
 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 

ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 
1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

 - Назив,седиште 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
11070 Нови Београд 
Палмира Тољатија 1 

______________________________________________________________________________ 
- одговорно лице 

мр Драган Гачић, директор 
______________________________________________________________________________ 
-шифра делатности, матични број: 92512; 7033290 
______________________________________________________________________________ 
- ПИБ: 101203476 
______________________________________________________________________________ 
- бр. Рачуна 6009140583 
______________________________________________________________________________ 
- Управни одбор (председник) Ирина Суботић 
______________________________________________________________________________ 
- Надзорни одбор (председник) Дејан Булајић 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Подаци  о објекту и улагања у објекат  
 
а) Подаци о простору који установа користи –  
 

- укупна квадратура (са податком да ли је током 2010. године дошло до 
повећања или смањења простора) 
Укупна површина 4700 м2

Депо 2400 м2

Читаоница 120 м2

Радионице 480 м2

Галерија 200 м2

Канцеларије и остало 1500 м2 

 
- основ коришћења (уговор или решење) 
Додела наменског објекта од стране Скупштине града Београда за смештај 
архивске грађе 

 
- стање простора и опреме (кратак опис) 

Смештајни простор за архивску грађу – депои – попуњени 98%. Део објекта 
површине 200 квадратних метара дат је на коришћење приватној фирми, 
одлуком Скупштине града Београда, 1995. године, због чега Архив нема 
приступ том делу свог простора, који се налази тачно испод депоа. 
Објекат Архива и даље незаштићен од спољних утицаја и физичких 
угрожавања због непостојања заштитне ограде око целог објекта.  
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Електрична мрежа у објекту не задовољава капацитет инсталиране опреме, 
па је неопходно извршити њено појачање, што је плановима Архива 
предвиђено. Такође, постојање трафо-станице у самом објекту Архива, испод 
депоа, представља сталну опасност. 
Депои Архива немају одговарајућу климатизацију коју захтевају институције 
овог типа. Потребно је предвидети аутоматизацију одржавања температуре, 
влаге. 
 
Опрема задовољавајућа, са тенденцијом сталног обнављања. 

- начин грејања: даљинско 
 

 
 

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2010. години 
 

- средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по  
Закључцима градоначелника: навести број закључка,  број и датум 
уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по 
уговору у 2010. години) 

 
број закључка врста набавке износ у 2009 износ у 2010 

бр. 6-3858/09-Г од 
27.11.2009; 
број уговора: 02-
1176 од 11.12.2009. 

40% аванса за 
радове на санацији 
водоводне мреже 

939.573,77 1.410.000,00 

УКУПНО 939.573,77 *1.410.000,00 
 

Укупан износ по уговору за извођење радова је: 2.348.934,43 са ПДВ. 
* разлика за уплату у 2010. години за завршене радове на санацији 
водоводне мреже  

 
број закључка врста набавке износ у 2010 износ у 2011 

бр. 4-2920/10-Г од 
17.09.2010; 
број уговора: 02-
04.2-686/12 од 
18.10.2010. 

Извођење радова на 
реконструкцији 
постојећег система 
за аутоматску дојаву 
пожара 

1.285.256,00 162.220,50 

УКУПНО 1.285.256,00 *162.220,50 
 

Укупан износ по уговору за извођење радова је: 1.285.256,00 са ПДВ. 
* разлика за уплату у 2011. години за одношење старих јављача пожара ЈП 
„Нуклеарни отпади Србије“ у износу од 162.220,50 
 

- подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује а 
за које су средства обезбеђена из буџета града Београда (врста набавке, 
реализовани износ) 

 
 

 врста набавке износ 
 - опрема 90.729,00 
 - одржавање зграде 287.008.00 
 - одржавање опреме 117.056,00 
 УКУПНО 494.793,00  
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- подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста 

набавке, реализовани износ) 
 

 врста набавке износ 
 - опрема 297.684,00 
 - одржавање зграде 448.872,00 
 - одржавање опреме 247.955,00 
 УКУПНО 994.511,00 
Послови одрађени из буџетских средстава 
-Завршена реконструкција водоводне мреже 
-Замена противпожарне централе и јављача пожара 
Послови одрађени из сопствених средстава 
-Реконструкција појединих просторија унутар зграде Архива: 

Гаража: поплочан под плочицама, окречена, уведено централно 
грејање, опремљена полицама за смештај документације, стављена нова 
улазна врата, репариран зид гараже од фуговане цигле. 
Улазни хол: пресвучене постојеће фотеље, освежена биста Доситеја, 
направљена полица за издања Архива као и сталак за плакат актуелне 
изложбе, полирање мермерног пода 120 квадрата; набавка једног 
апарата за воду за странке. 
Писарница: урађене полице за смештај грађе и постављена три 
репарирана стола. 
Централни хол: полирање мермерног пода 210 квадрата, кречење 
стубова и облагање украсним лајснама (4 стуба), репариран зид од 
фуговане цигле. 
Трафостаница – помоћни депо: окречена, префарбан бетонски под, 
постављене полице, постављен специјални контејнер из Градске 
чистоће за стари папир. 
Склониште Архива: исељена документација Кинотеке, полице сређене 
и припремљене за пријем грађе. 
Галерија: окречена, комплетно рестаурирана надстрешница изнад 
улаза у Галерију, дизајниран улазни портал; направљена полица за 
издања Архива, поново репариране 4 клупе у парку испред Галерије, 
постављене две нове бетонске корпе за отпатке и реновирана четири 
стуба са лексаном и осветљењем. 
Канцеларије: окречено 10 канцеларија, постављене плочице са 
именима запослених испред сваке канцеларије, делимично хобловање и 
фарбање улазних врата канцеларија (25), купљено 5 канцеларијских 
столица, купљено и уграђено 13 клима уређаја. 
Остало: купљена 2 ЛЦД телевизора за потребе мултимедијалних 
презентација у Галерији, купљен један копир апарат, 1 компјутер, 2 
монитора један копир-скенер-штампач, поправљене одводне цеви за 
кишницу –депо, заштићене и префарбане цеви хидрантне мреже, 
обложен под светларника, лакиране фасаде испред главног улаза 60 м2; 
дизајнирана и постављена застава Архива. 

-Од Архива Југославије добијене су полице за смештај грађе које су сређене и 
постављене у писарници и гаражи.  
-Од СИВ-а преузето  5 великих канцеларијских столова и 1 комода који су 
рестаурирани и смештени у писарницу,читаоницу и хол Архива 
Напомена: Урађено је раздвајање канализационе мреже између Архива и 
дела зграде корисника простора Драгана Лалета укупне површине 250 

 3



квадрата у сопственој режији горе поменутог корисника. 
-Дизајниран и одштампан Водич архива и Водич сталне изложбене поставке 
као и плакат за исту. 
 
3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2010. године 

- укупан број запослених  - 49
 

VII-2 степен стручне 
спреме 

1 

VII-1 степен стручне 
спреме 

21 

VI степен стручне спреме 3 
IV степен стручне спреме 21 
III степен стручне спреме 2 
I: II степен стручне 
спреме 

1 

 
          -    49  број запослених који се финансирају из буџета града 
     (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 
         

-  1  број запослених који се финансирају из сопствених прихода 
установе  

     (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 
 
(уписати бројеве и датуме закључака којима је дата сагласност 
градоначелника града Београда за заснивање радног односа) 
Број Одлуке Градоначелника града Београд за заснивање радног односа 

6-2346/10-Г од 22.07.2010. године за радна места: aрхивски помоћник на 
пословима заштите архивске грађе у депоу; aрхивиста на пословима заштите 
архивске грађе ван Архива; aрхивски помоћник за рад са странкама у 
читаоници; руководилац одељења за опште послове. 

Број Одлуке Градоначелника града Београд за заснивање радног односа 
112-3372/10-Г од 28.10.2010. године за радно место: архивски помоћник у 
читаоници. 

Број Одлуке Градоначелника града Београд за заснивање радног односа 
112-3591/10-Г од 17.11.2010. године за радно место: архивски саветник на 
обради, презентацији и публиковању архивске грађе. 

Број Одлуке Градоначелника града Београд за заснивање радног односа 
112-4086/10-Г од 15.12.2010. године за радно место: архивски помоћник на 
пословима заштите архивске грађе у Депоу. 

Број Одлуке Градоначелника града Београд за заснивање радног односа 
112-4087/10-Г од 15.12.2010. године за радно место: контиста. 

Број Одлуке Градоначелника града Београд за заснивање радног односа 
112-4163/10-Г од 16.12.2010. године за радно место: конзерватор. 

 
- укупан број ангажованих извршилаца по уговорима  4   у 2010. 

