града у овом периоду
 и како је Шабац поново постао „Ма-
ли Париз”. Бројна грађанска удруже-
ња су била активни чиниоци у кул-
турном, спортском и забавном жи-
воту града, а у то време у Шапцу је 
основан и један од првих џез орке-
стара на територији данашње Срби-
је. Од нарочитог значаја истакао бих
рад Одбора за обнову куће Вука Ка-
раџића који је иницирао обнову 
куће Вука Стефановића Караџића 
и утемељење Вуковог сабора. Пос-
ледњи део „Привреда” говори о еко-
номском и индустријском развоју 
Шапца, а сама изложба се завршава 
оригиналним цртежом торња ХИ
„Зорка” који остаје симбол инду-
стријског развоја Шапца током чита-
вог 20. века.

За изложбу је коришћена искљу-
чиво архивска грађа Међуопштин-
ског историјског архива Шабац која 
се односи на овај период. Коришће-
ни су фондови Градског поглавар-
ства, Записници седница Одбора оп-
штине Шабачке, Збирка поклона и 
откупа, Збирка фотографија, Лични 
и породични фондови, фонд Шабачке 

народне књижнице и читаонице, фонд Шабачког пева-
чког друштва „Занатлија”, фонд Шабачке болнице и 
фонд Дирекције за путеве.

ИЗЛОЖБА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШАБАЦ 
„ШАБАЦ 1918–1938.”

Иван Досковић, архивист
Међуопштински историјски архив „Шабац”



35

Архивски гласник 13 2018.

ИЗ РАДА АРХИВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
(децембар 2017 – децембар 2018. године)

Управа Архива Српске православне цркве је поста-
вила сређивање и обраду архивске грађе за први и нај-
важнији задатак у постизању циља заштите архивске 
грађе и обезбеђивању њене доступности стручној јав-
ности и омогућавању практичног коришћења. Зато 
ћемо се прво осврнути на фондове који су сређени 
и који су у поступку сређивања. Подсетићемо да је 
Архив СПЦ млад архив који је настао и организаци-
оно се уобличио по Протоколу о сарадњи између Срп-
ске православне цркве, Министарства културе Репуб-
лике Србије и Архива Србије потписаним 14. септем-
бра 2007. године. Прво се приступило класификацији 
грађе на фондове и године и идентификацији књига. 
Одређени су приоритети када је сређивање и обрада 
фондова у питању. У овом раду даћемо приказ оних 
фондова на којима смо радили у назначеном периоду.

  За фонд Свети Архијерејски Синод (1919–1941) 
урађена је класификација грађе и методско упутство 
и почела је архивска обрада и израда првих информа-
тивних средстава. Архивистички је обрађен и сређен 
део фонда који се односи на Тапије манастира и цр-
кава и то тапије цркава браничевског округа и тапије
цркава и манастира нишке, жичке, бококоторско-
дубровачке епархије и Митрополије скопске. Обра-
ђена су и Персонална досијеа свештеника и ректора 
Богословског факултета. За овај фонд предвиђена је 
израда сумарног и аналитичког инвентара. Најстари-
ја грађа која припада фонду Конзисторије Митропо-
лије београдске (1836–1914) која је првенствено била 
одвојена и архивистички обрађена, сада је у процесу 
дигитализације. Последњи фонд који је архивистички 
обрађен и за који је урађен аналитички инвентар је
фонд Митрополија српска на Крфу (1914–1919). 

Архивистички су обрађене и књиге „Персонална 
књига православног свештенства” у три тома (20-их
година 20. века је вођена), „Књига свих епархија са па-
рохијама” (упис вршен 50-их година 20. века) и „Књи-
га наредби и уредби” (1842–1943). За ове књиге ура-
ђени су адекватни пописи и инвентари са циљем 
обезбеђивања доступности и претраживости књига 
које су специфичне по томе да имају велики распон 
година и да пружају разноврсне и детаљне податке. 
Књига „Наредбе и уредбе” је због своје вредности и 
степена оштећености дигитализована и одређена је
за конзервацију. 

Архив СПЦ учествовао је и на Међународном нау-
чном скупу у Пожаревцу на коме је представио одређе-
не аспекте свог рада и тако учествовао у размени иде-
ја и искустава теорије и праксе савремене архивистике. 

Др Радован Пилиповић и Јована Гогић су пред-
ставили своје радове. Др Радован Пилиповић пре-

зентовао је свој рад о синђелијама као врсти докумен-
та старе црквене администрације. Подаци о историји 
и аспектима синђелије могу бити корисни и другим 
архивистима који у својим фондовима наилазе на 
синђелије. Јована Гогић представила је свој рад о књи-
гама у Архиву СПЦ, њиховој структури и значају,
у коме је детаљно описан процес сређивања књига,
дат је сумарни преглед свих књига које су пописане, а
посебно су дати и подаци о књигама које су архи-
вистички обрађене и за које су урађени инвентари. 

Архив СПЦ је са Епархијом сремском СПЦ из-
даo Зборник радова са научне конференције „Патри-
јарх Јосиф Рајачић и његово доба 1785–1861”. На-
учни скуп одржан је у Сремским Карловцима у Бого-
словији Св. Арсенија 5. новембра 2016. године пово-
дом обележавања 155 година од упокојења патријарха 
српског Јосифа Рајачића.

Милош Матијевић, архивист Архива СПЦ је у 
фебруару 2018. године приредио изложбу „Чачанско 
свештенство у српско-турским ратовима (1876–1878)” 
у којој су представљена документа из фондова Ар-
хива СПЦ. Изложба је посвећена обележавању јуби-
леја 140-годишњице од ослобођења Јужне Србије и 
припајања четири округа (топличког, нишког, пирот-
ског и врањског) Кнежевини Србији уз посебан осврт 
на улогу чачанског свештенства и других Чачана у 
српско-турским ратовима. 

Архив СПЦ се крајем 2017. године одазвао позиву 
Удружења Требињаца „Јован Дучић” из Београда да 
се поводом 185. годишњице од рођења архимандрита 
Нићифора Дучића (1832–1900) приреди изложба ар-
хивских докумената, слика и фотографија. Аутори ове 
изложбе су др Радован Пилиповић, Милош Матије-
вић и ђакон др Ненад Идризовић. Изложба носи нас-
лов „Архимандит Нићифор Дучић (1832–1900) српски 
духовник, историчар и устанички вођа”. Представље-
на су документа из фондова Архива СПЦ која при-
казују архимандрита Нићифора Дучића као црквену
личност, борца за слободу и прегаоца на пољу култур-
не делатности.

Поводом 100-годишњице од завршетка Првог свет-
ског рата Архив СПЦ је у сарадњи са Епархијом врањ-
ском приредио изложбу „Свети сурдулички ново-
мученици – Прилози за српски мартирологијум (1915–
1918)”. Ова изложба говори о страдању српског наро-
да и Српске православне цркве у бугарској окупацио-
ној зони, о бугарској окупационој политици и судби-
нама српских свештеника.

Архив СПЦ бавио се и темом ослобођења Јужне 
Србије 1878. године, односно уређењем црквених 
прилика у топличком, нишком, пиротском и врањском 

Јована Гогић, архивист
Архив Српске православне цркве
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округу, када је у сарадњи са Народним музејом из
Врања приредио истоимену изложбу. Изложба је 
приређена поводом 140-годишњице ослобођења ових 
области од турске власти и њиховом присаједињењу 
Кнежевини Србији (1878–2018). Аутори ове изложбе 
су Др Радован Пилиповић и Милош Матијевић.

Изложба „Српска православна црква и Руска еми-
грација (1920–1940)” која је приређена 2016. године 
поводом 80 година (1936–2016) од упокојења митро-
полита Антонија Храповицког (1836–1936), године 
2018. је допуњена и проширена поводом полагања ка-
мена темељца руско-српског храма у Бањалуци пос-
већеног цару Николају Романову и његовој породици. 
Том приликом изложба је опремљена и двојезичним 
каталогом на руском и српском језику. У продужетку 
изложбе приређене у Бањалуци у културном центру 
Бански двор промовисана је и књига „Српска пра-
вославна црква и руска емиграција (1920–1940)”, ау-
тора др Радована Пилиповића.

Поменућемо и кориснике грађе Архива СПЦ. 
На основу нашег досадашњег рада можемо рећи да 
постоји заинтересованост за архивску грађу цркве-
ног порекла. Зато Архив СПЦ излази у сусрет корис-
ницима грађе и уступа архивску грађу на коришће-

ње након одобрења од стране Светог Архијерејског 
Синода, иако се фондови који су до сад сређени и 
даље допуњују јер класификација грађе још увек није 
завршена. Од 2015. године до данас Архив СПЦ имао 
је 52 истраживача архивске грађе који су истражива-
ли разноврсне теме, што опет показује колико аспека-
та друштвене стварности покрива архивска грађа Архи-
ва СПЦ. Поменућемо само неке теме. Поред истра-
живања историја цркава и манастира, живота еписко-
па и свештенства и генеалошких истраживања поро-
дичне историје, истраживане су и теме које се одно-
се на положај српског народа на тлу Јужне Србије и
Македоније, руску емиграцију, односно руске свеш-
тенике који су након рата попунили упражњене 
парохије, српско-бугарске црквене и просветне везе 
у 19. веку, војно свештенство у ослободилачким рато-
вима Србије 1904–1918, Црквени просветни савет у 
Сарајеву итд. 

