ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2011. 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 2011. године дошло
доповећања или смањења простора)
Укупна површина 4.890 m2
Депо 2.400 m 2
Читаоница 120 m 2
Радионице 480 m 2
Галерија 240 m 2
Канцеларије и остало 1.650 m 2
- 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 96%.
У току 2011. урађени су напори одељења за заштиту архивске грађе да се
смештајни капацитет депоа повећа сабијањем и пресређивањем
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грађе.Недостатак смештајног простора онемогућава остваривање једне од
основних функција у раду Архива.
Део објекта површине 275 квадратних метара који се налази у приземљу
Архива, тачно испод депоа, одлуком Скупштине града Београда од 1995.
године, дат је на коришћење приватној фирми која је тај простор издала у
подзакуп.
Објекат Архива је и даље незаштићен од спољних утицаја и физичких
угрожавања због непостојања заштитне ограде око целог објекта.
Електрична мрежа у објекту не задовољава капацитет инсталиране опреме,
па је неопходно извршити њено појачање, што је према поднетим плановима
Архива предвиђено. Због недостатка средстава до сада није омогућено трајно
решење овог проблема. Оснивач је упознат о томе путем решења МУП РС –
Управе за ванредне ситуације у Београду бр. 217.1-1200-1/11-07/7 од
25.11.2011. године. И даље, постојање трафо-станице у самом објекту Архива,
испод депоа, представља сталну опасност.
Депои Архива немају одговарајућу климатизацију коју захтевају институције
овог типа. Неопходно је и предвидети аутоматизацију одржавања
температуре и влаге. Климатизациони систем је уграђен приликом изградње
објекта 1973. године и више од 20 година није у функцији.
Опрема је задовољавајућа, одржавање је редовно са тенденцијом сталног
обнављања.
- начин грејања: даљинско.
б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2011. години
б.1.)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 2012. години)
број закључка
бр. 6-3482/11-Г од
23.09.2011;
број уговора: 021013 од 03.11.2011.

врста набавке
Израда Записника о
извршеном
вештачењу о
техничкој
исправности и
испуњености услова
за употребу објекта
ИАБ.
УКУПНО

износ у 2011
202.960,00

износ у 2012
304.440,00

202.960,00

*304.440,00

Укупан износ по уговору за вршење услуга израде Записника је: 507.400,00
динара са ПДВ-ом.
* разлика за уплату у 2012. години претставља остатак уговореног износа
који је требало уплатити у року од 15 дана након извршене испоруке
Записника о вештачењу у целости, а на основу оверене и потписане фактуре
испоручиоца.
број закључка
бр. 4-2920/10-Г од
17.09.2010;
број уговора: 0204.2-686/12 од

врста набавке
Извођење радова на
реконструкцији
постојећег система
за аутоматску дојаву

износ у 2010
1.285.256,00

износ у 2011
162.220,50
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18.10.2010.

пожара
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 извршена је у 2011. години за одношење старих јављача
пожара ЈП „Нуклеарни отпади Србије“ у износу од 162.220,50.
б.2.)Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда
по препоруци Секретаријата за културу Управе града Београда без
тражења и добијања Закључка градоначелника
број закључка
Без закључка
Градоначелника
број уговора: 02-440
од 29.04.2011.
број анекса I
уговора: 02-145 од
10.02.2012.

врста набавке
Услуга физичко техничког
обезбеђења и
противпожарне
заштите у ИАБ

износ у 2011
2,593.616,40

износ у 2012
563.815,80

2,593.616,40

*563.815,80

УКУПНО

Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 3,721.248,00 динара са
ПДВ-ом. Цео посао је у договору са Предузећем Securitas services од
01.01.2012. године умањен за 50% укидањем послова за једног извршиоца у
Галерији ИАБ-а, на основу Анекса I уговора бр. 02-145 од 10.02.2012. године.
* разлика за уплату у 2012. години претставља остатак уговореног износа
који треба уплатити Предузећу Securitas services укупно за јануар, фебруар,
март и април 2012. године.