години: 
- привремени и повремени послови ___/__ 
- уговор о делу   4  
- ауторски уговор ____/____ 

- остали уговори ___/_____ 
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4. Програмски део 

- списак реализованих програма из Плана рада за 2010. годину 
 

 
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ: 5 

 
1. Изложба ЛОГОР БАЊИЦА ЛОГОРАШИ – гостовање у Будимпешти 
2. Изложба 50 ГОДИНА СТВАРАЛАШТВА АРХИТЕКТЕ ИВИЦЕ 

МЛАЂЕНОВИЋА 
3. Обновљена стална изложбена поставка ВЕКОВИ БЕОГРАДА XVI – XX 

век, БЕОГРАД AD ACTA 
4. Изложба ЛОГОР БАЊИЦА ЛОГОРАШИ – гостовање у Горњем Милановцу  
5. Изложба ГРОБНИЦЕ, СТРАТИШТА И ЛОГОРИ У БИХ где су Срби 

страдали у протеклом грађанском рату 
 
 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ: 3 
 

1. Каталог - Водич Историјског архива Београда 
2. Каталог за гостујућу изложбу ЛОГОР БАЊИЦА 1941-1944 – заточеници: 

општина Горњи Милановац 
3. Каталог - Водич за изложбу Векови Београда 

 
 

МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 2 
 

1. Учешће на међународној конференцији и радионици КАТАСТАРСКЕ 
КАРТЕ И МАПЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ у Будимпешти 

2. Учешће на међународној конференцији Archives on the Web у Бечу од 
23. до 25. новембра 2010. године у Аустријском државном архиву  

 
 

РЕАЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ: 2 
 

1. Тематски семинар о законским, стручним и техничким питањима 
управљања документима 
2. Тематски семинар о канцеларијском и архивском пословању јавних и 
приватних правних лица 

 
УГОВОРЕНИ ПРОЈЕКАТ: 1 

 
1.Ревизија и дигитализација фонда ЗЕМУНСКИ МАГИСТРАТ (1749-1934) 
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ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОГРАМСКИМ ПРОЈЕКТИМА АРХИВА 
 

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 

1. Гостовање у Будимпешти 
 

ИЗЛОЖБА ЛОГОР БАЊИЦА ЛОГОРАШИ 
 
Отварање изложбе: 25. март 2010. 
Реализација: Евица Мицковић, Милена Радојчић, Јелена 
Николић, Снежана Лазић, Владимир Мијатовић 
Техничка подршка: Бојан Коцев 
Визуелизација: инж. арх. Бојана Ђуровић 
Ликовно-графичко решење: Драгана Лацмановић 

Изложбу отворили: 
директор ИАБ мр 
Драган Гачић и директор Градског архива 
Будимпеште др Ласло Варга. 
Свечаном отварању изложбе 
присуствовали: господин Милан 
Вукосављевић српски конзул при Амбасади 
Србије у Мађарској – Будимпешта, 
историчар уметности Коста Вуковић - 
кустос Црквеноуметничке збирке, 
Библиотеке и Архива Српске православне 
епархије будимске, професори, учитељи и 

ученици српске гимназије, основне школе у Будимпешти и делегација 
Историјског архива Београда. 
 
Изложба је направљена на основу оригиналних књига личних података 
притвореника Концентрационог логора Бањица које је Историјски архив 
Београда преузео октобра 1968, у оквиру фонда Управа града Београда – 
Одељење специјалне полиције. На изложби су приказани скенови поменутих 
књига, које је уредно водила логорска управа. Оригинална презентација 
приређена на 6 монитора (за потребе поставке у Мађарској прерађена у једну 
презентацију на мађарском језику) приказује изглед концентрационог логора 
Бањица, фотографије представника немачких и српских квислиншких 
власти, фотографије заточеника логора, стрељање последње групе 
заточеника, асанацију терена стрелишта у Јајинцима, ексхумацију, 
идентификацију и сахрану жртава.  
У средишњем делу поставке истакнута је трагична судбина једне од 
последњих жртва, др Рахеле Мићић, стрељане са дететом 1. октобра 1944. 
године, само неколико дана пре ослобођења логора.  
Овом изложбом, двотомном књигом под истим насловом, као и пратећим 
каталогом на мађарском језику Историјски архив Београда одао је почаст 
жртвама Бањичког логора, али и упозорио на праву природу времена, 
система, и идеологије чији је он био производ. 
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2. Изложба у Галерији Архива 
  

ИЗЛОЖБА 50 ГОДИНА СТВАРАЛАШТВА 
АРХИТЕКТЕ ИВИЦЕ МЛАЂЕНОВИЋА 

 
Отварање: 26. мај 2010. 
Аутори: Бранислав Вучковић, Снежана Лазић, Ивица 
Млађеновић  
Реализација: радници Архива  
Визуелизација: Ивица Млађеновић  
Ликовно-графичко решење: Владимир Мијатовић, 
Ивица Млађеновић 
Изложбу отворио: Проф. др Ивица Радовић, државни секретар 
Министарства животне средине и просторног планирања 
Ивица Млађеновић је рођен 1937. године у Тузли. Дипломирао је на 

тету у Београду. Био 
народних и домаћих 
ених радова. 

Архитектонском факул
је учесник многих међу
конкурса, са 16 награђ
Добитник је више награда и признања 
(награда Вукове задужб
УЛУПУДС за животно д ор 
је концепта и селекције
међународних пројекат
12 у Београду, који је р
пројектима 8 угледних  
земаља, Насеље младен ма 12 

ско 

 неизведени пројекти Млађеновића; 

и избор објављених књига Ивице 

ада 2005. 

3. Обновљена стална изложбена поставка 11. 

ВЕКОВИ БЕОГРАДА XVI – XX век 

Историјски архив Београда је  у манифестацији 

оставку. 

ине 2006, награде 
ело 2008. итд). Аут
 значајних 
а: Светски дом Голф 
еализован по 
архитеката из 8
аца, по пројекти

архитеката из 11 земаља (нереализован), као и манифестације Београд
тријенале светске архитектуре. 
Изложбу чине 3 сегмента: 
1. о аутору; 
2. изведени и
3. избор радова са досадашњих тријенала. 
Представљене су макете одабраних радова 
Млађеновића, као и видео презентација материјала са тријенала. 
Ивица Млађеновић је свој легат предао Историјском архиву Беогр
године. 
 

септембра 2010. године 
 

 
 учествовао

Дани европске баштине која се одржала од 11. до 19. 
септембра 2010. године кроз реконструисану, 
модернизовану и допуњену сталну изложбену п
Изложба представља Београд, као град на раскрсници 
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светова, који баштини не само идеје европске цивилизације, као што су 
хришћанство или хуманизам, већ и њихове супротности. Свако погл
почев од првог Између полумесеца и крста па до последњег Између срп
чекића представља тај антагонизам или дијалог плуралитета, кога, у
илуструје најстарији документ у поседу Архива Дијалог Османилије и 
Хришћанина.  

авље, 
а и 

право, 

На изложби су презентована највреднија и најатрактивнија документа 
Архива. Принцип поставке – лавиринт времена, наводи на интерактивну  
акцију посетилаца и докумената. 
Изложба је допуњена 
појединачним документима из 
новопримљене грађе, међу 
којима су писма кнеза Павла, 
књига пријема поште генерала 
Драже Михаиловића, 33. 
примерак ратног издања Јаме 
Ивана Горана Ковачића, 
уметничке фотографије Стевана 
Крагујевића и објављена дела 
Тање Крагујевић. За ову прилику 
допуњена је и легат-соба 
Константина Коче Поповића 
ратним дневницима и 
маргиналијама творца, а посебно 
бисмо истакли излагање јединствених примерака ордења револуционара – 
брачних другова Коче Поповића и Лепе Перовић и Драже Марковића и Кике 
Дамјановић 
 
4. Гостујућа изложба 7. и 8. октобар 2010. 

 
ГРОБНИЦЕ, СТРАТИШТА И ЛОГОРИ 

 
Организатор изложбе је Републичка 
организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила 
Републике Српске. 
Изложба садржи 108 фотографија, 
статистичке податке о 1.601 српској 
гробници у БИХ из којих је до сада 

ексхумирано 4.000 бораца и цивила, податке о више стотина српских 
стратишта, о 536 логора за Србе у БИХ кроз које је прошло више од 50.000 
Срба. 
5. Гостовање у Горњем Милановцу 

 
ИЗЛОЖБА ЛОГОР БАЊИЦА 

1941-1944 
Заточеници општина Горњи Милановац 
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Отварање изложбе: 23. новембар 2010. 
Реализација: Евица Мицковић, Милена Радојчић, Јелена Николић, Исидора 
Стојановић, Алексанрад Марушић, Владимир Мијатовић  
Техничка подршка: Снежана Лазић, Владимир Мијатовић, Бојан Коцев  
Визуелизација: инж. арх. Бојана Ђуровић 
Ликовно-графичко решење: Драгана Лацмановић 

Изложбу отворио: директор Историјског 
архива Београда мр Драган Гачић, а о 
страдању житеља овог краја у логору 
Бањица говорио је директор Музеја 
рудничко –таковског краја Борисав 
Челиковић. 
Изложбом Логор Бањица – логораши 1941 
– 1944, двотомном књигом под истим 
насловом и каталогом Логор Бањица 1941 
– 1944. заточеници: општина Горњи 
Милановац, Историјски архив Београда и 
Музеј рудничко таковског краја Горњи 