Радом са корисницима као и са издавачком делат-
ношћу и изложбеним активностима желимо да раз-
вијемо и негујемо свест о вредности и важности доку-
ментарних извора црквеног порекла за изучавање исто-
рије цркве и разумевање друштвене стварности и важ-
них историјских догађаја. АРХИВИСТИ
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Поводом обележавања сто четрдесет година од сти-
цања независности Кнежевине Србије и присаједиње-
ња Нишког, Пиротског, Топличког и Врањског округа 
и стоте годишњице од окончања Првог светског рата, у
Пироту је 12. октобра 2018. године одржан научни 
скуп Пирот од турске касабе до модерног града – преко
Берлина и Версаја. Покровитељ скупа био је Град Пи-
рот, а организатори Удружење историчара из Пирота 
и Историјски архив у Пироту. Као резултат овог ску-
па светлост дана је угладао Зборник радова. Према 
речима уредника Зборника проф. др Милоша Јагодића, 
учесници скупа, историчари различитих генерација и 
истраживачких усмерења, настојали су да у радовима 
обраде непознате или недовољно познате аспекте ис-
торије Пирота, југоисточне Србије и Србије у цели-
ни. Зборник обухвата период од прве половине девет-
наестог века до почетка Другог светског рата и садржи 
радове који се односе на политичку, друштвену и еко-
номску историју као и демографске прилике, ислам-
ско и хришћанско наслеђе Пирота и околине. У мето-
долошком погледу, намера је била да се Зборником 
правазиђе, често само конвенционална, граница изме-
ђу локалне и националне историје, те да се покажу 
компламентарност и међусобна условљеност догађаја, 

ЗБОРНИК РАДОВА
ПИРОТ ОД ТУРСКЕ КАСАБЕ ДО МОДЕРНОГ ГРАДА

ПРЕКО БЕРЛИНА И ВЕРСАЈА

појава и процеса на локалном и националном нивоу.
Радови се могу поделити на оне који обрађују теме 

директно везане за пиротски крај и оне које су везане
за регионалну или националну историју тога периода. 
Оно што нам доносе локалне теме односи се најпре
на Пирот у првој половини деватнаестог века, дакле
на Пирот под турском влашћу. Радови Александра М. 
Савића и Нина Делића бацају светло на Пиротску ка-
зу у турском управном систему. На ове радове, надо-
везују се радови Игора Стаменовића и заједнички рад
Сашке Велкове и Миле Панајотовић који говоре о ка-
рактеристичним грађевинским елементима тога пери-
ода. Затим, радови Предрага М. Видановића и Јелене 
Н. Радосављевић који нас упућују на Пирот за време 
успостављања српске власти након присаједињења ка-
ко у световном тако и у верском погледу и на рефлек-
сију становништва на ове догађаје. Оно што би била 
још једна одлика ових радова, то је да се у појединим 
сегментима идеално допуњују. Управо прва два рада о 
Пиротској кази су феноменална подлога за друга два 
који говоре о верским објектима у том истом периоду. 
Рад о успостављању српске власти на територији Пи-
рота логички се допуњује са радом о Нишавској епар-
хији од ослобођења до Берлинског конгреса. 

Давор Лазаревић, професор историје, Гимназија Пирот
Предраг М. Видановић, архивист, Историјски архив у Пироту
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Група радова регионалног и националног карак-
тера су право истраживачко богатство тога времена, 
почевши од рада Милоша Јагодића, аграрног питања 
у Србији у периоду од 1880. до 1882. године и одно-
са европске дипломатије према Закону о уређењу аг-
рарних одношаја којим су укинути чифлици у новим 
областима Србије. Приказ је последица које су прати-
ле српску дипломатију у периоду након присаједиње-
ња ових простора. Рад Славише Недељковића о школо-
вању српске деце из Старе Србије у просветним заво-
дима Кнежевине Србије од 1842. до 1868. године је
рад који би свакако морао да нас подстакне на истра-
живање да ли је таквих активности било и на нашим 
просторима. Рад Сузане Рајић који говори о мисији 
генерала Никитина и рад Да-
нијела Радовића о дипломатији 
Јована Ристића су радови који
нас упућују на сву дипломатску 
тежину непосредно пре поче-
тка српско-турских ратова.

Мора се одати признање 
ауторима који су се прихвати-
ли незахвалног и непопулар-
ног посла да обрађују пасивне, 
сувопарне, неистражене и ис-
траживачима мање занимљиве 
теме. У том смислу хвале су 
вредни радови Александре Ву-
летић, Кристине Павловић и
Марије Краљ који обрађују
параметре демографског, фи-
нансијског и пољопривредног 
живота пиротског краја у го-
динама непосредно по при-
пајању Србији. Поменути ра-
дови отварају могућност за 
даље бављење темама које су се
до сада налазиле на дубокој пе-
риферији истраживачких ин-
тересовања. 

Током самог научног скупа велику пажњу слушала-
ца је привукао рад Момира Самарџића о Стеви Пе-
трановићу алијас Михаилу Михаиловићу који расве-
тљава, до сада, слабо познате аспекте обавештајних 
и пропагандних активности српских власти на прос-
торима који су, попут пиротског краја, у том погледу 
могли бити интересантни. О сличној проблематици 
говори и рад Уроша Шешума у чијем је фокусу Срп-
ско-бугарски рат кроз који аутор читаоцима пред-
ставља сву сложеност српско-бугарских односа, дело-
вање пробугарских елемената у Пироту и репреси-
ван однос званичне Србије према нелојалним Пиро-
ћанцима. Оба рада заслужују велику пажњу јер се
генерално баве интеграцијом Пирота и околине у др-
жавне оквире Србије што је у досадашњим истра-
живањима као тема најчешће занемаривано или једно-
страно интерпретирано.

Када говоримо о радовима који се тематски насла-
њају на аспекте друштвене и културне историје, онда 

никако не треба прескочити странице Зборника на 
којима се налазе радови Јасмине Милановић, Момчи-
ла Исића и Давора Лазаревића. Њихови истражива-
чки производи нуде нова гледања на ћилимарство, 
школство и утицај страних држављана на развој мале, 
заостале вароши каква је био Пирот. Иако се о ћили-
марству у Пироту доста писало, рад Јасмине Милано-
вић је ипак нешто сасвим ново јер баца другачије
светло на улогу ћилимарства у еманципацији жена и
њихово организовање у виду Подружине женског дру-
штва у Пироту. Из тог угла треба посматрати и рад 
Момчила Исића који се односи на функционисање 
основних школа у Пиротском округу током Првог 
светског рата. Другачије ауторово гледање на особено-

сти школовања деце током ра-
та се може третирати као од-
личан прилог историји школ-
ства у ратним околностима, 
али и потенцијалној историји 
детињства која чека да буде 
истражена. Прикривене ди-
мензије јавног живота варо-
шице нам отвара и рад Даво-
ра Лазаревића који се бави
утицајем странаца и досеље-
ника на квалитет живљења у 
Пироту крајем деветнаестог 
и почетком двадесетог века. 
Тематски интригантан поме-
нути рад отвара могућност 
за шире и даље истраживање 
феномена странаца у Пироту.

Последњи, али не и мање 
важан сегмент Зборника, мо-
гао би се посматрати из угла 
политичке историје, али и као
прилог изучавању српско-бу-
гарских односа у двадесетом 
веку. Реч је о радовима Миро-
слава Радивојевића и Томи-

слава Марковића који доносе нова гледишта на Србију 
и Бугарску током Првог светског рата и интеграцију 
Царибродског и Босилеградског среза у Краљевину 
СХС непосредно по завршетку рата. 

Коришћени извори за писање Зборника нису само 
српске провинијенције, већ и извори француског, бри-
танског, руског, бугарског порекла и због тога је ве-
лики допринос не само локалној већ и националној 
историографији. Као трајни трезор научних радова 
Зборник ће свакако бити незаобилазно штиво за буду-
ће истраживаче, знатижељне љубитеље историјске нау-
ке, али и све оне који ће у перспективи доћи на зами-
сао да организују научни скуп сличног формата. Сва-
како, најбоља рецензија свега што Зборник садржи до-
неће време које је пред нама и његова даља употребна 
вредност.
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Јован Стејић (Арад, 1802 – Београд 1853), лекар, про-
светитељ, преводилац и лингвиста припадао је првој 
генерацији српске стваралачке интелигенције која је 
своја знања и труд уложила у културно просвећивање 
Срба и изградњу српске државе у првој половини 19. 
века. Јован Стејић био је, између осталог, први Србин 
доктор медицине који је радио у обновљеној Србији, 
лични лекар кнеза Милоша и породични лекар свих 
Обреновића, уз др Карла Пацека оснивач санитета 
Кнежевине Србије, један од осморице оснивача Српске 
академије наука и уметности, односно Друштва срп-
ске словесности као њене претече, језички реформа-
тор, преводилац, књижевник (његова књига „Сабор ис-
тине и науке” је прва књига штампана у модерној Ср-
бији), хуманитарац и много шта друго, односно један
од највећих српских просветитеља прве половине 19.
века. Свест о прекој потреби ангажовања на просве-
ћивању српског народа Стејић је стекао рано у мла-
дићком добу, а правац његовог рада одредила су сазна-
ња која је стекао из области филозофије и медицине, 
наука које је изучавао у Сегедину, Пешти и Бечу. Уп-
раво такав приступ сагледив је у целокупном Стејиће-
вом делу – у његовом лекарском раду, у политичком
деловању као борца за слободу и права човека, у раду
на организацији санитетске службе у Друштву српске 
словесности и у Државном савету. Нажалост, током
20. века његов лик и дело су у највећој мери заборав-
љени, па је то био један од главних мотива покретања 
пројекта реконструкције Стејићевог живота од стране 
аутора Ненада Карамијаловића и Славка Степановића.

Документарна изложба и књига под називом „Јован
Стејић – први Србин доктор медицине у обновљеној 
Србији” представља до сада највећи научно-истражи-
вачки пројекат Историјског архива Шумадије у Кра-

гујевцу, изведен у сарадњи са Заводом за заштиту
споменика културе Крагујевац и Савезом Срба у Ру-
мунији, а подржан од стране Министарства културе 
Републике Србије и Града Крагујевца. Након двого-
дишњег истраживања етнолога-архивисте Ненада Ка-
рамијалковића и историчара-архивисте Славка Степа-
новића у архивима четири државе (Србије, Румуније, 
Мађарске и Аустрије) и реконструкције целокупне 
животне приче др Јована Стејића, изложба и књига 
о овом знаменитом српском просветитељу доживеле 
су своју промоцију у Араду у Румунији, родном гра-
ду др Јована Стејића, у октобру 2017. године, након 
чега је промоција одржана у Темишвару и другим 
градовима Румуније. Изложба из Румуније 2018. го-
дине прелази у Србију. Промовисана је у Народној 
библиотеци у Шапцу, првом граду у Србији у којем
је Јован Стејић дошао да службује на позив и у дого-
вору са господаром Јевремом Обреновићем, затим је
у мају месецу приказана крагујевачкој публици пово-
дом обележавања једног од најзначајнијих јубилеја 
двестоте годишњице од проглашења Крагујевца за пр-
ву модерну престоницу обновљене Србије, затим у Га-
лерији науке и технике САНУ у Београду, а 23. 11. 2018.
приказана је публици у музеју Рудничко-таковског
краја у Горњем Милановцу пратећи животни пут др 
Јована Стејића.