б.3.)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
- опрема
- одржавање зграде
- одржавање опреме
УКУПНО

износ
480.605,28
145.684,20
280.151,10
906.440,58

Послови одрађени из буџетских средстава:
-Замена врата на гаражи
-Санирање водоводне цеви након пуцања на паркингу
-Сервис противпожарних апарата
-Сервисирање четрдесет (40) клима уређаја
б.4.)Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода
(врста набавке, реализовани износ)
врста набавке
- опрема

износ
404.012,20
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- одржавање зграде
- одржавање опреме
УКУПНО

23.600,00
237.267,41
664.879,61

Послови одрађени из сопствених средстава:
-Реконструкција појединих просторија унутар зграде Архива:
Гаража-трафо станица:
-Направљена масивна колица ради лакше манипулације код истовара
Улазни хол:
-Окречена просторија за гардеробу као и лева и десна страна хола до
тоалета
-Пронађен и саниран велики квар на кишној цеви у просторији бр. 27
која је плавила под између гараже и хола код јачих киша
-Урађен је прилаз за инвалиде (3 нове рампе) и набављене заставе
Други спрат Архива:
-Окречене 4 канцеларије
-Урађено хобловање и фарбање 7 канцеларијских врата
-Урађено облагање бетонског стуба украсним лајснама у канцеларији
201
-Извршено чишћење и лакирање мермерног пода у површини од 110 m2
квадратних
Депо доњи и горњи:
-Замењено 257 флуо–цеви, 120 обичних сијалица, стартера 140 комада,
пригушница 8 комада, као и два гребенаста прекидача.
Остало:
-Пронађен и саниран квар на кишној цеви у женском тоалету
-Урађена хидро-заштита комплетне стране фасаде (леђни део
канцеларије 213 и 201, као и степенишног дела) Више се не осећа буђ.
Кров Архива:
-Поправка хидро-изолације на спољној плочи извршена на 6 места
течном хладном пастом (полиазбитол)
-Набавка рачунарске и друге опреме:
Рачунарска опрема и уређаји:1 рачунар са оперативним системом, 5
антивирусних лиценци на двогодишњем нивоу, ласерски A4 двострани
штампач lexmark, ласерски A4 штампач HP, постоље за фотокопир и
штампач KONICA-MINOLTA, 4 додатне сигурносне камере и ЛЕД
телевизор за потребе праћења сигурносних камера ради повећања
безбедности објекта. Рачунарска опрема је редовно сервисирана
набавком напајања, хард дискова, меморија итд. у складу са
потребама. Набављено је седам мобилних телефона (запосленима на
пословима спољне службе и куриру-возачу додељени су мобилни
телефони са плаћеним импулсима за разговор који су умрежени ради
остваривања бесплатне међусобне комуникације).
Остало:књиге за библиотеку,тепих и завесе за три канцеларије, апарат
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за варење, дуо колица, алуминијумске мердевине, магацинска колица,
застава, гарденска прскалица, 4 сушача за тоалет, итд.

3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2011. године
- укупан број запослених - 54
VII-2 степен стручне
спреме
VII-1 степен стручне
спреме
VI степен стручне спреме
IV степен стручне спреме
III степен стручне спреме
I: II степен стручне
спреме