Милановац одали су почаст свим жртвама које су страдале у 
концентрационим логорима широм окупиране Европе. 
Историјски архив Београда желео је да најширој јавности стави на увид 
историјску грађу – логорске књиге, које пружају групни портрет заточеника 
логора на Бањици. 
Са подручја данашње општине Горњи Милановац на Бањицу је приспела 651 
особа, што чини 2,7% свих регистрованих заточеника. Смртно је страдало 
174 лица. Од тога 162 је стрељано, деветоро је умрло, а троје обешено у 
логору. Број страдалих износи око 4,06% од укупног броја жртава бањичког 
стратишта. На слободу је пуштено 184 логораша, а 134 је одведено на 
принудни рад или у концентрационе логоре Немачке, Аустрије, Норвешке и 
Француске. Бројку од 159 особа углавном сачињавају они о чијој се судбини 
мало шта зна. 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
1. КАТАЛОГ - ВОДИЧ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 
  
Издање поводом 65 година постојања Архива, на српском 
и енглеском језику. На једном месту налазе се сви 
најважнији подаци о Архиву, његовим фондовима и 
коришћењу грађе.  
У поглављу Историјат  обрађено је оснивање и развој 
институције. 
У поглављу Надлежност и делатност наглашена је 
функција заштите културне баштине града, као и 
издавачка и изложбена делатност. 
У поглављу Архивска грађа приказани су фондови, збирке, 
легати, породични и лични фондови, као и књижни фонд 
који Архив поседује. 
Поглавље Коришћење грађе заинтересоване грађане 
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обавештава о раду Читаонице, Писарнице и изложбене Галерије Архива
приређена је и прегледна мапа, која посетиоцима олакшава долаз

, а 
ак до 

ираж: 1.000 примерака. 

: 
НА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У МУЗЕЈУ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ 

РАЈА 

р. Драган Гачић 

 
р Марушић и 

е: 
а 

ираж: 1.000 примерака 

Е БЕОГРАДА XVI – XX ВЕК, БЕОГРАД AD 

 

а везаним за допуну 
 

Тираж: 1.000 примерака
 

МЕЂУНАРОДНЕ ОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 

. године 
одржана је конференција  радионица 

КАТА Е У 

9. 
буршкој, доцније 

 који 

Архива.  
Т
 
2. КАТАЛОГ ЗА ИЗЛОЖБУ ЛОГОР БАЊИЦА 1941-1944 – ЗАТОЧЕНИЦИ
ОПШТИ
К
 
Каталог приредили: м
и Борисав Челиковић 
Аутори : Евица Мицковић, Милена
Радојчић, Александа
Горан Давидовић.   
Илустрације и фотографиј
Историјски архив Београд
Т
 
 

КОВИ 3. ВОДИЧ ЗА ИЗЛОЖБУ В
ACTA 
 
Припремљен је за потребе реконструисане, 
модернизоване и допуњене сталне изложбене
поставке. Уз нови дизајн и формат, Водич је 
обогаћен новим садржајим
саме изложбене поставке.

 

 
К

 
1.У Архиву Будимпеште 17-18. јуна 2010

 и
 

СТАРСКЕ КАРТЕ И МАП
ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ 

На конференцији су истражене могућности 
успостављања међународне сарадње у области 
дигитализације мапа и њиховог објављивања. 
Такође, представљене су катастарске мапе 18, 1
и 20. века направљене у Хабс
Аустро-Угарској монархији.  
Архив је учествовао на конференцији са својом  
Збирком планова и мапа (XVIII–XX век). Скупу је присуствовала Олга 
Килибарда. Збирка је формирана од 935 мапа и појединачних пројеката
се односе на Београд, Земун, Панчево и околину, Србију и Југославију, 
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насталих у периоду XVIII–XX века. Посебну целину чине планови објеката у 
Војној граници: цркава, јавних и приватних кућа и војних утврђења рађ
тушем, оловком или акварел техником. За овај скуп извршен је одабир 
катастарских планова Земуна, села Јаково, Обреж, Прогар, Угриновци, 
Михаљевци, манастир Фенек, положај канала Бегеј, као и 6 карата Војне 
границе. Одабрани су репрезентативни примерци који се издвајају било по 
својој реткости, било по начину израде, било по значају. Излагање је прати
видео пр

ени 

ла 
езентација на немачком језику која је окарактерисана највишом 

ценом 

иву 23-25. новембра одржана је 
међународна конференција 

(искуства, из ови, визије) 

ивска 

 

ог 

а Европске комисије 

ја, 

е за 

 рада, како 
запослехих у самом Архиву, тако и корисницима његових услуга. 

ОРГАНИЗОВАНИ СЕМИНАРИ 
 

КАНЦЕЛАРИЈ Е ЈАВНИХ И 
ПРИВАТН Х ЛИЦА 

9–10. новембар 2010.  

анцеларијског и архивског пословања јавних и приватних правних лица. 

о
 
2. У Аустријском државном арх

 
АРХИВИ НА WEB-У 

аз
 

Конференцију су заједнички организовали: 
ICARUS (Међународни центар за арх
истраживања, са седиштем у Бечу), 
Аустријски државни архив и Епископални
архив Ст. Полен, а финансијски догађај је 
подржан и од стране Аустријског савезн
министарства за науку и истраживање, 
града Беча и програм
ЕУ Култура 2007-2013.  
Током три дана конференције, своја 
искуства, мишљења, планове, проблеме са 

којима се сусрећу услед све убрзанијег развоја информационих технологи
како у форми званичних излагања, тако и у неформалним разговорима, 
размењивали су архивисти и стручњаци који су дошли из читаве Европе. 
Уочи конференције, одржан је и састанак ICARUS-а на којем је архивиста 
Слободан Мандић презентовао имплементацију информационих технологија у 
Историјском архиву Београда. Присутни су показали велико интересовањ
информациони систем Јанус и за начине на који су се ''традиционални'' 
облици рада удружили са новим технологијама у циљу успешнијег

 

СКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊ
ИХ ПРАВНИ

1-2. јун 2010; 

 
У организацији ИАБ одржана су два едукативна семинара у вези 
к
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Први Тематски семинар о законским, стручним и техничким питањ
управљања документима организован је за правне субјекте са којима 
Архив има уговорну сарадњу. Одржан је 1. и 2. јуна 2010. године, у д
сесије, са четири предавача на седам тема, уз интерактивни дијалог 
организатора и учесника. При

има 

ве 

суствовало је укупно 180 учесника из 59 
рганизација и институција. 

 и олакшавају реализацију обавеза 

них 

ра  

у је присуствовало укупно 172 учесника из 
56 организација и институција. 

УГОВОРЕНИ ПРОЈЕКАТ 

ФОНД: ЗЕМУНСКИ МАГИСТРАТ 
 

о
 
Други Тематски семинар о канцеларијском и архивском пословању 
јавних и приватних правних лица организован је са циљем да на њему 
учествују правна лица која имају мања или немају искуства са применом 
одговарајућих процедура  које уређују
прописаних законском регулативом. 
У складу са савременим тенденцијама, развоја и примене информацио
технологија, посебан сегмент Семинара био је посвећен електронском 
пословању кроз тумачење Закона и презентацију апликација за електронско 
управљање и архивирање докумената. Семинар је одржан 9. и 10. новемб
2010, у две сесије, са четири предавача на седам тема и три презентера 
апликативних решења. Семинар

 
 
 

    
 
На предлог Историјског архива Београда, исказаном у Програму рада за 
2009. годину, Секретаријат за културу је прихватио рад на петогодишњем 
Пројекту на ревизији и припреми за дигитализацију и микрофилмовање 
фонда Земунски магистрат, културног добра од изузетног значаја, који је 
настављен и у току 2010. године. Према Пројекту, задатак обухвата 
комплетан посао на довршењу сређивања и обраде фонда, физичко-техничку 
заштиту, коначну ревизију, дигитализацију, микрофилмовање и публиковање 
архивске грађе фонда. Иначе, фонд Земунског магистрата има 1352 
књиге и 2325 кутија списа, а картотека садржи око 1.600.000 јединица 
обраде. Количина књига и списа у фонду упућује на процену да у фонду има 
око 4 милиона листова, што значи да ће бити око 4 милиона скенова односно 
икроснимака. У 2010.  години реализације програма урађено је следеће: м
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 кутија /56.940 пуних листова; 8.174 празних 

у сумарног 
нвентара фонда и сравњивање са аналитичким картицама. 

азумева унос картотеке садржаја предмета у 
ројектовани модул 

 са рукописне обраде, 
тврђивање припадности тематској целини/ 

ске 
у унутрашње листе 

адржаја кутије и утврђивање статуса документа . 