Аутори су се, захваљујући подршци и помоћи Са-
веза Срба у Румунији, по први пут упустили у претра-
гу фондова у архивима у Румунији. Једно од најзначај-
нијих открића потиче из матичних књига православне 
цркве арадске, Храма Св. Петра и Павла, а тиче се тач-
ног датума крштења и рођења Јована Стејића, које је
до сада погрешно датовано на 1803. годину, док је 
заправо тачан датум крштења 6. октобар 1802. године. 
Потврду исправности ове тврдње и открића можемо 
захвалити документу до кога су аутори дошли у Архи-
ву Бечког универзитета у коме се чувају сви службени 
подаци свршених доктораната од 1785. године, међу 
којима и Стејићеви са Медицинско-хируршке академи-
је у Бечу. У сарадњи са Архивом Србије и потпором 
гoсподина Косте Вуковића из Архива Епархије будим-
ске у Сентандреји, дошли смо до непроцењивог доку-
мента, списка српских студената у Пешти 1824. на 
коме је и Јован Стејић. Значајна открића у фондовима 
Архива Србије, Рукописном одељењу САНУ, Архиву 
Града Београда и великом броју установа културе Ре-
публике Србије, комплетирају и употпуњују до сада
најсвеобухватнију документарно-биографску реконстру-
кцију Стејићевог живота и дела.

ДР ЈОВАН СТЕЈИЋ – ПРВИ СРБИН ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
У ОБНОВЉЕНОЈ СРБИЈИ

ОД АРАДА ДО СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Славко Степановић, архивист, Историјски архив Шумадије, Крагујевац
Ненад Карамијалковић, конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
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ПАНЧЕВО У РЕВОЛУЦИЈИ 1848–1849.
Изложба архивских докумената

У свечаној сали Народног музеја Панчево 23. 
децембра 2018. године отворена је изложба архивских 
докумената „Панчево у Револуцији 1848–1849.” Из-
ложбу је отворила доц. др Ивана Спасовић, истори-
чарка запослена у Архиву САНУ. 

Поставка је продукт вишемесечног истраживања 
архивске грађе која се чува у фонду Мађарска буна – 
Окружни одбор (1848–1849) у Историјском архиву у
Панчеву. Народни музеј Панчево, који је уступио све-
чану салу за иложбу, допринео је историјском контекс-
ту изложбе, јер је зграда била седиште Окружног од-
бора управо за време Револуције 1848–1849. и у истој 
згради се налазио војни штаб (стан) војводе Стевана 
Шупљикца.

Изложба је конципирана у неколико тематских 
целина, које сведоче о учествовању Панчева у Рево-
луцији 1848–1849. Посетиоци изложбе имају могућ-
ност упознавања са значењем и самим почетком Ре-
волуције у Европи, Мајском скупштином и одлукама 
које су донете након ње, и оригиналном документа-
цијом која приказује стање и расположење српског 
народа у Војводини. Посебна целина се односи на ос-
нивање најзначајније установе за српски народ у Пан-
чеву – Окружног одбора која је илустрована фотогра-
фијама. Свечану салу некадашње зграде Окружног од-
бора, употпунили су портрети Стевана Шупљикца и 
Јосифа Рајачића које је за потребе изложбе уступио 
Народни музеј Зрењанин, као и портрети Адама Ко-
санића и Стевана Книћанина, које је уступила Срп-
ска православна црквена општина Панчево. Посебан 
део изложбе посвећен је биографијама најзначајнијих 
личности и учесника Револуције, који употпуњавају 
утисак заједно са портретима. 

Посебна пажња изложбе посвећена је биткама 
које су се одиграле у близини Панчева, код Томашевца 

и Јарковца чија су сведочанства оставили Адам Коса-
нић и Јован Стефановић Виловски, истакнути учес-
ници Револуције. Битка код Панчева, почетком јануа-
ра 1849. године, након које је Панчево названо Српска 
Спарта, истакнута је недалеко од заставе Српског Вој-
водства која је била приказана на изложби. Застава Ср-
пског Војводства допринела је целокупном утиску са-
ме изложбе, јер је као изузетно важан историјски ар-
тефакт који сведочи о постојању српске државности 
у Војводини у првој половини 19. века и једна је од 
ретких сачуваних оригиналних застава овог периода. 
Оригинално оружје из Револуције које се такође чува
у Музеју враћа нас 170 година уназад.

Велику пажњу завређују оригинална документа из 
фонда Окружног одбора – Мађарска буна (1848–1849) 
која су изложена, позив граничарима на устанак, про-
глас цара Франца Јозефа и заклетва војника цару. 

Истраживање архивске грађе у циљу приређивања 
изложбе и каталога обављено је у Историјском архиву
 у Панчеву и Народном музеју Панчево. 

Изложба је посвећена годишњици Револуције 
1848–1849. од које је прошло 170 година и на овај на-
чин је одата почаст свим учесницима Револуције, поз-
натим војсковођама, али и мање познатим српским 
војницима, који су својим учешћем, храброшћу и од-
важношћу оставили потоњим генерацијама у аманет 
окончање борби за своја национална права. 

Ауторка изложбе је Милица Пејчиновић, исто-
ричарка из Историјског архива у Панчеву, а коаутори 
су Срђан Божовић, историчар и Гордана Стојанов, кон-
зерваторка Народног музеја Панчево.

Изложба је била отворена до 15. децембра 2018. 
године. 

Милица Пејчиновић, архивист
Историјски архив у Панчеву
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Поред изложбе која је промовисана пратећи Сте-
јићев животни пут од родног Арада до Српске акаде-
мије наука и уметности, Лекарско друштво Србије ор-
ганизовало је трибину на којој су аутори одржали пре-
давање у Галерији науке и технике САНУ у Београду о 
проблемима са којима се суочавамо приликом истра-
живачких подухвата и о Стејићевој просветитељској
делатности. План је да изложба настави своју промо-
цију и током 2019. године у Србији и ван њених гра-
ница. Договорено је излагање у Будимпешти, а предсто-
је договори за Земун и Пожаревац. Тиме би била по-
сећена готово сва места у којима је Стејић боравио,
живео и радио, и на достојан начин указана почаст
једном од најзнаменитијих Срба прве половине19.
века. АРХИВИСТИ
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„Архивско наслеђе”, часопис 
за архивистику и историографи-
ју, годишњак је Историјског ар-
хива „Тимочка крајина” у Зајеча-
ру. У периоду од 20. септембра до
6. октобра 2018. године у Зајеча-
ру је одржан III Фестивал хриш-
ћанске културе, на коме су све
установе културе узеле учешћа, 
па и Историјски архив у Зајеча-
ру. Промовисању духовних вред-
ности, Архив је допиринео про-
моцијом последњег, 12. броја свог 
часописа. На промоцији су гово-
рили радници архива у Зајечару, 
виши архивист Агим Јанузи, ви-
ши библиотекар Иван Потић и
директор Велибор Тодоров.

Поменувши концепт и садр-
жај 12. броја, учесници промо-
ције су се подсетили покретања 
часописа, који је од 2004. до 2013. 
уређивала архивски саветник и 
директор зајечарског архива, Надежда Педовић. Она 
је и покретач Научног скупа из историје медицине, 
фармације, ветерине и народне здравствене културе, 
који се од 2009. године одржава у Зајечару и сваке го-
дине окупља историчаре, историографе, лекаре и др.
Од 2016. године часопис уређује директор Архива Ве-
либор Тодоров, после краткотрајног прекида у изла-
жењу (2015). Успостављајући широку мрежу сарадни-
ка и истраживача завичајне прошлости, пре свега ар-
хивиста из наше земље, „Архивско наслеђе” се, уз не-
готински „Баштиник”, бавило прошлошћу Тимочке 
крајине, представљајући, у једном периоду, једини 
стручни часопис у Зајечару. Контактом са Институ-
том за савремену историју, САНУ, Институтом за 
новију историју и Архивом Србије, часопис је добио 
потребне смернице и адекватну, квалитативну базу, 
те су многобројни прилози истакнутих историчара 
и историографа у њему публиковани по први пут.
У уводу првог броја пише да је часопис настао као
израз жеље да се „представе све делатности, које су
оставиле трагове на овом подручју и истовремено да
афирмише и популарише архивске послове”. Први 
уредник часописа, Надежда Педовић, у уводнику је
истакла потребу за „проучавањем завичајне пробле-
матике, што ће овај часопис омогућити”, али и намеру
часописа да указује на „грађанску дужност заштите 
архивског материјала”.

Од почетног Редакцијског одбора у којем су би-
ли: др Момчило Митровић, Јован Пејин, Сергије Лај-
ковић, Надежда Педовић, Миљан Ћирић, Зоран Јан-
ковић и Видосава Беговић, дошло се са бројем 12 до 

УЗ 12. БРОЈ „АРХИВСКОГ НАСЛЕЂА”

Редакцијског одбора у којем су: 
Миладин Милошевић, проф. др
Горан Максимовић, др Алексан-
дар Животић, Дејан Антић, Су-
зана Томић, Велибор Тодоров, 
Иван Потић, Агим Јанузи и Ми-
љан Ћирић. Главни одговорни 
уредник је Велибор Тодоров, а 
оперативни уредник часописа 
Агим Јанузи. „Архивско наслеђе”
је претрпело промене у дизајну
омота, али је структура часописа, 
углавном, остала непромењена.

Часопис садржи рубрике: 
Историографија, Из архивске 
грађе, Истраживања, Прикази,
Из архивске библиотеке и Се-
ћања, уз повремене корекције,
тематске блокове посвећене зна-
чајним годишњицама и јубиле-
јима.