1
26
2
22
2
1

53 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 Београда за заснивање радног односа
112-548/11-Г од 18. фебруара 2011. године за радна места:
помоћникдиректора под редним бројем 2 и архивист – информатичар
под редним бројем 54.
Број Одлуке Градоначелника града Београда за заснивљање радног односа
112-556/11-Г од 18. фебруара 2011. године за радно место: архивист на
сређивању и обради архивске грађе под редним бројем 28.
Број Одлуке Градоначелника града Београда за заснивање радног односа
6-1920/11-Г од 13. маја 2011. године за радно место: архивски помоћник
под редним бројем 38.
- укупан број ангажованих извршилаца по уговорима 4 у 2011.
години:
- привремени и повремени послови ___/__
- уговор о делу 4
- ауторски уговор ____/____
- остали уговори ___/_____
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4. Програмски део
-укупан број реализованих програма 2010.г___11___; 2011.г____6_____
Реализовани програми на основу Плана рада за 2011. годинуса
опредељеним буџетским средствима (допис бр. VI-03-63-154/10-Д.М4.3.2011.)
УГОВОРЕНИ ПРОЈЕКТИ
1. ФОНД: ЗЕМУНСКИ МАГИСТРАТ
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 2011.
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 1.352
књиге и 2.325 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.
У 2011. години реализације програма урађено је следеће:
1. Дигитализација аналитичке
картотеке и унос рукописне
картотеке (два месеца, 27
архивиста, прековремени рад 15
дана у месецу, са једном радном
суботом у месецу).
Укупно унето: 13.750 уноса
садржаја картице /предмета/.
Дигитализација подразумева
исчитавање и унос садржаја
аналитичких картица предмета у
пројектовани модул унутар
информационог система, са
корекцијом садржаја и разрешавањем скраћеница.
2. Дорада програмског модула за унос картица фонда Земунски
магистрат. Омогућен је неометан рад већег броја корисника
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истовремено као и убрзање времена одзива система при уносу и
претрази до сада унетог садржаја Дорађен је и модул за статистички
преглед броја унетих картица по појединачним корисницима
апликације у задатом временском интервалу са графичким приказом.
3. Конзервација и рестаурација листова
Уз претходни увид у здравствено стање докумената у кутијама фонда и
издвајање оних за лечењеконзервирано је и рестаурано 3.200 листова
фонда.
НАПОМЕНА: Грађа фонда је делимично оштећена приликом бомбардовања
јер је због безбедности 1999. године, пребачена у склониште у Бубањ поток.
Између осталог, грађа предвиђена за рад у 2012. години обухвата период пре
и у току Првог српског устанка чиме представља примарни изворни
материјал од највећег историјског значаја.
Због недостатка средстава Пројекат се ове године финансирао само
двамесеца, те је сходно томе обим посла на Пројекту редуциран, како
садржајно тако и количински, односно, одлучило се да се настави са
дигитализацијом картотеке и уносом рукописне аналитике што је предуслов
за наставак рада на самој грађи.
Овакав темпо финансирања Пројекта, неминовно је довео до смањења обима
рада и потпуно угрозио планирани петогодишњи пројекат.
2. ИЗДАВАЧКИ ПРОЈЕКАТ:
ПОЛИТИЧКИ РЕЧНИК ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА
Историјски архив поседује лични фонд Владимира
Јовановића (1833-1922) који је у категоризацији
фондова од изузетног значаја.
Владимир Јовановић (1833 – 1922) је био један од
водећих српских интелектуалаца ХIХ века. Био је
секретар Светоандрејске
скупштине, посланик на
страни, истакнути
опозиционар и
изгнаник, професор
политичке економије на
Великој школи, председник Српског ученог
друштва, министар финансија, члан
Књижевног одељења Матице српске у Новом
Саду и ученог друштва L' institut national у
Женеви, публициста. Оставио је већи број
објављених и необјављених радова и превода.
Текст Политичког речника је настао крајем 19
и почетком 20 века, писан руком, мастилом
на папиру формата већег од А4, густо
исписан, веома ситним рукописом, прилично
нечитак, са великим бројем напомена,
примедби на маргинама и прецртаних речи,
често и по неколико редова, што знатно
успорава рад на ишчитавању и прекуцавању.
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Пошто је рукопис у физички лошем стању, сув је и ломљив, а на појединим
странама су отпали делићи текста да би се приступило прекуцавању