одразумева издавање и враћање истих у депо; 
беспрашивање кутија/ 

докумената у кутијама фонда и 
здвајање оних за лечење. (урађено 497) 

7. повезивање и коричење књига (24 комада) 

у 

г 
та, 

ма рада, што ће сигурно угрозити 
планирани петогодишњи пројекат. 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ 

 а 
 

 

п, што је је 

1. Ревизија архивске грађе по кутијама 
Укупно: 200 архивских
листова, 320 прилога/ 
Послови на ревизији списа подразумевају: проверу редоследа предмета 
унутар кутије, сређивање, фолијација, печатање и исписивање сигнатуре 
на сваком документу. Ревизија подразумева и допуну и измен
и
 
2. Дигитализација аналитичке картотеке – редовно 
Укупно унето: 11.906 уноса садржаја предмета /предмета/. 
Дигитализација подр
п
 
3. Унос рукописне аналитике 
Укупно унето: 1.660 /унос садржаја предмета
у
 
4. Корекција у бази података на основу ревизије 
Укупно извршена корекција: 12.746 уноса  /измена нумерације, личних 
имена и сл./. Рад на уносу корекција подразумевао је и дораду софтвер
апликације у смислу припреме апликације за израд
с
 
5. Издато кутија грађе из депоа за ревизију 
200 архивских кутија  /п
о
 
6. конзервација-рестаурација листова 
Претходни увид у здравствено стање 
и
 

 
НАПОМЕНА: Због недостатка средстава Пројекат је ове године се 
финансирао само седам месеци, те је сходно томе обим посла на Пројект
редуциран, како садржајно тако и количински, односно, одустало се од 
дигитализације грађе и од припреме за штампу првог тома информативно
средства. Уколико се настави овогодишњи темпо финансирања Пројек
неминовно ће доћи до смањења оби

 
 

 
Интернет презентација Историјског архива Београда редовно је ажурирана,
осим ћириличне и латиничне верзије, сајт има и своју верзију на енглеском
језику. На сајту је 462 страница  српског текста и 102 страница енглеског
издања. У 2010. години задржан је постојећи web hosting код провајдера 
sezampro,бизнис пакет на windows платформи, који подразумева 2000 мб 
простора, неограничен број поддомена, неограничен фтп присту
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задовољило садашње потребе за даљи развитак и допуну сајта.  

СТАТИСТИКА ПОСЕЋЕНОСТИ АЈТА ИАБ-а,  МАЈ 2007-2010 

погодака                                                         посета 
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Напомена: За позоришта – репертоар позоришта за 2010. годину са бројем
извођења по  представама (наслови представа, број извођ

 
ења и број 

посетилаца, за галерије – списак реализованих изложби) 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2010. 
одину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 

 
1. а о дигиталном архивирању, 

г

назив програма 8. Европска конференциј
Женева 2010; 28-30. април 2010. године 

2. (ЕУРБИКА) ЦИТРА 2010, Осло, Норвешка 

образложење недостатак новчаних средстава
 

 
 
Програми који су реализовани током 2010. године, а нису били 
пр  (са кратким образложењем) 

азив програма:  

едвиђени Планом
н

 
1. Изложба 50 година стваралаштва архитекте Ивице Млађеновића 
2. Изложба Логор Бањица – заточеници општина Горњи Милановац 
3. Изложба Гробнице Стратишта и Логори 
4. Каталог - Водич Историјског архива Београда 
5.  - Водич Сталне поставке Векови Београда.Каталог  

 спољним 
 

Образложење: Програми реализовани заједничком сарадњом са
сарадницима који су финансирани из сопствених средстава  

 
 

 
-

вину у односу на устаљену програмску шему установе 

на

 да ли су током 2010. године реализовани програми који представљају 
квалитативну но

зив програма  
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1. Изложба ИЗЛОЖБА ЛОГОР БАЊИЦА ЛОГОРАШИ гостовање у 
Будимпешти 
    2. Изложб а ЛОГОР БАЊИЦА 1941-1944 Заточеници: општина Горњи 
Милановац 
 
Образложење: Обе изложбе су реализоване ван Београда. Прва је 
огранизована у оквиру уговора о међународној сарадњи са  Градским 
Архивом Будумпеште, а друга је настала као плод успешне сарадње и 
заинтересованости Музеја рудничко-таковског краја у Г. Милановцу

 
- а: 

и Установе : 3 

к р
 

вани ван матичног простора  

структура реализованих програм

ауторски пројект
 

оп одукције: 3 

- програми установе који су реализо
/ 

назив програма и место реализације 
Изложба „Логор Бањица – логораши“, Будимпешта 
Изложба „Логор Бањица – логораши“, Горњи Милановац 
 
- програми остварени на основу међународне сарадње 
назив програма  
- Изложбена поставка „Логор Бањица – логораши“ отворена у Градском 
архиву Будимпеште 25. марта 2010. године
-У Архиву Будимпеште 17-18. јуна 2010. године одржана је 
конференција и радионица Катастарске карте и мапе у централној 
Европи 
- Изложба Гробнице Стратишта и Логори из БИХ 
 
- наца који су се одвијали у пројекти других установа или поједи

установи у уступљеним терминима 
 
-Изложба Гробнице, Стратишта, Логори - Републичка организација породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила републике српске одржана  
7-8  октобра 2010. године.
 

 
5. Посећеност програма 2009. 2010. 

- укупан број посетилаца (гледалаца) са 
упоредним податком у односу на 2009. 
годину 

2978 2804 

Структура посећености програма у односу      
на врсту програма изражена у процентима бр  ој                 %

програми установе 1754 (62 %) 

Копродукције 

програми установе ван матичног простора 
930 (33 %) 

 

пројекти других установа или појединаца  
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 у установи у уступљеним 

стовања из иностранства 

 
120 (5 %) 

који су се одвијали
терминима 

го
 
Оцена програма од стране  стручне јавности (преглед најзначајних критика, 
риказа у медијима).  

 
РЕЗ МЕ 

 

овао два стручна семинара 

и је да је 
преовлађивао број прилога објављен на сајтовима медијских кућа. 

п

И
 

У 2010. години Историјски архив Београда поставио је четири сопствене
изложбене поставке од којих су две биле на гостовању, једну гостујућу 
поставку у Архиву, објавио је три водича, организ
и учествовао на две међународне конференције. 
О овим догађајима обавештени су медији по већ утврђеној и разрађеној 
методи што је резултирало адекватним одзивом. Укупно је било тридесет пет 
прилога и натписа у свим медијима, а карактеристика у овој годин
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6. Финансирање 
Програмски 

трошкови 
Зараде 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

УКУПНО 

Структура прихода      

1. Буџетска средства      

- Града 7.794.062,93 38.489.032,00 17.109.336,78 3.060.421,99 66.452.853,70 

- Републике      

- општине      

2.  Остали извори      

- донације*      

- спонзори      

- приход од реализације програма (улазнице, 

чланарине и др. програми) 

     

- приход од услуга       

- остали сопствени приходи  221.327,00 8.411.839,93 8.170.017,70 1.278.318,24 18.081.502,87 

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 
2010.г. 
 

У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2010.  и 2011. 
годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма)



 

7. Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана 17.02.2011. 
године  
(одлуку доставити у прилогу) 
Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 
 

Чланови Управног одбора детаљно су размотрили Извештај о раду за 2010. 
годину и са задовољством су констатовали да је Програм рада за 2010. 
годину у потпуности испуњен. Упркос у великој мери умањеним 
финансијским средствима и смањеном броју сарадника остварена је још 
једна успешна радна година, како у програмском делу, тако и у редовној 
делатности. Управни одбор истиче да је Историјски архив Београда изузетно 
драгоцена установа културе и заштите, да поседује изванредно значајне 
фондове и велике стручне капацитете који нису у потпуности искоришћени 
због неадекватног финансирања, посебно имајући у виду чињеницу да је 
приступ очувању, коришћењу, конзервацији и рестаурацији архивске грађе 
уопштено на ниском нивоу.  
Институција је остала доследна свом концепту, тако да је и ове године 
квалитетом реализације потврдила статус институције културе од изузетног 
значаја не само за град Београд. Архив је и ове године сервисирао захтеве 
својих грађана, али је радио и на унапређењу архивске струке чиме је и даље 
остао референтан. Чланови Управног одбора су оценили посебно вредним 
програме који су довели у жижу интересовања архивску грађу која се односи 
на жртве нацистичког прогона на простору Београда и целе Србије, 
представљену изложбеном поставком под насловом Логор Бањица – логораши. 
Сама чињеница да је поменута изложба гостовала и у Будимпешти, кроз 
међународну сарадњу са Градским архивом Будимпеште, као и у Горњем 
Милановцу са проширеним и допуњеним садржајем, потврђује ту оцену.  
И други програми које је Архив у овој години реализовао показују његову 
ангажованост на презентацији највреднијих културних достигнућа која 
високо позиционирају Србију и Београд на културној мапи света. Обновљена 
је стална изложбена поставка у склопу Дана европске баштине 2010, а у 
сопственој режији реализована је изложба 50 година стваралаштва 
архитекте Ивице Млађеновића који је легатор Архива још од 2005. године. 
Архив је објавио и Каталог-Водич тако да се сада на једном месту налазе сви 
најважнији подаци о Архиву, његовим фондовима и коришћењу грађе.  
Истакнут је и значај Архива као институције која представља ону 
дестинацију којој се обраћају друге институције образовања и културе у којој 
је могуће едуковати и стручно оспособити сопствене кадрове, као и ђаке и 
студенте који треба да се упознају са основама свеобухватне заштите 
културних добара и могућностима њихове презентације јавности.  
Одржана су и два стручна семинара о канцеларијском и архивском 
пословању за јавна и приватна правна лица, на којима су кроз тематска 
излагања и видео презентацију, приближена законска регулатива, обавезе и 
одговорност за ствараоце и имаоце архивске грађе. Семинари су били 
намењени како менаџменту, тако и извршиоцима, чиме је Историјски архив 
Београда извршио део своје законске функције. 
Управни одбор је још једном нагласио потребу боље физичке заштите зграде 
Архива као специфичне институције, с обзиром да је и даље потенцијално 
осетљив на утицај физичког угрожавања због недостатка ограде око објекта, 
уз напомену да сви архиви у Србији, и не само у Србији су заштићени 
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оградом. Смештајни простор је и даље најболнија тачка, будући да је 
капацитет депоа попуњен 98%, а свакодневне су најаве за преузимање 
доспеле архивске грађе, између осталог архивске грађе градских органа 
управе. Због тога је Архив у ситуацији да ангажује додатни простор који 
плаћа, иако има могућност евентуалног проширења на део зграде од 200 
квадратних метара коме нема приступ јер је 1995. године отуђен. Управни 
одбор сматра да је крајње време да се озбиљно размотри овај проблем и реши 
у корист Архива, управо као и проблем нефункционисања климатизационог 
система превасходно усмереног за депое, а који је ван функције двадесет 
година. Управни одбор је упознат са стањем електричних инсталација у 
Архиву, које из године у годину постаје све алармантније. Ситуација са 
електричном мрежом која не задовољава капацитете инсталисане опреме је 
изузетно критична и Архив је у више наврата, годинама, и преко Управног 
одбора и преко директора, упозоравао Оснивача на ово стање тражећи да се 
одобре средства за реконструкцију електро мреже (последњи пут у Програму 
рада за 2011. годину). Међутим, до побољшања ситуације није дошло јер нису 
одобрена адекватна средства, стога управни одбор још једном апелује на 
оснивача да се ситуација са електричном мрежом, као и чињеница са 
постојањем трафо станице унутар објекта, озбиљно размотри у надлежним 
структурама Града. 
У току 2010. године завршена је реконструкција водоводне мреже и 
извршена замена противпожарне централе и јављача пожара.  
У границама својих могућности Историјски архив Београда је успео да 
инвестира одређену суму за текуће и остало одржавање зграде. 
Након детаљног разматрања свих сегмената Извештаја, Управни одбор је 
донео Одлуку да се усвоји Извештај о раду ИАБ-а за 2010. годину. 
 