У 12. броју часописа „Ар-
хивско наслеђе” пажња је посвећена јубилеју 180 го-
дина Гимназије у Зајечару. Тако су радови „180 годи-
на Гимназије у Зајечару 1836/37–2016/17” аутора Зо-
рана Јанковића и „Осврт на лик и дело првог дирек-
тора Гимназије Стојана Бошковића”, Ивана Потића, 
посвећени овом јубилеју. 

У рубрици Историографија налазимо радове 
„Народни просветитељ Доситеј Новаковић” др Петра 
Пауновића, „Четворица школских другова – Академици 
Сима Лозанић и Петар Живковић, председници вла-
да Никола Пашић и Петар Велимировић” Јелице Илић,
„Илија Гарашанин о гургусовачкој архиви 1858. годи-
не” Агима Јанузија, „Почеци правозаступништва или 
адвокатуре у Зајечару” Сузане Томић, „Прва влада 
Николе Пашића” Драгане Петковић, „Зајечарски соко 
1918–1941” Срђана М. Томића. 

У рубрици Истраживања објављени су радови: 
„Власи севороисточне Србије у саставу Србије од Пр-
вог српског устанка до краја Првог светског рата” ау-
тора проф. др Миодрага Перића и проф. др Бранка 
Надовезе, „Вражогрнац крајем 19. и почетком 20. ве-
ка” Милице Мишић, „Развој писмености у насељу Ста-
њинац” др Миодрага Велојића и прим. др Олице Ра-
довановић, „Македонци у Кладову” Ранка Јаковљеви-
ћа, „Хроника села Дрвник” Драгослава Првуловића
и прир. др Дејана Крстића. 

Рубрику Прикази обогатио је прилог др Љубише 
Рајковића Кожељца о књизи Петра Живковића „Сећа-
ња 1903–1946”, у чланку насловљеном „Драгоцен ме-
моарски спис”. 

У рубрици Из архивске библиотеке налази се

Иван Потић, виши библиотекар
Историјски архив „Тимочка Крајина” Зајечар
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Архивски гласник 13 2018.

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА
„ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА”

Захваљујући средствима која су остварена по Јав-
ном конкурсу Министарства културе и информисања 
Републике Србије стручњаци из Архива Србије Вера 
Филиповић и Снежана Петров у сарадњи Друштва 
конзерватора Србије, осмислиле су и реализовале ра-
дионицу „Превентивна заштита архивске грађе и реги-
стратурског материјала”. Због броја учесника и обез-
беђења простора, као и да би се изашло у сусрет уда-
љенијим архивима, радионице су одржане у два циклу-
са: 23. новембра у Међуопштинском историјском ар-
хиву Чачак и 30. новембра 2018. године у Архиву Ср-
бије у Београду. Радионице су биле интерактивног ка-
рактера и намењене архивским радницима из архив-
ских депоа и запосленим радницима у области заштите 
архивске грађе ван архива. 

Шест предавача је на обе радионице имало запаже-
не презентације на актуелне теме из области превен-
тивне заштите архивске грађе.

 Вера Филиповић, архивски саветник Архива Срби-
је, имала је уводно излагање на тему: „Значај превентив-
не заштите у архивима у Републици Србији”. У изла-
гању је говорила о тренутном стању у архивској стру-
ци, о раду архива и регистратура. Истакла је да у ар-
хивима у Србији ради много мањи број архивских 
радника од потребног. Укупан број запослених је 608 
у 34 архива, што није довољно за адекватно обављање 
архивске делатности. 

Снежана Петров, виши конзерватор, руководилац 
Лабораторије за конзервацију и рестаурацију у Архи-
ву Србије у свом предавању „Превентивна конзерва-
ција” указала је на значај превентивне заштите како у
архивима тако и у регистратурама. Истакнуто је да се
правилним и доследним спровођењем мера превен-
тивне заштите у већини случајева смањује потреба за
конзервацијом и рестаурацијом архивске грађе и реги-
стратурског материјала. 

рад Виолете Станковић Анђелковић „Библиографија 
издања Историјског архива у Зајечару 1956–2016” који
обухвата 81 библиографску јединицу, односно, све пу-
бликације чији је Архив издавач или суиздавач. Виши 
билиотекар ИАЗ Иван Потић наставио је и у овом
броју да води хронику културних дешавања у граду, 
са прегледом за 2016. годину, уз допуне за 2014. и
2015. годину. 

У рубрици Сећања, која траје од 1. броја, виши 
архивист Миљан Ћирић сећа се академика Владими-
ра Стојанчевића у раду „Академик др Владимир Сто-
јанчевић (1923–2017) – In Memoriam”, са којим је по-
стојала дугогодишња сарадња, негована све до његове
смрти. Академик Стојанчевић аутор је многих публи-

кација које су се бавиле нашом историјском прош-
лошћу, посебно овим крајем, тако да је, неформално, 
он био главни сарадник и нека врста ментора уред-
ници Педовић, велики пријатељ и промотер часописа 
„Архивско наслеђе”. Његови прилози, као и прилози 
осталих стручњака са Института, историчара, исто-
риографа и архивиста, дали су часопису неопходну
дозу стручности и поставили критеријуме за све ис-
траживаче, жељне објављивања, у овом гласилу. Ис-
поставиће се, да „Архивско наслеђе” не представља
само ускостручну публикацију за архивисте и исто-
ричаре, него једину стручну и научну публикацију
коју издаје било која од установа културе на терито-
рији Зајечара.
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Ана Митић, конзерватор из Архива Србије, имала 
је предавање и презентацију на тему „Карактеристика 
депоа и смештај” где је указала на значај конструкционих 
карактеристика депоа – положај депоа унутар зграда, 
поделу смештајног простора, инсталације, системе 
заштите, праћења услова у депоима, смештај грађе, 
заштитне омоте и опрему. Истакла је да све што важи 
за депое у архивима треба да је правило и за депое у 
регистратурама. 

Светлана Перовић Ивовић из Архива Југославије 
је у својој презентацији „Заштита и излагање грађе 

Светлана Перовић Ивовић, конзерватор саветник
Архив Југославије
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током коришћења и излагања” истакла значај мера које 
се примењују у читаоници и изложбеној сали како би
се избегли ризици. С применом савремених техноло-
гија отвара се могућност да се све више употребљавају 
копије за излагање. 

Вишња Николић, конзерватор из Архива Војводи-
не, имала је занимљиву презентацију на тему „Оште-
ћења, конзервација и рестаурација грађе – последице 
непримењивања мера превентивне конзервације” где
је указала на примере оштећења архивске грађе изазва-
не различитим узрочницима: биолошким, хемијским, 
физичким и механичким, као и конзерваторске мере 
које се примењују у циљу заштите докумената и књига. 
Како су представници Архива Војводине у периоду из-
међу две радинице, односно 27. новембра 2018. године
учествовали на конференцији „Деацидификација архив-
ских докумената – технике заштите веће количине грађе”
у организацији Архива Будимпеште, Вишња Николић је
на радионици одржаној у Београду учеснике упозна-
ла са методом масовне деацидификације која се изводи
на машини NESCHEN C- 900 и пренела је искуства
мађарских конзерватора и архивиста.

Десимир Тановић, конзерватор-рестауратор, виши 
стручни сарадник из Републичког Завода за заштиту 
споменика културе је своју презентацију „План зашти-
те и спасавања културних добара у условима ризика” 
започео цитатом Ајзенхауера „План је ништа! Плани-
рање је све”. Суштина одбране од последица ванред-

них ситуација је предузимање благовремених мера, а
за то је потребна процена ризика и стратегија за спре-
чавање ризика. Основно питање је како се припреми-
ти за ризике и како реаговати на њих, ко су партнери
на локалном, а ко на националном нивоу, који су људ-
ски, технички и финансијски ресурси потребни.

Након сваког излагања учесници радионице су ре-
шавали задатке везане за процену ризика у архивима, 
процене ризика везане за депое, коришћење и изла-
гање. Показали су и вештину организовања изложбе 
са ограниченим новчаним средствима, простором и
мобилијаром. На крају је учесницима радионице по-
дељена стручна литература везана за обрађену тема-
тику: Радмила Петровић, „Превентивна конзервација 
архивске и библиотечке грађе” и публикација „Управ-
љање ризицима од катастрофа за светску баштину”, 
коју је Министарство културе и информисања објави-
ло у сарадњи са Организацијом уједињених нација за 
образовање, науку и културу.

Радионице су се показале као веома успешне јер 
су запослени из великог броја архива активно уче-
ствовали приликом предавања и решавања задатака. 
На радионицама су учествовали запослени у архиви-
ма из Чачка, Ужица, Новог Пазара, Крагујевца, Кра-
љева, Лесковца, Врања, Ниша, Пирота, Прокупља, Пан-
чева, Кикинде, Архива Војводине, Архива Југославије, 
Архива Београда и Архива Србије.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, ИЛИ САМО АРХИВ?

Овим чланком желимо да представимо проблеме 
са којима се наш архив сусреће у пракси и можда да
подстакнемо на дијалог како да се наши архиви осло-
боде баласта неких послова и омогуће да се назив Ис-
торијског архива, такорећи, оправда, кроз неколико 
примера свакодневног коришћења грађе коју је преу-
зео Историјски архив Кикинда. 