текста,прво је урађено скенирање рукописа у циљу заштите оригинала као и
постизања потребног увећања текста ради лакшег дешифровања и
ишчитавања. Рукопис обухвата 1092. стране. У 2010. години скениран је цео
рукопис и прекуцано је 150 страна док се у 2011. години наставио рад на
ишчитавању и прекуцавању текста. До сада је урађено 975 страна.
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за
2011. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани)
Од свих предложених програма које је предложио Архив Београда за 2011.
годину за које су обезбеђена средства није реализовано:
назив програма:
Изложба Логор Бањица, логораши, гостовање у Бањoj Луци
образложење:
Уместо у Бањој Луци изложба је реализована у Чачку због
организационих предности
Детаљније о изложби:
Изложба у уметничкој галерији „Надежда
Петровић“ у Чачку
ЛОГОР БАЊИЦА – ЛОГОРАШИ,
заточеници са подручја Чачка и Лучана
Отварање изложбе: 10. август 2011.
Реализација: Евица Мицковић, Снежана Лазић,
Горан Давидовић, Исидора Стојановић,Јелена
Николић, Зоран Милошевић
Техничка подршка: Бранко Ћаловић, Владимир
Зорић, Владимир Мијатовић, Јелена Митровић Коцев, Бојан Коцев
Визуелизација: архитекта. Бојана Ђуровић
Ликовно графичко решење: Драгана Лацмановић
Аутори каталога: Евица Мицковић, Горан Давидовић, Исидора Стојановић,
Снежана Лазић
Изложбу отворили: директорка
Међуопштинског историјског
архивa Чачак, Лела Павловић и
бивши заточеник логора Бањица и
Маутхаузен, Драган Суботић из
Чачка
Овом изложбом, као и двотомном
књигом под истим насловом и
пратећим каталогом Логор Бањица
1941 – 1944. Заточеници са
подручја Чачка и Лучана,
Историјски архив Београда и
Међуопштински историјски архив
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у Чачку одају почаст жртвама Бањичког логора, али и упозоравају на праву
природу времена, система и идеологије чији је он био производ.
Пред многобројним посетиоцима изложбе, директорка Међуопштинског
историјског архива у Чачку, Лела Павловић, истакла је у свом обраћању да је
од 23.637 регистрованих заточеника у логору страдало 4.286. Из општина
Чачак и Лучани у том логору је било заточено 1.149 особа, од којих је 212
страдало, док је 366 логораша депортовано у друге концентрационе логоре, у
којима је убијено њих 153.
Изложбена поставка кроз архивска документа, књиге и фотографије прати
делатност логора и страдања његових заточеника. Посебан сегмент изложбе
чине изложена документа и други експонати везани за живот и страдања
заточеника – логораша са подручја данашњих општина Чачак и Лучани,
пажљиво изабраних из архивских фондова Историјског архива Београда и
Међуопштинског историјског архива Чачак.
Предусретљивошћу директорке галерије Надежда Петровић, Милице
Петронијевић, изложба је реализована у изванредном изложбеном простору
ове реномиране галерије.
Програми који су реализовани током 2011. године, а нису били
предвиђени Планом (са кратким образложењем)
назив програма:
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ:
1. Изложба: Омладинске радне акције1941–1981. (У сарадњи са
Историјским музејом Србије, 11. априла 2011. године.)
2. Изложба: Константин Коча Поповић- из легата Историјског архива
Београда. (Реализација у сарадњи са Библиотеком Влада Аксентијевић из
Обреновца, 29. септембра 2011. године.)
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ:
1.Каталог за изложбуЛогор Бањица, логораши 1941-1944 , заточеници са
подручја Чачка и Лучана
образложење:
Програми реализовани у сарадњи са спољним сарадницима који су
финансирани из сопствених средстава
Детаљније о поменутим програмима:
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ
1. Изложба у Палати "Србија"
ОМЛАДИНСКЕ РАДНЕ АКЦИЈЕ1941–1981.
Отварање: 11. априла 2011. у Палати "Србија"
Организација: Одбор ветерана-градитеља Новог
Београда
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Реализација: Историјски архив Беогарада, Историјски музеј Србије
Изложбу отворио: Ивица Дачић, заменик председника Владе Србије
Изложба је посвећена периоду после II светског рата када је и поред оскудице
кренула обнова опустошене земље и и изградња привреде и инфраструктуре.
Покрет стварања радних бригада ширио се као набујала река. Захватио је сва
насељена места и све крајеве Југославије. Омладинске бригаде масовно су се
ангажовале на свим пословима, од рашчишћавања рушевина, подизања