 
 

8. Оцена програма и посебне напомене директора 
 
У току 2010. Историјски архив Београда је наставио да развија своје 
стратешке циљеве, да приближава историју Београда грађанима Србије као и 
да сервисира све њихове захтеве везане за издавање докумената који се у 
Архиву чувају. Ове године настављен је рад на пројекту ревизије и припреме 
за дигитализацију фонда Земунског магистрата. Међутим како се пројекат 
финансирао само седам месеци, обим посла на Пројекту је редуциран, како 
садржајно тако и количински. Надам се да ће бити обезбеђена средства у 
наредној години да би се наставио рад на одобреном петогодишњен пројекту. 
У склопу међународног Уговора о сарадњи са градским Архивом Будимпеште 
реализована је изложба Логор Бањица – логораши, а догађај је искоришћен и 
за размену искустава и договоре о будућој сарадњи. Истом изложбом, која је 
за ову прилику допуњена новим подацима и експонатима, Архив је гостовао 
и у Горњем Милановцу.  
На иницијативу легатора Ивице Млађеновића, а поводом 50 година његовог 
стваралаштва, реализована је изложба у сарадњи са аутором у галерији 
Архива. Изложбу је финансирао Архив из сопствених средстава.  
Историјски архив Београда је учествовао у манифестацији Дани европске 
баштине која се одржала од 11. до 19. септембра 2010. године кроз 
реконструисану, модернизовану и допуњену сталну изложбену поставку. 
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Изложба је употпуњена новим водичем. 
Урађен је Каталог – Водич Историјског архива у коме се налазе сви 
најважнији подаци о Архиву, његовим фондовима и коришћењу грађе. 
Архив је и у 2010. години редовно радио на сређивању и обради архивске 
грађе, на развоју и модернизацији рада Архива, на његовој стандардизацији, 
на пројектима културно-просветне делатности, техничкој заштити, јавном 
сервису за грађане. Јавност је редовно обавештавана о активностима Архива 
у свим његовим сегментима путем медија као и преко веб сајт презентације 
Архива, која је била веома посећена током целе године. 
Сматрам да је и ове 2010. године Архив, својим активностима, дао свој пуни 
допринос свеукупној културној слици Града Београда и у складу са 
финансијским могућностима остао препознатљив по врхунском дизајну и 
оригиналном приступу презентовања историје Београда. 

 
Мр Драган Гачић, директор Историјског архива Београда 

 
 
 
 
 
 Датум подношења извештаја Директор 
 
                  18.02.2011.             ___________________ 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА 

 
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2010. годину 
дат је према организационој структури и стручним пословима унутар 
организационих јединица: 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ  

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Редован обилазак регистратура у циљу објављања 
надзора и пружања стручне помоћи при 
сређивању архивске грађе и регистратурског 
материјала на терену 

224 прегледа и 
записника 

2. Рад на излучивању безвредног регистратурског 
материјала у регистратурама 

253 записника 
и решења 

3. Доношење Листи категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања и давање 
сагласности на исте 

47 

4. Преписи архивских књига из регистратура 106 
5.  Евидентирање нових регистратура 36 
6.  Редовно ажурирање електронске базе података о 

стању и променама у регистратурама у 
надлежности Архива 

630 

 
ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ -  ДЕПО 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Преузимање нових фондова или делова фондова, 
легата, збирки, поклона, појединачних докумената 
и др и њихов смештај у депо. 

29 фондова/ 
347 дужних 
метара 

2. Преузимање легата Јована Ћирилова, Ивице 
Млађеновића, Тање Крагујевић, Борис Беговић 
(Влајко Беговић) 

Сукцесивно 
  

3. Измештање фондова у депоу 315 м 
4. Комплетирање и формирање досијеа фондова 

преузетих у Архив 
31 

5. Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе 
изложбене и издавачке делатности Архива, 
односно за потребе корисника у читаоници и 
враћање у депо. 

9.393 
архивских 
јединица 

6. Организација и реализација тематских семинара о 
канцеларијском и архивском пословању правних 
лица 

2 семинара 

7. Истраживање архивске грађе ради издавања 5.021 одговора 
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уверења у циљу регулисања радног стажа, 
имовинско-правних односа и других јавно-
правних и приватно правних послова грађаба 

по захтевима  

8. Вођење електронских евиденција по захтевима 
грађана у писарници  

8.334 захтева 

 
ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1 Сређивање картона житеља по азбучном реду  5.400 картона 
2 Ревизија, паковање и инвентарисање 

микрофилмова фондова УГБ, СП 
185 ролни 

3 Рад са корисницима микрофилма 38 корисника 
4 Рестаурација и конзервација грађе Земунског 

магистрата, Управе Града Београда, Општине 
Града Београда – Техничка дирекција: машинска, 
ручна и наливање докумената, специјална 
полиција, квите личних података логора Бањица 

8.696 листова 

5 Повез оштећених књига, броширање 
рестаурација старих и ретких оштећених књига 

109 књига 
 

6 Броширан повез књига 858 књига 
7 Скенирање докумената и штампа 4.100 комада 
8 Израда разних кутија 15 комада 
9 Израда кутија за заштиту архивске грађе 6.000 комада 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
  
СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Фонд  УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1839-1944, 
културно добро од изузетног значаја: 
Грађа 1941-1944. I, II,  III и IV отсек ОДЕЉЕЊА 
СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

- Координирање радом на ревизији 
- сређивање и ревизија грађе Специјалне 

полиције (сигнирање, печатање, фолијација, 
опис важнијих предмета, формирање 
унутрашњих листа са подацима о броју 
предмета и предлозима за лечење) за период 
1941-1944. 