Године 2007. преузета је грађа РГЗ Служба за 
катастар непокретности Нови Кнежевац за период од 
1945. до 1990. године. Преузимањем грађе државног 
органа који постоји да би обављао стручни рад са ис-
том, и која обухвата скоро 50 година стварања, преу-
зето је и мноштво проблема који су се морали реша-
вати у ходу како би се могло из те грађе издавати ма-
теријал који су странке потраживале за поступак рес-
титуције. У назначеном периоду је рађена комасација
на територији општине Нови Кнежевац, те се тако
морао савладати процес проучавања и упоређивања 
материјала, са којим нико од запослених у архиву пре 
није имао додира. То је изискивало више одлазака у 
наведени катастар на обуку за коришћење докумен-
тације, и небројене телефонске разговоре и разјаш-
њења. Ова грађа је надодала бар 30% посла у пос-

тупку реституције, пошто је због временског распо-
на била од значаја не само за одузимање по Закону о
аграрној реформи, већ и за накнадно доказивање вла-
сништва, надеоба, нових бројева после комасације,
историјата парцеле и сличних питања, потпуно стра-
них једној установи као што је историјски архив. На-
равно, пошто је грађа врло оперативна, процес сре-
ђивања и обраде је тек од скоријег времена постао мо-
гућ, а интерне евиденције које су водили у катастру
и реално стање у грађи често немају пуно додирних 
тачака по питању употребљивости, били смо прину-
ђени да правимо своје привремене евиденције и ре-
гистре како би се уопште могла користити. Поред 
странака, имамо захтевe и од стране судских вештака 
који често заборављају да се обраћају историјском ар-
хиву, а не служби катастра. Па и данас, десет и више
година после преузимања, сам катастар редовно тражи
недостајуће податке од нас како би обављали сва-
кодневни рад, пошто је предата грађа релативно но-
вијег годишта. Дешавало се чак и да запослени у ката-
стру нису могли да нам објасне како се грађа ко-
ристи и која евиденција чему служи, па се само мо-
гу замислити проблеми које смо имали у издавању
грађе за поступак реституције. 

Владимир Дудић, архивист, Историјски архив Кикинда
Тијана Рупчић, архивист, Историјски архив Кикинда
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Слични проблеми су се појавили и после преу-
зимања најстарије грађе Канцеларије матичара. Јасно 
је да се та грађа предаје историјском архиву. Међу-
тим, предајом исте, за град Кикинду наводим при-
мер, матичарска Kанцеларија је остала без података 
за период од 1870. до 1916. године, пошто је грађа
од те године и новија дигитализована, а за тај кон-
кретни период није, па сада архив има обавезу тра-
жења и издавања података за странке, којима су из
разних разлога потребни подаци за наведени период. 
Наравно, регистри из тог времена нису комплетно
сачувани, па доста времена одлази на претрагу у 
књигама. Такође, као историјски архив немамо обра-
зац који користи Канцеларијa матичара, па често до-
лази до неспоразума у раду са странкама. И на крају, 
после преузимања и сређивања, сада се оне морају
враћати онима који су их раније предали. 

Потпуно друга врста проблема се појавила са ра-
сутом и напуштеном грађом Среског/Окружног суда 
у Великој Кикинди/Кикинди. Суд се некада налазио 
у згради курије, па после пресељења у нову зграду 
седамдесетих година прошлог века већи део грађе
није пренет у нове депое, посебно земљишни – имо-
вински део (познато као „грунтовница”). Пре више
од десет година та грађа је измештена на другу ло-
кацију, у нешто лошије услове, да би прошле го-
дине била измештена из тог објекта, који је продат
приватном купцу, у један од магацина бивше ка-
сарне у Кикинди. Кров у том делу магацина је био
потпуно пропао, тако да је грађа била изложена
временским непогодама и опасности од потпуног
уништења, па смо на крају 2017. године хитно пре-
бацили најугроженију грађу у други део који је
мало заштићенији. У току ове године део је спакован у
архивске кутије ради најнужније заштите. За сада
смо направили грубу поделу на документа на срп-
скoм и осталим језицима, што даје неку основу за
касније сређивање и обраду грађе када, надамо се,
будемо успели да обезбедимо депо или неко место за
чување исте. Неко озбиљније сређивање и система-
тизација није могућа на лицу места јер у објекту
нема струје, нити места за распоређивање. Наравно, 
приликом свих тих одношења и преношења, грађа 
је скоро у потпуности измешана, расута, набацана у
гомиле, делимично и уништена. Најважнија чињеница
је да се ради о грађи у распону од почетка 19. века
до 50-их година 20. века, у количини од минимално
500 метара, на српском, немачком и мађарском језику.
Не треба пуно да се прича о томе какви драго-
цени подаци за историју овог краја се налазе у тим
документима; такође, и за поступак реституције, од
фиктивних уговора којима су немачке власти и
приватна лица откупљивали конфисковану јеврејску
имовину у току рата, до предмета конфискације и 
национализације после Другог светског рата. И сами
запослени у суду су само делимично знали садржај
наведене грађе која је била потпуно непописана и 
несређена.

Све наведено се односи на проблеме у свакоднев-
ном раду нашег архива, али се из разговора са коле-

гама из других архива може рећи да већина архива
има сличне проблеме. Историјски архив је стигао до
тога да постане „услужни сервис” разних установа. 
Општине, школе, катастри, у скорије време и здрав-
ствене установе, предају грађу архивима, који су при-
нуђени да ту грађу сређују и потом из ње издају 
документацију за правне, имовинске и друге послове 
странкама. Посебан проблем је што је таква грађа
често веома специфична за те установе, и захтева 
времена и труда да се запослени у архиву упознају 
са грађом и да могу да је користе, без обзира што у
тим установама раде људи који су задужени баш за
ту грађу и што су најбоље упознати са њом. 

Последица је да онда заиста имамо мало прос-
тора за рад са старијом историјском грађом, која има
значаја за историју српског и свих осталих народа са
ових простора, као и народа који су некада живе-
ли овде. 

Грађа коју поседујемо од средине 18. века, па до 
1945. године је већином сређена, али негде су потреб-
не одређене измене, имамо још грађе коју је потребно 
средити, обрадити, и урадити аналитичке инвентаре 
и друга обавештајна средства. И ову чињеницу су пот-
врдиле колеге из Архива Војводине приликом редов-
ног обиласка, да доста архива са територије АП Вој-
водине има сличан проблем. 

Нисмо наводили примере проблема коју ствара 
грађа из привреде, преузета од деведесетих година 
наовамо, што би могло бити предмет посебног 
чланка. Стотине и стотине метара грађе пропалих 
пољопривредних задруга, фабрика и разних фирми 
заузимају депое, много грађе се трајно чува. Већину 
чине подаци који се односе на рад запослених и на-
равно да се такви подаци морају чувати како би нека-
дашњи запослени могли остваривати своја радна и
пензиона права. Међутим, да ли је историјски архив
место где се таква грађа треба сређивати и чувати, 
расправљати на саветовањима о својинским транс-
формацијама, статусним променама, тражити податке 
по АПР-у, па до ситуације да Финансијска полиција 
долази да проверава податке из грађе неког стечај-
ног поступка који је, ето, предат архиву, или је време
да се нека друга врста архива или установе почне 
бавити радом са таквом документацијом? Не само
због сређивања, на које иначе премали број запосле-
них троши много времена како би ту најчешће пот-
пуно измешану, некомплетну и недоследно стварану
и чувану грађу уобличио у нешто употребљиво, већ 
и због манипулације, и понајвише због драгоценог 
простора у депоима са којим смо у мањку. 

Од уверења о школским испитима, издавања лис-
това газдинстава, пројеката, употребних дозвола и
слично, можемо поставити питање да ли је историј-
ски архив установа која би требало тиме да се бави,
или установе које стварају ту грађу? Овде не споримо 
да се грађа државе и њених установа преузима и
чува. Питање је да ли је граница од 30 година
сувише кратак период да нека грађа постане историјска, 
а не још увек врло оперативна?
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ПРОНАЛАЖЕЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ
НА ПРИМЕРУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР

Историјски архив Сомбор до сада није устројио 
нити водио именски регистар личности код којих се 
налази или се претпоставља да се налази архивска 
грађа, како је предвиђено Упутством о проналажењу, 
евидентирању, заштити и коришћењу архивске грађе 
у приватном власништву Архивског већа при Архиву 
Србије из 1970. године, нити су послови описани у 
Упутству плански и систематски обављани у склопу 
било које службе Архива.

Проналажењем документације и архивске грађе у 
приватном власништву нисам се бавила до ове године
и оно је за мене ново и драгоцено искуство и јединс-
твена прилика за учење и усавршавање.

Градски музеј у Сомбору је 1983. године примио 
документацију Савеза организација за физичку кул-
туру општине Сомбор (у даљем тексту СОФК) и фор-
мирао збирку под истим називом. Из преузете доку-
ментације издвојене су фотографије, пехари, медаље, 
плакете, заставице, значке и сличан материјал који 
је инвентарисан у поменутој збирци, са податком о 
времену пријема и напоменом да је документација 
примљена услед расформирања СОФК-а. Преостала 
папирна документација СОФК-а се од те године пов-
лачи по депоима музеја, расута и непописана.

Спортски центар „Соко” Сомбор, који је правни 
наследник сомборског СОФК-а, нема простора да 
поменуту документацију преузме од Музеја како би
се сачувала, а архивска грађа коју поседује комплети-
рала. У тој ситуацији, Архив од Градског музеја запи-
снички преузима документацију СОФК-а децембра 
2013. године у расутом и несређеном стању у укуп-
ној количини од 3 метра и на основу тога уписује
СОФК Сомбор у Регистар фондова и збирки под р.
бр. 629.

Сређивање овог фонда започела сам крајем 2016. 
и окончала у току 2017. године. Грађу фонда након 
сређивања чине: 3 књиге и 6 кутија списа за период 
1921–1986. у укупној количини од 0,72 метра.

У току сређивања фонда СОФК-а утврђено је да 
се у преузетој документацији налази и она настала 
радом других стваралаца, те је извршено разграниче-
ње фондова. Таква документација је издвојена, детаљ-
но прегледана, класификована и пописана, а настала 

је радом: Пионирске атлетске школе Сомбор, 1961–
1964. (0,15 m); Пливачког клуба „Полет” Сомбор, 1951–
1962. (0,06 m) и Атлетског клуба „Маратон” Сомбор, 
1957–1982. (0,50 m).

Документација Пионирске атлетске школе Сом-
бор малог је обима, али је изузетно значајна. Овo је 
прва експериментална школа те врсте формирана у 
Југославији. Сачувана и издвојена документација је 
непроцењиво сведочанство о раду са пионирима као 
системом уздизања атлетског спорта у Југославији. 

Пливачки клуб „Полет” Сомбор најстарији је 
пливачки клуб на Балкану, основан 1887. године као 
пливачка секција тадашњег Сомборског спортског 
удружења. Издвојена документација овог клуба нај-
мањег је обима, али не и мање значајна.  

Атлетски клуб „Маратон” Сомбор основан је 
1873. године и то је најстарији активни атлетски
клуб у Србији и на простору бивше Југославије. Из-
двојена документација овог клуба највећег је обима.

Како Историјски архив Сомбор до тада није 
имао ове фондове, сачињени пописи издвојене доку-
ментације разматрани су на седници Стручног већа 
Архива одржаној 24. 5. 2018. године на којој је до-
нета Одлука да се формирају и упишу у Регистар фон-
дова и збирки Историјског архива Сомбор: Ф. 667 
Атлетски клуб „Маратон”   Сомбор, 1957–1982; Ф. 668 
Пливачки клуб „Полет”   Сомбор, 1951–1962; и Ф. 669 
Пионирска атлетска школа Сомбор, 1961–1964. 

Наведена два клуба постоје и активно делују у 
Сомбору, али Архив их нема заведене у Регистру 
активних регистратура. Атлетски клуб „Маратон”  нема 
своје просторије, а самим тим ни архиву. Архивска 
грађа и документација овог клуба налази се у поседу 
више физичких лица, бивших секретара, чланова клуба
и тренера. Пливачки клуб „Полет”  пак поседује архив-
ски депо, али је документација мањим делом сачува-
на углавном за новији временски период, а знатан 
део документације је такође у поседу више физичких
лица, бивших чланова клуба. 

Огромну помоћ у настојању да дођем до имена 
лица која у свом поседу имају документацију насталу 
радом ова два клуба, пружио ми је сомборски спорт-
ски новинар и велики познавалац сомборског спорта, 

Татјана Стеванчев, виши архивист
Историјски архив Сомбор

Генерално, из контаката са колегама из поједи-
них архива из Русије, Мађарске, Словеније, Хр-
ватске, Италије и Немачке, стекли смо утисак да 
се архиви у тим земљама заиста баве историјом и 
углавном историјском грађом или изворима првог 
реда, док се оперативном грађом баве приватни 
или административни архиви. Само посета веб-
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адресама Monasterium.net и mapire.eu, између осталих, 
показује у пракси докле се у развијенијим земљама 
стигло у представљању вредне грађе која се чува, као 
и њене доступности, што је по нашем мишљењу сврха 
постојања историјских архива.
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Душан Колунџија.
Захваљујући добијеним информацијама, ступила 

сам у контакт са госпођом Јудитом Бурнаћ из Сом-
бора. Њен отац, Мартин Бурнаћ, био је активан пли-
вач и ватерполиста као и дугогодишњи секретар и
члан управе Пливачког клуба „Полет”   Сомбор. Јуди-
та је била првакиња Војводине на 100 m леђно, а њена
сестра Паола првакиња Србије на 100 m прсно. Након
пливачке каријере, госпођа Јудита се посветила тре-
нерском раду који је трајао више од десет година.
Поред љубави и бављења ватерполом и пливањем, 
породица Бурнаћ сачувала је и значајну количину 
документације насталу радом овог клуба у периоду
1945–1982. године у укупној количини од 0,92 m коју 
је Архив записнички преузео. Овим је документација 
Пливачког клуба „Полет”  значајно допуњена и обо-
гаћена, те сада садржи: записнике пливачке секције, 
конференције, скупштине управе и управног одбора, 
извршног одбора, председништва, секретаријата и
савета за период 1945–1982; записнике одржаних 
такмичења за период 1945–1982; акта уз деловодни 
протокол 1945–1980; акта регистрације из 1957, 1976. 
и 1979; нормативна акта 1972–1979; финансијска 
акта 1954–1955; таблице пливача и пливачица 1950–
1981; чланске књижице и легитимације 1952–1975; 
дипломе, медаље и плакете 1959–1977; плакате 
1956–1977; билтене и годишњаке ПС Србије и ПС 
Војводине 1951–1979; стручне радове и публикације 
1962–1982, као и документацију Збора судија Сре-
ског пливачког одбора Сомбор 1951–1959.

У локалним „Сомборским новинама”  објављен је
чланак у коме је исказана захвалност госпођи Јудити 
Бурнаћ што је „указала поверење и препознала Исто-
ријски архив Сомбор као установу која баштини и 
чува архивску грађу и предајом документације овог 
клуба допринела да се за поколења сачува драгоцен
део културног наслеђа Сомбора”.

Након тога објављен је и Јавни позив грађанима 
Сомбора да Архиву предају документацију и фото-
материјал који поседују, а који се односи на рад 
Атлетског клуба „Маратон” Сомбор и Пливачког клуба 
„Полет”  Сомбор и да на тај начин утичу на ширење 
свести о важности чувања докумената, али и прони-
цања у архивску баштину, тако драгоцену за културу и 
историју нашег града. 

Након објављивања ових чланака, контактирало
ме је више грађана са жељом да се детаљније информи-
шу о начину и процедури предаје документације, као
и многим другим питањима везаним за рад и делат-
ност архива. Међу њима и господин Фрања Богишић 
који је био члан Пионирске атлетске школе и Атлет-
ског клуба „Маратон” Сомбор у периоду 1961–1970. 
године. Највећи успех му је био освајање 2. места на 
Првенству Југославије за млађе јуниоре 1969. године у 
дисциплини бацање диска. Господин Беретић Архиву 
предаје докуметацију Атлетског клуба „Маратон”   
Сомбор о чему је сачињен записник о примопредаји 
којим је обуваћена документација настала у периоду 
1958–1970. године у укупној количини од 0,07 мета-

ра која се састоји од 7 књига, 7 диплома и 1 медаље. 
Најзначајнија преузета документација су „Алманаси 
Општинског атлетског одбора Сомбор, Атлетског
клуба Маратон Сомбор, Пионирске атлетске школе 
Сомбор и Збора атлетских судија Сомбор”   у периоду 
1964–1967. године који су недостајали у грађи фонда 
Клуба, а који садрже податке о члановима органа 
управљања; спискове одржаних такмичења; податке о 
наступима у репрезентацијама; оствареним резулта-
тима и рекордима на такмичењима; развоју резултата 
и таблице атлетичара/ки; податке о стручном раду, 
саветовањима и снимљеним филмовима о раду Клуба
и др.

Окончани су и договори са господином Сиђијем 
Иштваном који је у Атлетском клубу „Маратон” Сом-
бор био у периоду 1956–1986. године, првих десет
година као атлетичар (скок увис, скок с мотком, 
десетобој), а затим као тренер и члан управе Клуба. 
Његова ћерка и унука такође су активне и награђи-
ване атлетичарке. Договор о предаји документације је 
постигнут, чека се да за фотографије које ће предати 
напише што детаљнију идентификацију. 

У настојању да се документација која је у приват-
ном власништву пронађе, а затим и преузме, врло 
је важан приступ у контакту са људима. Колико год 
је за нас као архивисте документација коју поседују 
потенцијално значајна архивска грађа, за њих је то
много више од документације и она првенствено има
велику сентименталну вредност. Љубоморно је чу-
вају јер најчешће садржи податке о њиховом личном 
ангажовању, успесима, учешћу у раду и развоју тих 
клубова. Врло често су и читаве породице биле нерас-
кидиво повезане са тим клубовима (пример породице 
Јудите Бурнаћ и Иштвана Сиђија).

Зато је врло важно детаљно им објаснити поступак 
преузимања документације; појаснити смисао и
садржај записника о примопредаји који ће се сачува-
ти у досијеу фонда; објаснити им поступак сређива-
ња и обраде; начин коришћења грађе фонда и њену 
доступност и др.; али и истицати улогу и значај архи-
ва као баштиника и чувара архивске грађе као колек-
тивне меморије нашег друштва. АРХИВИСТИ
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 Господин Сиђи Иштван и господин Фрања Богишић своју 
приватну документацију уступили су Историјском архиву у  

Сомбору
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ПРЕДЛОГ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
СТВАРАЛАЦА И ИМАЛАЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У СРБИЈИ

И КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СТВАРАЛАЦА

Архиви у Србији, на основу Правилника о начину 
вођења евиденције регистратурског материјала који 
ужива претходну заштиту („Службени гласник 
Републике Србије” 28/1996) воде: регистар активних 
регистратура, картотеку регистратура, досије реги-
стратура и регистар регистратура престалих са радом. 
Дакле, више различитих евиденција, с тим да подаци у 
њима нису размењиви. 

Реалост је да већина архива у Србији има евиден-
тирано по више стотина различитих регистратура/
стваралаца архивске грађе и регистратурског (доку-
ментарног) материјала. Питање је колико је могуће 
да архиви који су надлежни за по неколико општина и 
градова, а често са једним запосленим у историјским 
архивима на пословима заштите ван архива, могу да 
испрате и евидентирају сваку промену у правном 
статусу за сваку од евидентираних регистратура, а да 
не говоримо о њеном односу према архивској грађи. 
Чињеница је и да се у већини архива у току једне 
године обави надзор у неколико десетина регистрату-
ра, да се, углавном због малог броја запослених и 
недостатка услова за одлазак на терен, комуникација 
са регистратурама/ствараоцима одвија по захтевима 
самих регистратура, дакле из нужде. Континуирани 
планирани теренски рад врло често изостаје. Разлога 
је више и они најчешће нису субјективни и не зависе 
само од запослених на пословима заштите ван архива. 
Поставља се затим и питање да ли су све од евидентира-
них активних регистратура довољно значајне, односно 
да ли стварају архивску грађу која је од значаја за кул-
туру, науку, државу, локалну заједницу, њене грађане 
или се њима бавимо по инерцији. О проценама колико 
свака од евидентираних регистратура ствара архивске 
грађе тешко се може говорити јер са неким ствараоци-
ма реално изостаје комуникација кроз више година, а они 
не испуњавају своју законску обавезу слања Архивске 
књиге надлежном архиву. Тако, долазимо у ситуацију 
да формално евидентирамо више стотина стваралаца, 
а заправо вршимо надзор у далеко мањем броју, своје 
обавезе у погледу заштите архивске грађе и архива 
испуњава још мањи број. Колики је заиста значај онога 
што настаје у тим регистратурама, то је тек нешто о 
чему треба размишљати. 