- рад на припреми грађе за микрофилмовање 
- Унос описа унутрашњих листа за кутије. 
- ручна картотечка обрада – израда 

именских, географских и тематских 
одредница 

 
КЊИГЕ ЗАТОЧЕНИКА БАЊИЧКОГ ЛОГОРА 
1941-1944. 
Рад на припреми публикације - каталога Логор 
Бањица – заточеници: општина Горњи 
Милановац из архивске грађе Управе града 
Београда Одељење специјалне полиције – 
Концентрациони логор Београд – Бањица 1941-
1944. Каталог је пратио изложбу под истим 
називом која је отворена у Музеју рундичко – 
таковског краја отворене 23. новембра 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
73 кутије  
(8,7 м) 
73 кутије 
 
7 кутија, 152 + 
404 предмета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Фонд  СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ – 
ЛИКВИДАЦИЈА ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ 
РАДЊИ  
 

– Хронолошко сређивање досијеа у оквиру 
кутија, печатање, замена кошуљица, 
провера и унос података у базу Јанус 

– формирање структуре фонда скупштине 
града Београда – књиге и списи 

– преношење у дигиталну форму пописа грађе 
организационих јединица (култура и 
образовање, књига) 

 
35 кутија 
(488 досијеа) 
 
 
 
 
 
 
 
4 пописа  

2. Фонд  ЗАПОВЕДНИК ПОЛИЦИЈЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ И СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
(БДС) – ГЕСТАПО – БЕОГРАД 
- конвертовање пописа имена ухапшеника BdS-а у 
дигитални облик и транскрипција личних имена  

 
 
 
кутија 201 
5616 досијеа 
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4. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР III РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА 
Комисије за ратну штету 

- сређивање предмета насталих радом 
(печатање, утврђивање редоследа предмета 
у кутији, пописивање предмета) 

- аналитичка обрада (пријава несталих и лица 
лишених живота) 

- записници ИОНО-а (сигнирање, аналитичка 
обрада 

 
 
 
86 кутија 
 
 
1749 уноса 
 
3 кутије (323 
предмета) 

5. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР V РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА 

- класификација и делимична 
систематизација. (печатање, убацивање 
предмета у кошуљице) 

- детаљан попис појединих кутија  

 
 
50 кутија 

6. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР VI РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА 

- разграничење грађе на рејоне и НО општина 
- попис књига НО VI рејона 
- класификација и систематизација грађе  

 

 
 
151  књига 
 
61 кутија 

7. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР VII РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА 

- израда историјске белешке 
- разграничење грађе на фондове: НО VII 

рејона града и НОО Раковица 
- класификација грађе НО VII рејона на 

организационе јединице  

 
 
60 кутија 

8. Фонд Предузеће за управљање стамбеним 
зградама VI рејона 
- класификација и систематизација 

2 кутије  
   попис 

9. Фонд  ТРГОВИНСКА КОМОРА У БЕОГРАДУ 
- делимична класификација, систематизација 

грађе унутар група према класификационој 
шеми фонда (сређивање, печатање, 
сигнирање) 

- обрада и унос по предметима у Јанус  

 
40 кутија   
 
777 уноса  

ЛИЧНИ ФОНДОВИ, ЗБИРКЕ И ЛЕГАТИ 
1. Породични фонд Главинић  

- ревизија: исправка сигнатуре на грађи и у 
рачунарској базо ЈАНУС, допуна аналитике и 
регеста, израда унутрашњих листа за кутије и 
спољне етикете, технички послови 

2469 
инветарних 
јединица 

2. Лични фонд МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ  
- Сређивање (систематизација и технички 

послови укупно: 1715 листова, 2 коверте, 
102 поштанске уметничке коверте, 19 
уметничких радова). Израда  регеста и 
аналитичких описа.  

- Унос аналитичких описа у Јанус 

 
 
142 уноса 
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- идентификација и обрада дигитализованих 
докумената  

- Контакти са дародавцем и сукцесивно 
преузимање, убацивање у сређену грађу и 
развођење кроз информативна средства 

 
3 кутије 

3. Лични фонд СТЕВАН К. ПАВЛОВИЋ 
- Други пријем грађе од дародавца - 3 пакета 
- класификација преписке по именима 

(идентификација преписке – писма, 
телеграма, честитки, утврђивање датума 
настанка. Утврђивање  оригинала, копија, 
преписа, ксерокопија. Језик: српски, 
француски, енглески) 

- технички послови (печатање, фолијација, 
одлагање у коверте)   

Посао у току. Урађен привремени попис писама 

 
1068 инвент. 
Јединица 
описа 
 
 
попис 

4. Лични фонд ИВАН С. ПАВЛОВИЋ 
- успостављање и систематизовање коначног 

распореда унутар група на основу 
класификационог плана фона 

- технички послови (исправљање листова, 
фолијација и печатање ) 

 
5 кутија 

5. Лични фонд ЈОВАН ЋИРИЛОВ 
- Контакти са дародавцем  
- Сукцесивно преузимање и попис примљене 

грађе   

 
 
25 кутија 
попис 

6. Лични фонд  МИЛОРАД МИШКОВИЋ 
- Контакти са дародавцем 
- Сукцесивно преузимање и попис примљене 

грађе 

 
24 кутије, 3 
мапе, 7 пакета 
фотографија 

7. Лични фонд Влајко Беговић 
- почетак рада на класификацији и 

систематизацији преузете грађе и техничка 
обрада 

 
33 кутије 

8. Фонд   АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА 
 ПЕТРА КОНСТАНТИНОВИЋА 
- сређивање и обрада: технички послови, 
аналитичка обрада по досијеима 

 
23 кутије/505 
досијеа 
 

9. ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА 
- ревизија збике 
- обрада (сигнирање, печатање, 

идентификација и опис) 
- унос идентификованих фотографија у Јанус 

Контакти са странкама у вези коришћења 
фотографија за потребе институција и појединаца 

 
 
 
1092 
фотографије 
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10. ЗБИРКА ШТАМПЕ  
У постојећу збирку додато  44 примерака 
часописа: Освит, Гњаватор и др. Примерци су 
ратки. 

- часопис Освит 1932-1933. 
- хумористички часопис Гњаватор 1919, 

1936, 1938. и недатирано 
- новински чланци, колумне, шаљиве есме, 

појединачни бројеви штампе 
- означавање листора за лечење 

44 примерка 
часописа 
 
 
 
 
3 пописа 

Збирка диплома, указа и постављења 11. 84 инвентатне 
јединице - ревизија поредка сређености, унос аналитичке 

обраде у ЈАНУС, допуна регеста, обрада 
новоприспелих диплома, идентификација творца, 
историјат творца и збирке, технички послови 

 
КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЧИТАОНИЦИ 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. - пријем истраживача и вођење прописаних 
евиденција у електронској форми у 
Читаоници  

- укупно истраживачких посета и унос у 
електронску базу података 

- издавање и враћање грађе по реверсима 
(књига, предмета, кутија) 

- техничке документације 
- издавање и враћање ролни микрофилма 
- картона житеља 
- издатих библиотечких јединица  
- издате периодике 
- Пружање информација корисницима о 

архивској грађи у читаоници и телефоном 

449 
истраживача 
 
1802 посета 
 
2736 реверса 
884  реверса тд  
208   ролни 
389 картона 
262  књига 
220  периодике 
 
731  контаката 

 
БИБЛИОТЕКА 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 
 

1. - Набавка књига и часописа куповином, 
разменом и поклоном примљени примерци  

- Разменом поклоњено другим институцијама 

137 
публикација 
200 књига 
120 инв. 
јединица 

- инвентарисање и каталогизација књига  

- Евиденција издавања на коришћење 
библиотечких јединица за потребе 
архивиста и странака у читаоници 

2. 1300 јединица 
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ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ1

 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Стална изложбена поставка ''ВЕКОВИ 
БЕОГРАДА – БЕОГРАД АД АКТА'' 

- допуна поставке са документацијом и 
ордењем  из легата Константина Коче 
Поповића и Лепосаве Лепе Перовић, Вицка 
Крстуловића и Драгослава Драже Марковић 
и Божидарке Кике Дамјановић Марковић 

- постављање изложбе 

 

2. Јубиларна изложба архитекте ИВИЦЕ 
Млађеновића  

- Израда синопсиса изложбе 
- поставка изложбе 
- скидање изложбе 

 

3. Гостовање изложбе ЛОГОР БАЊИЦА –
ЛОГОРАШИ 1941-1944 у Градском архиву 
Будимпеште (март-јул 2010) 

- припрема текста и легенди за израду 
каталога и превод на мађарски језик за 
изложбу 

- рад на припреми експоната за њихово 
транспортовање у Будимпешту 

 

4. Гостовање изложбе ЛОГОР БАЊИЦА 1941-
1944 – заточеници: општина Горњи 
Милановац у Музеју рудничко-таковског 
краја 

- истраживачки рад на фондовима УГБ СП, 
збиркама радничког покрета 

- постављање изложбе у Музеју рудничко-
таковског краја 

 

Гробнице, стратишта и логори у БиХ где су 
Срби страдали у протеклом грађанском рату

5. 

- отворена изложба коју је приредила 
Организација породица заробљених, 
погинулих бораца и несталих цивила 
Републике Српске 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 
Бр  Опис послова Количина 
1. Каталог - Водич Историјског архива Београда 

- издање поводом 65 година постојања - на једном 
месту сви најважнији подаци о Архиву, његовим 
фондовима и коришћењу грађе. 

14 страна 
 
 
 
 

                                           
1 Детаљно описани обављени послови дати су у Програмском делу Извештаја. 
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2. Каталог за гостујућу изложбу ЛОГОР БАЊИЦА 
–ЛОГОРАШИ 1941-1944 у Будимпешти на 
мађарском језику 

 
11 страна 
 
 

3. Каталог за гостујућу изложбу ЛОГОР БАЊИЦА 
1941-1944 – заточеници: општина Горњи 
Милановац у Музеју рудничко-таковског краја 
 

111 страна 

4. 
 
 

Рукопис Политички речник Владимира 
Јовановића 

- скенирање рукописа 
- ишчитавење, укуцавање, индексирање и 

провера текста 

 
 
1090 страна 

5.  Казивања Вицка Крстуловића 
- скенирање рукописа 
- трансфер рукописа са скенираног 

материјала у Word документ ради даљег 
рада на припреми за публиковање 

 
852 стране 

Рад на припреми рукописа за публикацију 
„Руске избеглице у Београду“ 

6.  

-укуцавање пописа за трговце, службенике 
ОГБ-а и хапшеника Специјалне полиције 

 
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, СТРУЧНА И НАУЧНА САРАДЊА АРХИВА  
СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
1. У Архиву Будимпеште 17-18. јуна 2010. године 

одржана је конференција и радионица 
КАТАСТАРСКЕ КАРТЕ И МАПЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ 
ЕВРОПИ 

 

2. У више наврата долазило је до састанака и 
преписке са Меморијалним музејом холокауста из 
Вашингтона који је био заинтересован за 
микрофилмовање целокупне архивске грађе која 
се односи на страдање Јевреја и других европских 
народа током Другог светског рата 

 

3. Архивско друштво „АДМ“ из Марибора, Словенија, 
посетило је Архив 23. априла 2010. године и 
упознало се са организацијом и радом Архива 

 

4. Делегација Yad Vashema из Израела боравила је у 
Архиву 05.07. 2010. године и разговарала о 
могућностима и условима истраживања архивске 
грађе о страдањима Јевреја током Другог светског 
рата. 

 

5. Вишечлана делегација Руске академије наука - 
Института за социологију посетила је Архив 
07.10.2010. године и том приликом се упознала са 
радом и организацијом Архива 

 

6. Делегација историчара из Републике Турске, која  
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је била гост Историјског института за новију 
историју, посетила је 15. јула о.г. и Историјски 
архив Београда с циљем да се упозна са 
могућностима, условима и процедурама 
истраживања архивске грађе, као и разумену 
истраживача. 

7. Сарадња са Филозофским факултетом – Група за 
историју: 

- рад са студентима прве године, два пута 
годишње (март и октобар); 
одабир предмета из фонда УГБ за израду 
аналитичког описа предмета; 
упознавање са радом Архива;  
израда аналитике на примеру фонда УГБ 

 - предавања студентима прве године на тему 
Интернет и историографија на Филозофском 
факултету у Београду 

120 студената 
 
 
80 предмета 
 
 
 
 
 
2 предавања 

8. Настављена сарадња са Институтом  за 
стандардизацију Републике Србије 

 

9. Сарадња са Архивом Србије и другим архивима у 
Србији, учешће у комисијама, редакцијама 
водича 

Стручни сарадници Архива учествовали су у 
припреми стручних текстова за први и други том 
Водича за регистратуре у издању Друштва 
архивских радника Србије и Архива Србије. 
 

 

10.  Два радника Архива била су предавачи на 
архивистичким течајевима у Архиву Србије и 
Архиву Војводине; два радника била су предавачи 
на Летњој школи архивистике при Архиву Србије; 

 

11. Један радник Архива је учествовао од 23. до 25. 
новембра 2010. године у Бечу на међународној 
конференцији Архиви на Web-у 

 

12. Један радник Архива био је члан Радне групе 
Министарства  културе за израду Закона о 
архивској грађи и архивској служби Републике 
Србије 

 

13. На захтев Министарства културе РС урађен 
Упитник о архивима 

 

14. Амбасадор Републике Шпаније, Иниго де Палацио 
Еспања, са сарадницима, посетио је Историјски 
архив Београда 26. новембра 2010. године и са 
представницима Архива разговарао о 
могућностима укључивања у Програм прославе 75 
година од почетка шпанског грађанског рата 
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15. Историјски архив Београда формално је постао 
члан Ц категорије Међународног архивског савета 
/МАС/, децембра 2010. године. 

 

 
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
 ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И РАЗВОЈ И ДАЉА 

ИЗГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АРХИВА ЈАНУС 
1. Примарни посао током године био је адаптација и 

надоградња постојећих модула, који су у 
свакодневној функцији, редовно је 
администриран целокупан систем, извршене су 
корекције кода на више модула и прилагођавање 
на нови апликациони сервер. Извршена је 
оптимизација база, дорада модула Обрада 
фондова додатком метаподатака за обраду 
специјалне грађе (планови, мапе, географске 
карте), за нестандардизовану обраду за фонд 
Земунског магистрата (дорада модула за потребе 
израде унутрашње листе за архивску грађу која је 
прошла процес ревизије). Редовно су одржаване 
све функције интернет линкова, рутера, сајта и 
програмских модула Јануса, као и ЛАН мрежа у 
Архиву. 
У току 2010. године Центар је радио на развоју 
три нова модула: Централна писарница за пријем 
и праћење тока предмета/документа у његовом 
животном циклусу, Вебмаил сервис и Месечни 
извештаји о раду запослених и у овим модулима 
поставио основну структуру података и везе међу 
њима. 
Редовно је праћен рад са базама података и SQL 
апликацијама. 
Завршетком календарске године у модулима 
система Јанус налазе се следећи унесени подаци:  
- у модулу Обрада фондова редовно се уноси 
архивистичка обрада више фондова и збирки. 
Апликација подржава стручни архивистички 
стандард ISAD(g). Унесено је укупно 4.730 
јединица обраде са различитим нивоима 
детаљности обраде.  
- У модулу Обрада фондова – Земунски магистрат 
у 2010. години унесено је  17.015  јединица 
аналитичке обраде, а кориговано 13.688  након 
урађене ревизије грађе.  Урађено сређивање нових 
тематских целина и врста докумената; извршена 
корекција унесених података. 
 - У модулу Писарница унесено је 8334 захтева и 
обрађено 5021 захтева 
 
- У модулу Читаоница унесено је 1798 јединица – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.730 уноса 
аналитике 
(обрада 
фондова)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.015 картица 
13.688 коре-
кција картица 
 
 
8.334 захтева 
5.021 обрада 
 
1798 посета 
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посета и 450 пријава истраживача 
- Настављен о рад на изради модула Архивске 
писарнице. 
- У току године садржају фондова и збирки путем 
претраге на сајту приступило је 6587 спољњих 
посетилаца и 628 из Архива. 

450 пријава 
 
Сајт: 
6.587 упита 
ван Архива 
628 упита из 
Архива 

2.  У оквиру Центра извршена је дигитализација 
архивске грађе за потребе Архива и странака. 
Дигитализацију докумената, фотографија и 
књига, њихову финалну обраду и штампу у 
различитим димензијама, архивирање скенова и 
заштитно снимање радила су два радника, један 
из Центра и други из Одељења за заштиту. 
Започето је скенирање Збирке фотографија (200 
скенова)  

 
 
 
4.100 скенова 

3. У надлежности Центра је и електронска пошта.  примљено 2287 
послато 518 

4. Вебсајт Архива 
Редовно је ажуриран вебсајт Архива: додавањем 
нових садржаја; страница на енглеском језику; 
припремљеним материјалима и илустрацијама, 
унапређењем претраге; бекаповањем сајта. 

462 странице  
српског текста 
+ 102 странице 
енглеског 

5.  Остало 
-Центар је учествовао у припреми презентације 
Архива за потребе студената историје. 
-Центар је редовно учествовао у пословима 
координације са спољним сарадницима, у 
ажурирању адресара и штампању коверата за 
позивнице и новогодишње честитке.  
-Центар је учествовао у припреми презентације 
Архива за потребе студената историје. 
-Припрема потребних материјала за гостовање 
изложбе Бањички логор у Будимпешти, 2010. 
године (скенирање, обрада, штампа, дизајн) 
-Урађена презентација скенираног архивског 
материјала за потребе пројектовања на 
мониторима за изложбу Бањички логор у 
Будимпешти и у Горњем Милановцу 
-Радници Центра за информације учествовали су 
09.07.2010. године у раду Радионице коју је 
организовало Министарство за телекомуникације 
и информационо друштво на тему белгијског 
искуства у развоју електронске управе. Гости 
Радионице били су представници Федералне јавне 
службе за електронске сервисе Краљевине Белгије 
/FEDICT/. 
-Један радник Центра за информације постао је 
члан Радне групе за израду ГИС-а Београда. 

 
 
 
 
 
120 
унутрашњих 
листа и етикета 
 
1000 
позивница 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА 
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Послови и радни задаци одвијају се у три групе: 
 

1. Правни и општи послови, послови администрације, одбране и 
обезбеђења. 

2. Послови рачуноводства. 
3. Послови физичко-техничког обезбеђења и одржавања хигијене. 

 
У Одељењу општих послова води се евиденција о радницима који припадају 
Одељењу, а која се односи на њихову присутност на послу, плаћена - 
неплаћена одсуства, годишњи одмори, боловања и др. и сваког 01. и 15. у 
месецу доставља се извештај Служби рачуноводства. 
Одељење организује рад Управног и Надзорног одбора, припрема и 
формулише  седнични материјал и извештава Скупштину града односно 
Секретаријат за културу о њиховом раду. Током 2010. године одржано је 5 
седница Управног одбора и 1 седница Надзорног одбора.  
Послови народне одбране су врло поједностављени и само једном годишње се 
достављају извештаји Одељењу за народну одбрану при општини Нови 
Београд. 
Послови рачуноводства се односе на књижења купаца и добављача, исплате 
личних доходака, израда тромесечних, шестомесечних и годишњих 
извештаја, као и остали послови на основу Закона о рачуноводству, Закона о 
платном промету и другим прописима који регулишу ову област. 
Послове 24-часовног физичко-техничког обезбеђења обавља специјализована 
фирма «Беосим» из Београда.  
Крајем године достављен је Секретаријату за културу Управе града Београда 
предлог измењеног Статута Историјског архива Београда. 
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Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности 
 

МЕДИЈИ 2010. 
 