Наш предлог у овом раду иде у два правца: 
1. формирање јединствене евиденције у елек-

тронском облику стваралаца и ималаца архив-
ске грађе у Републици Србији, а у оквиру 
Информационог система архива у Србији и у 
вези с тим, 

2. категоризација стваралаца и ималаца архивске 
грађе, односно категоризација архивске грађе
у настанку. 

Те две ствари су значајне свака за себе, али и уско 
међусобно повезане. Од њих зависе и сви будући пр-
оцеси у архивима са архивском грађом.

I) Крајем 2018. године представљен је „АРХИС” 
архивски информациони систем који ће бити им-
плементиран у свим архивима у Србији, са циљем 
обједињавања и систематизовања података о архивској 
грађи, али и ствараоцима архивске грађе. Недавно 
је Архив Србије објавио и јавну набавку за наставак
израде софтвера за информациони систем Архива Ср-
бије. Као подсистеми у оквиру Архивског инфор-
мационог система планирани су Стручни надзор над 
регистратурама и Преузимање и смештај архивске гра-
ђе, који се тичу рада са ствараоцима архивске грађе. 
Због тога дајемо неке предлоге о којима дуже време-
на размишљамо, обухватајући и проблеме у раду који
су се последњих неколико година врло често могли чу-
ти на различитим окупљањима архивиста у земљи, али
и у окружењу. Циљ нам је не само формално 
обједињавање података, вођење евиденција на једном 
месту, већ и суштинско „протресање” наше струке 
у складу са захтевима дигиталног доба и пре свега 
потребама струке. 

Прописи који регулишу евидентирање регистра-
тура потичу с краја 20. века. Од тада је прошло много 
времена, примењују се и данас, али је потребно поно-
во размишљати о њима, о њиховом ревидирању према 
променама у држави и друштву, али и о њиховом при-
лагођавању потребама савременог информатичког 
друштва. Наш предлог је следећи: као што постоји 
Централни регистар архивске грађе (заговорници 
смо назива Централни регистар/Регистри фондова 
и збирки) на нивоу Републике, потребно је да се 
установи и Централни регистар или база стваралаца
и ималаца архивске грађе. Овакав централни регистар 
би евидентирао све ствараоце и имаоце архивске гра-
ђе, установе и појединце који поседују архивску грађу 

Слободанка Цветковић, виши архивист
Историјски архив Пожаревац
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по другим основама – библиотеке, музеји, приватне 
библиотеке и други приватни власници, колекцио-
нари, будући „приватни архиви” , али и саме архиве 
(историјске, специјализоване и друге, јер и они који 
чувају, такође и производе архивску грађу). Тако би 
на једном месту, за територију целе Србије постојала 
обједињена евиденција стваралаца и ималаца архивске 
грађе, чиме би се обухватили и до сада занемаривани 
имаоци архивске грађе (нпр. библиотеке, музеји, па би 
и њихова архивска грађа, бар оквирно била евиденти-
рана као део архивског фонда Републике Србије. Не 
смемо заборавити да су музеји и библиотеке ствара-
оци архивске грађе, али и имаоци). Овај Централни 
регистар би требало да буде структурни део – подси-
стем АРХИС-а, а сваки архив би имао приступ соп-
ственом регистру (делу Централног) стваралаца и 
ималаца архивске грађе за које је надлежан. Овом 
регистру приступ би имали и сами ствараоци/има-
оци. То значи у пракси да би свако правно лице могло 
проверити да ли је потенцијално стваралац архивске 
грађе, којој категорији припада, каква су му права, а 
какве обавезе у складу са тим. Дубински, подсистем
би даље разрађивао све остале елементе који су неоп-
ходни за стручни надзор над регистратурама (ства-
раоцима) било према постојећем Правилнику, било 
према неком будућем. 

Подаци који би се уносили у такав централни 
регистар стваралаца и ималаца архивске грађе ишли 
би од основних: званични назив ствараоца/имаоца у 
тренутку уписа, промене у називу, категорија значаја
(1, 2, 3... о томе више у предлогу II), датум оснивања, 
број оснивачког акта (оснивачки акт у целини у еле-
ктронској форми, скениран), промене у категорији 
(може се десити да стваралац изгуби током времена 
своју важност и значај). Кликом на категорију добијале 
би се информације о правима и обавезама ствараоца/
имаоца; затим подаци о преузимању архивске грађе до 
тада и од ког архива (датум, опис, количина, граничне 
године), надзори (редован, ванредан датум, број запи-
сника), стање грађе и рег. материјала код ствараоца, 
очуваност (комплетност, услови чувања, доспеће за 
преузимање, активан/пасиван стваралац, надлежни ар-
хив (адреса, контакт итд.) Сви ови елементи, или неки 
додатни, не морају бити видљиви сваком ко приступа 
бази. На пример, за ствараоца, односно имаоца битни
су подаци да ли је у централном регистру, којој кате-
горији припада, права и обавезе у складу са категори-
јом и под чијом је надлежношћу, односно ког архива. 
Уколико је стваралац/ималац, он може добити шифру 
приступа којом ће опет добити додатне податке у сми-
слу провере да ли је извршио све обавезе према архи-
ву, шта је до сада предао или не, све то у онлајн режи-
му, а што би представљало бржу и јефтинију кому-
никацију са ствараоцима/имаоцима. Унос података о
ствараоцима и имаоцима пратио би захтеве међу-
народних стандарда који уређују ту област. 

У смислу дигитализације и информационог пове-
зивања целокупне управе на чему инсистира Влада 
Републике Србије, Централни регистар стваралаца и 
ималаца могао би бити повезан са базом Агенције за 

привредне регистре, чиме би о сваком оснивању новог 
правног лица или правним променама архиви били 
информисани и те податке могли унети у Централни 
регистар стваралаца и ималаца уколико то правно 
лице подлеже некој од категорија за које су архиви 
заинтересовани. Дилема коју имамо, а која је происте-
кла из разговора са колегама је, да ли у Регистар уно-
сити сва правна лица, па онда вршити категоризаци-
ју (где је могуће одмах – државни органи, или након 
протока неког времена када се покаже значај ствара-
оца) или одмах у Регистар уносити само оне за које 
потенцијално претпостављамо да ће стварати архив-
ску грађу од значаја. Код неких стваралаца то није 
могуће одмах знати. Могуће решење је унос свих 
правних лица, али кроз категорију „остали”, па када се 
временом утврди њихов значај, тај стваралац може би-
ти сврстан у одговарајућу категорију. 

II) Пре уношења података у Централни регистар, 
односно уопште формирања таквог регистра ствара-
лаца и ималаца архивске грађе, потребно је утврдити 
ко све ствара архивску грађу у Србији, ко је од тих 
стваралаца колико битан, односно колико је битна 
архивска грађа сваког од тих стваралаца. Да ли та гра-
ђа настаје још на неком нивоу власти, да ли се тамо чува
и тиме мултиплицира истоврсна документација, од-
носно исте информације? Решење није у пуњењу архи-
ва са документацијом која ће се касније показати као 
небитна или недовољно битна, већ у тријерисању те
исте документације још у настанку. Највећи и најваж-
нији посао је одабир и категорисање стваралаца и 
ималаца архивске грађе који ће имати статус ствара-
лаца и ималаца архивске грађе од значаја за Републи-
ку Србију. Ту се морају окупити одлични познаваоци 
сопствених регистратура, али и познаваоци рада раз-
личитих државних органа који ће извршити одабир 
стваралаца архивске грађе који ће бити предмет 
заштите. У том смислу решење би било у формирању 
стручне Комисије од представника Министарства кул-
туре и информисања, стручњака заштите ван архива 
Архива Србије, али и локалних архива која би у сарад-
њи са запосленима на пословима заштите у архивима 
обавила следеће послове: евидентирање реалног стања 
у погледу активних стваралаца и ималаца на нивоу 
надлежности сваког архива, категоризација стваралаца 
по значају архивске грађе коју стварају или чувају 
(категорија 1, 2, 3 итд.), дефинисање мера заштите 
архивске грађе и документарног материјала сваке од
тих категорија, како у мирнодопским, тако и у ванред-
ним околностима, дефинисање обавеза архива, али и 
обавеза стваралаца у погледу надзора, заштите, начина 
чувања, спровођења мера и слично), а затим утврђи-
вање коначног регистра стваралаца и ималаца 
архивске грађе на територији целе Србије. Унос у
Централни регистар стваралаца и ималаца архив-
ске грађе, као и осталих података које би будући 
Централни регистар захтевао, био би на терету сва-
ког архива за ствараоце/имаоце за које је тај архив
територијално надлежан. Сматрамо битним и да се за 
сваку категорију од стране исте Комисије дефинишу 
евентуалне казне у случају уништења или небриге о 
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архивској грађи, а које треба инкорпорирати у законска решења. 
Постојећи законски прописи третирају исто уништење архиве не-
ког трговинског предузећа и неке државне установе, суда, општин-
ске управе и слично. Мишљења смо да то не може бити исто, јер ни
штета која настаје није иста. Уништење нпр. матичних књига, зем-
љишних књига, архиве министарстава или других важних државних 
органа треба да буде подведено под категорију тежег или тешког 
кривичног дела. Важећи Закон о културним добрима предвиђа нов-
чане казне за неправилно поступање са архивском грађом и реги-
стратурским материјалом. Слично је и у Нацрту закона о архив-
ској грађи и архивској делатности (с краја 2018. године). Кривични 
закон Републике Србије предвиђа затворске казне за уништење кул-
турног добра, али у стварности за таква дела нико није одговарао,
бар када је архивска грађа у питању. 

Можда ће овај предлог некима звучати готово јеретички, али је 
чињеница да архиви са овим капацитетима (кадровски, просторни) 
нису у могућности да прате све ствараоце архивске грађе у складу
са прописима. Велики проценат битне архивске грађе пропадне због
те немогућности. На пример, због законске обавезе преузимања 
правних лица која одлазе у стечај, архиви нису били у могућности
да преузму документацију државних органа, па је у неким случајеви-
ма долазило до њеног пропадања или оштећења (поплаве и слично). 
То не значи да сматрамо да привредна предузећа треба оставити 
ван контроле. Не, важне привредне субјекте, са дужим периодом 
постојања, оне који су од значаја за локалну заједницу у било ком 
погледу, треба и даље пратити. Али, да ли треба пратити свако 
трговинско предузеће, свако удружење грађана, сваку занатску рад-
њу са једним запосленим или мало породично предузеће? Можда
као неки репрезентативни узорак, али обавезно не. Свако од тих 
предузећа предаје своје финансијске извештаје, пореске извештаје 
неком од надлежних државних органа где та документација остаје 
углавном за трајно чување. Зашто би све дуплирали? Све ово не изу-
зима те ствараоце од поштовања прописа и чувања документације,
али док год они измирују своје законске обавезе у том погледу,
а држава те податке сублимира, архиви не треба да расипају своје 
ресурсе на овакве ствараоце. Можда они могу и треба да буду и 
у домену интересовања оних правних лица која обављају послове 
сређивања и складиштења архивске грађе, која тренутно немају име, 
статус и признање, а легално раде и нужно сарађују са архивима.
Тиме би државни архиви били у могућности да више брину о ономе 
што је заиста важно и значајно за историју, културу и државу. 

На крају, зашто је све ово важно? Важно је за архивску службу,
да знамо кога пратимо, да дефинишемо шта нам је битно, а шта не, 
важно је да можемо да планирамо потребна улагања у простор, опре-
му, кадрове на нивоу целе државе и нивоу сваког појединачног ар-
хива у зависности од пројектованог прилива архивске грађе. Избе-
гло би се и преплитање надлежности, јер би се у старту извршило 
разграничење надлежности архива. Важно је и за ствараоце да знају 
шта су им права и обавезе, да знају шта повлачи за собом уништење 
архивске грађе коју поседују, важно је за њих и да могу по основу 
припадности некој од категорија потраживати кадрове, простор и 
друге ресурсе за очување сопствене архивске грађе и документар-
ног материјала који производе. 

На крају, овај текст је размишљање и позив на стручни дијалог 
архивистима у служби заштите на терену, Архиву Србије и Мини-
старству културе и информисања, никако једино и готово решење. 
Разменом мишљења и стручним дијалогом можемо увек доћи до 
квалитетнијих решења.
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Недавно је (октобар 2018. године) из штампe изаш-
ла прва монографија Међуопштинског историјског ар-
хива „Шабац“ из Шапца. Ова установа богате историје
и деловања до сада није имала обједињени историјат
свог рада. Објављивање монографије средствима је 
подржало Министарство културе и информисања Репу-
блике Србије. Као аутори потписују се запослени 
шабачког Aрхива: Иван Досковић, Радомир Петровић, 
Ружица Танасић, Живојин Петровић, Гордана Фили-
повић, Иван Костадиновић, Александар Милићевић, 
Вера Пријић и Даница Тошић.

У монографији која је пред нама сазнајемо да по-
чеци очувања архивске грађе у Шапцу сежу још у 1939. 
годину када је при Шабачкој народној књижници и 
читаоници, данашњој Библиотеци, отворено архив-
ско одељење као део Народног музеја. Након Другог 
светског рата, да би се зауставило уништавање доку-
мената, формирају се установе заштите архивске гра-
ђе, прва архивска средишта, међу њима и шабачко. 
Законом о државним архивама НР Србије 1951. године, 
архивска средишта добијају статус државних архива,
па и архивско средиште у Шапцу постаје Државна архи-
ва у Шапцу (1952). У својој надлежности имала је По-
церски, Мачвански, Јадарски, Посавотамнавски и Ра-
ђевски срез. Мењајући називе и статус, није у много-
ме мењала своју територијалну надлежност. Данас је 
Међуопштински архив „Шабац“ надлежан за градове 
Шабац и Лозница и општине Богатић, Владимири-
ци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. 
Једини је архив данас који је територијално надлежан
за два града. 

Први контакт са књигом „70 година архивске 
делатности у Шапцу“ указује да је уложено доста тру-
да, али и средстава у квалитетну штампу, повез и ко-
рице. Визелно, књига одаје утисак трајности, елегантног 
и сведеног дизајна. Оно што ову књигу издваја од дру-
гих сличне врсте јесте веома занимљив концепт, јер ова 
књига може да се „чита“ двослојно, текстуално (о архи-
ву, његовој делатности, историјату и сл.) и као „откри-

ГРУПА АУТОРА,
„70 ГОДИНА АРХИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ШАПЦУ“,

МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ШАБАЦ“,
ШАБАЦ, 2018, СТР. 142.
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вање“ архивске грађе, односно скенова најзначајнијих 
докумената које чува шабачки Архив. Бићемо искрени
и рећи да пажњу ипак прво привлаче скенови докуме-
ната испод којих је уредно наведена сигнатура и ана-
литички опис. У књизи је дато укупно 79 илустрација, а 
списак свих је дат и на крају књиге. 

Текст монографије, поред Уводне речи, садржи 
и три веће и више мањих целина: Историјат („Ис-
торија Шапца“, „Историјат архива“, „Територијална 
надлежност Архива“, „Запослени у Архиву 1952–2018“), 
Делатност Архива („Заштита архивске грађе ван 
Архива“, „Прузимање, пријем и смештај архивске гра-
ђе“, „Сређивање и обрада архивске грађе“, „Служба оп-
штих послова“, „Коришћење архивске грађе“, „Библи-
отека“, „Културно-просветна делатност архива“, „Изда-
ваштво“, „Библиографија Годишњака Међуопштинског 
историјског архива „Шабац“, Шабац“, „Интернет пре-
зентација Архива“), Попис фондова и збирки. На
крају књиге су рецензије др Радомира Поповића и мр 
Славка Богојевића, попис архивске грађе приказане
 у монографији и списак енднота. 

Кроз текст је стручно, документовано, али нена-
метљиво и занимљиво приказан историјат и делатност 
ове установе. Сагледана је њена прошлост од почетака 
до данас, са бројним „џеповима“ у излагању посвеће-
ним историји Шапца и историјату архивске службе
у Србији, што додатно обогаћује садржај књиге. Ква-
литет ове књиге чини и библиографија часописа „Годи-
шњак“ и Попис фондова и збирки (дат према редоследу 
у Централном регистру архивске грађе). 

Аутори у уводном тексту наводе да им је циљ да 
овом монографијом „јавност упозна нашу посебност, 
али и припадност европском цивилизацијском нас-
леђу“. Може се рећи да су то овом монографијом у 
потпуности успели, јер је ова књига испунила више 
задатака, приказује историјат значајне установе, нагла-
шава богатство које Архив чува у својим депоима и 
представља информатор корисницима.



Поводом 120 година од доношења првог Закона о државној архиви Архив 
Србије је приредио изложбу „Светлост архива“. Изложбу је на Дан архива у Ср-
бији, 14. децембра 2018. године, отворио Владан Вукосављевић, министар кул-
туре и информисања, а том приликом су додељене и награде: Златне архиве 
Фондације Александра Арнаутовића академику Василију Ђ. Крестићу и Ис-
торијском архиву Крушевац и Годишња награда Ђурђа И. Јеленића др Срђа-
ну Мићићу за књигу „Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске 
дипломатске службе 1918–1939“. 

„Налазимо се у кући великог памћења. Није то било какво памћење, него 
документовано памћење, основ за реконструкцију наше колективне прошлос-
ти, које треба збринути и учинити доступнијим. Зато настојимо да решавамо 
питање депоа, снажно помажемо процес дигитализације архивске грађе, као 
и израду јединственог информационог система Архис, а на 120. годишњицу 
првог Закона о државној архиви актуализујемо питање законског дефинисања 
ове области“, рекао је министар културе и информисања Владан Вукосављевић.

Уводну реч дао је др Мирослав Перишић, директор Архива Србије, 
истакавши да је основни цивилизацијски императив сачувати наслеђено, да 
би било сачувано оно што настаје. „Није Србија економски цветала ни 1898. 
године када је основан Државни архив, ни 1900. године, када се почело са 
прикупљањем докумената, нити 1928. године, када је изграђена наменска 
зграда за Архив. Пресудно је било то што се Државни архив налазио у кругу 
приоритета ондашњих власти. Оснивање Државног архива битнија је чињени-
ца од самог броја прикупљених докумената у почетним годинама рада. Поче-
так рада Архива утицао је на промену свести о значају документа, дао је 
подстицај за другачији однос према хартијама“, рекао је др Мирослав Перишић 
и додао да верује да ће архиви бити приоритет у годинама које долазе. Он је 
нагласио да изазови дигитализације и електронског архивирања постају наша 
стварност, а да је реч струке гаранција да се у неким од тих послова неће дове-
сти у опасност оно због чега архиви постоје.

Изложба „Светлост архива“ – поводом 120 година од оснивања Архива Ср-
бије сведочи о историји и раду институције, али и пружа избор значајних 
докумената која се чувају у Архиву Србије. Најстарији приказани доку-
мент је Повеља краља Стефана Уроша III Дечанског из 1330, а посетиоци
могу видети и Прописе за кожарски еснаф патријарха Арсенија Чарнојевића 
из 1697. године, Сретењски устав из 1835. године, Турски план Београда из
19. века, Турски устав из 1838. године, рукопис „Мемоара“ проте Матеје 
Ненадовића, телеграм објаве рата Аустроугарске Србији 28. јула 1914. годи-
не и бројна друга документа.

Поводом Дана архива у Србији приређена је и изложба на отвореном 
„Подсећања“ поводом годишњица рођења или смрти: Михаила Гавриловића, 
Михаила Петровића Аласа, Живојина М. Перића и Павла Поповића, која ће
у наредном периоду бити отворена у дворишту Архива Србије.

Обележавању 120 година од оснивања Архива Србије присуствовали су
Њ. Е. господин Амр Алгувејли, амбасадор Египта у Србији, академик Влади-
мир Костић, председник Српске академије наука и уметности, проф. др 
Александар Растовић председник Управног одбора Архива Србије, др Миле 
Бјелајац, директор Института за новију историју Србије, представници 
Министарства културе, директори архива у Србији, пријатељи Архива Србије
и друге личности из културе и јавности.
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