Богатство фондова и збирки Историјског архива Београда пружа неизмерне 
могућности за припрему и реализацију садржајних издања и атрактивних 
изложби. Објављивањем  капиталног издања архивске грађе  Логора Бањица 
и постављањем пратеће изложбе, јавност је упозната са овим изузетним 
историјским изворима. То је изазвало значајну пажњу медија, како за 
изложбу у Галерији ИАБ-а, тако и за поставку у Градском архиву 
Будимпеште, Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, а 
планира се и њено постављање у Републици Српској.  
 У обновљеној Галерији ИАБ-а у току 2010. године постављене су две 
изложбе: јубиларна изложба архитекте Ивице Млађеновића и допуњена и 
модернизована стална поставка Векови Београда/ XVI-XX век.  
 Остале активности Архива такође су пажљиво праћене и забележене у 
медијима, попут гостовања изложбе Гробнице, стратишта и логори у 
Републици Српској, или сарадње Историјског архива Београда са Народним 
позориштем у Београду. 
 
У току 2010. године, о раду Историјског архива Београда медији су објавили 
следеће: 
 

-     Прес, текст под насловом Изложба о логору Бањица отворена у     
Будимпешти, 25. март 2010. 

 
- Политика, рубрика Друштво, опширан интервју Слободана 

Кљакића са директором Историјског архива Београда, мр Драганом 
Гачићем, под насловом Зграда тесна за четрнаест километара 
грађе, 26. септембар 2010. Поводом 65 година постојања Архива, 
директор Гачић је говорио о историјату установе, богатству фондова, 
досадашњем раду и плановима за будућност. 

- Сајт Vesti online, текст под насловом Изложба о српским 
стратиштима широм БИХ, о изложби Гробнице, стратишта и 
логори у БИХ, приређеној почетком октобра у холу Историјског 
архива Београда, 7. октобар 2010. 

- Курир, текст У БИХ се трага за 1.745 несталих Срба, 7. октобар 
2010. 

- Сајт Народног позоришта у Београду, информација о посети 
директора  Драгана Гачића Народном позоришту, са текстом 
Поклоњен део дигиталне документације из Историјског архива 
града Београда и видео записом о посети, 26. октобар 2010. 

- Политика, рубрика Култура, текст о Музеју Народног позоришта у 
Београду Костими и скице у прилог историји, у ком се, између 
осталог, говори о сарадњи са Архивом града Београда, 21. новембар 
2010.    

 
Изложба Педесет година стваралаштва архитекте Ивице 
Млађеновића 
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Јубиларна изложба поводом 50 година професионалног рада Ивице 
Млађеновића, једног од легатора Историјског архива Београда, отворена је 
26. маја 2010. године у Галерији архива. Изложбу је отворио Ивица Радовић, 
државни секретар Министарства животне средине и просторног планирања. 
Међу осталим званицама, отварању су присуствовали Јован Ћирилов, 
архитекта из Мађарске Тибор Паланкај, председник архитектонске секције 
УЛУПУДС-а Владимир Ловрић и др.  
О овом догађају медији су забележили следеће: 
 
 - Сајт Града Београда, Беоинфо вести, текст Изложба Педесет 
година стваралаштва архитекте Ивице Млађеновића, 25. мај 2010. 
 - Сајт На длану (Телеком Србија), текст Педест година 
стваралаштва архитекте, 25. мај 2010. 
 - Сајт Магазин, текст Изложба о стваралаштву архитекте Ивице 
Млађеновића, 26. мај 2010. 
 - Данас, у рубрици АРТичоке, под насловом Нове изложбе 
Историјског архива Београда, објављена је најава отварања изложбе, 26. 
мај 2010. 
 - Блиц, рубрика Београд/Изложбе, најављено је отварање изложбе, 26. 
мај. 2010. 
 - Политика, рубрика Синоћ у Београду, објављен је извештај са 
отварања изложбе под насловом Пола века стваралаштве Ивице 
Млађеновића, 27. мај 2010. 
 - Сајт УЛУПУДС-а, рубрика Активности чланова удружења, 
објављена информација о изложби поводом 50 година стваралаштва Ивице 
Млађеновића. 
 - часопис Град, број 69, лето 2010, у тексту Ивице Млађеновића под 
насловом Златна изложба, аутор је објавио свој говор са отварања изложбе. 
 - Политика, у рубрици Међу нама, сликар Небојша Ружић Варда у 
тексту Несхватљиви критеријуми Министарства културе, пише о 
достигнућима Ивице Млађеновића и, између осталог, о јубиларној изложби 
архитекте у Историјском архиву Београда, 14. децембар 2010.  
 
Изложба Векови Београда /XVI-XX вek/ 
 
У склопу манифестације Дани европске баштине, 16. септембра 2010. у 
Галерији Историјског архива Београда отворена је реконструисана, 
модернизована и допуњена стална изложбена поставка Векови Београда /XVI-
XX вek/. Изложбу је отворио директор Историјског архива Београда мр 
Драган Гачић, у присуству бројних представника медија ( Фонет, Бета, 
Танјуг, Новости, ТВ Студио Б, Политика ), породица легатора и сарадника 
Архива. 
Одзив медија био је следећи: 
 
 

- РТС, емисија Београдска хроника, у времену од 17.45 – 18.30 
часова, у кајрону је емитовала најаву отварања изложбе Векови 
Београда /XVI-XX век/ у Историјском архиву Београда, 15. 
септембра 2010. 

 34



- Радио Студио Б,  емисија Речи и слике, емитована у 14. 35 часова, 
Олга Килибарда најавила је отварање изложбе у Историјском архиву 
Београда, 15. септембра 2010. 

- Прес, најава догађаја под насловом Изложба у Историјском 
архиву Београда, 15. септембар 2010. 

- Сајт Града Београда, Беоинфо вести, опширнији текст најаве 
отварања изложбе Дани европске баштине сутра у Историјском 
архиву Београда, 15. септембар 2010. 

- Сајт Сада! објавио је најаву отварања изложбе Векови Београда 
/XVI-XX    век/, 16. септембар 2010. 

- Сајт РТС, у тексту под насловом Изложба у Историјском архиву 
Београда, објавио је информацију о отварању поставке Векови 
Београда /XVI-XX век/, 16. септембар 2010. 

- Сајт СРБ РСС, опширнија најава отварања под насловом Изложба у 
Историјском архиву Београда, 16. септембар 2010. 

- Блиц, у оквиру рубрике Београд/Изложбе, најављено је отварање 
изложбе Векови Београда /XVI-XX век/ у Галерији Историјског 
архива Београда, 16. септембар 2010. 

- Привредни преглед, у рубрици Београд, опширнија најава 
отварања изложбе, 16. септембар 2010.  (Танјуг) 

- ТВ Студио Б, емисија Београде, добро јутро, објављен извештај са 
отварања реконструисане сталне поставке. У извештају је објављена 
изјава директора мр Драгана Гачића.  

- Политика, у рубрици Београдска хроника, опширан текст Н. 
Белића о сталној поставци Историјског архива Београда, под 
насловом Престоница у лавиринту времена, 17. септембар 2010. 
Исти текст објављен је и на сајту Политике. 

- Правда, рубрика Београд, текст о изложби Векови Београда /XVI-XX 
век/, под насловом На раскршћу векова, 17. септембар 2010. 

- Новости, рубрика Култура, текст Београд кроз векове, 17. 
септембар 2010. 

- Блиц, рубрика Београд, текст Пет бурних векова престонице, 18. 
септембар 2010. 

- ТВ Метрополис емитовао је снимак посете студената Мегатренда 
сталној поставци Историјског архива Београда 22. новембра 2010. у 
18. 30 часова и репризно 23 и 25. новембра у истом термину. Краћи 
текст о посети Архиву суденти су објавили у својим електронским 
новинама, FKM – press, под насловом Студенти ФКМ у посети 
Историјском архиву Београда. 

 
Изложба Логор Бањица 1941 – 1944. заточеници: Општина Горњи 
Милановац 
Заједнички пројекат Историјског архива Београда и Музеја рудничко-
таковског краја, односно гостовање изложбе о Логору Бањица у Горњем 
Милановцу, изазвало је велико интересовање локалног становништва. 
Таковске новине су више пута извештавале о овом догађају: 
 

- најава изложбе, у тексту Логор Бањица 1941-1944, 11. новембар 
2010. 

- текст о отварању изложбе под насловом Да се не заборави, 25. 
новембар 2010. 
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- текст о сарадњи Историјског архива Београда и Музеја рудничко-
таковског краја под насловом Конзервација експоната, 16. 
децембар 2010. 

- Глас Јавности објавио је информацију о овом догађају под насловом 
Изложба о највећем концентрационом логору у Србији, 25. 
новембра 2010. 
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