порушених кућа, мостова пруга и
путева... Хроничари радних акција
забележили су велико одушевљење
младих људи, њихово пожртвовање,
зној и одрицање да би обновили своју
разрушену земљу. Радом милиона
младих људи у Југославији ницали су
путеви, аутопутеви, пруге, фабрике,
градови, студентски градови...
Изложбена поставка је подељена на
два сегмента. У првој целини
обухваћене су савезне радне акције од
значаја за целу земљу, организоване широм Југославије док је друга целина
посвећена радним акцијама у Београду, нарочито на Новом Београду.
2. Изложба у Библиотеци„Влада Аксентијевић“ из Обреновца
КОНСТАНТИН КОЧА ПОПОВИЋ
из легата Историјског архива Београда
Отварање: 29. септембра 2011. године
Концепција и реализација: Евица Мицковић,
Мирјана
Обрадовић,
Снежана Лазић,
Слободан
Мандић,
Владимир Мијатовић, Јелена Николић,
Јелена Митровић Коцев.
Изложба је организована у оквиру програма
"Коча Поповић у новијој српској историји" и
постављена у згради Библиотеке "Влада
Аксентијевић" у Обреновцу од 29.
септембра до 13. октобра 2011. године.
На отварању у Милошевом конаку говорили
су Милосав Бојић, публициста, капетан у
Првој пролетерској бригади и Кочин
пријатељ, Мирјана Обрадовић из
Историјског архива Београда и Зорица
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Бабић из Библиотеке "Влада Аксентијевић".
На 12 паноа представљен је Кочин живот и рад – од детињства и школовања
у Београду, Женеви и Паризу, преко Шпанског грађанског рата и II светског
рата, послератног учешћа у власти и дипломатији, до пензионерских дана.
Посебан акценат стављен је на Кочину делатност у надреалистичком покрету.
Свестраност и комплексност личности и делатности Коче Поповића
представљена је одабиром докуменaта, књига, предмета и фотографија из
легата, који осликава не само живот и рад легатора него и време у коме је
живео.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
1.Каталог за изложбуЛогор Бањица,
логораши 1941-1944 , заточеници са
подручја Чачка и Лучана
Издавачи: Међуопштински архив Чачак,
Историјски архив Београда
За издаваче:Лела Павловић директор
МИАЧ,мр Драган Гачић директор ИАБ
Каталог приредили:Евица Мицковић, Горан
Давидовић
Аутори : Евица Мицковић, Горан Давидовић,
Исидора Стојановић, Снежана Лазић
Сарадници: Јелена Николић,Јелена Митровић,
Зоран Милошевић
Илустрације и фотографије: Историјски архив Београда, Међуопштински
архив Чачак
Графичка опрема и штампа: Дизајн студио "Тригон", Чачак
Тираж: 300 примерака
Објављени каталог је још један у низу издања Архива који представља извор
за утврђивање броја и структуре заточеника концентрационог логора
Београд-Бањица 1941-1944.
Реализацијом изложбе и пратећег каталога Историјски архив Београда и
Међуопштински архив Чачак на овај начин одају почаст и сећање свим
заточеницима логора Бањица из чачанског и драгачевског краја, и подсећају
садашње и будуће генерације шта може једна погубна идеологија да изнедри.
- да ли су током 2011. године реализовани програми који
представљају квалитативну новину у односу на устаљену програмску
шему установе
назив програма: /
образложење: /
- структура реализованих програма:
Ауторски пројектиУстанове: 4
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Копродукције: 2
- програми установе који су реализовани ван матичног простора
назив програма и место реализације
-Изложба: Омладинске радне акције1941–1981, Нови Београд, Палата
Србија
-Изложба „Логор Бањица – логораши“, Чачак
-Изложба КОЧА ПОПОВИЋ гостовање у Обреновцу
- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма
/
-

пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима
/
ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ АРХИВА БЕОГРАДА
У 2011. ГОДИНИ

ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА ЈЕ
НА ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА: 4
1. Изложба: Антифашизам - историјски избор: Србија 27. марта 1941.
у Архиву Србије, 27. 03. 2011. године. (Заједничка реализација 26
националних установа науке, културе и уметности)
2. Изложба:Сви екстреми Битефау Музеју позоришне уметности Србије
14. 09. 2011. године (Одабране фотографије из двадесет пет
екстремних представа фонда БИТЕФ Историјског архива Београда)
3. Изложба:"No Pasaran" у Архиву Србије,19.10.2011. (Изложба је
посвећена обележавању 75. годишњице избијања Шпанског грађанског
рата и учешћу наших сународника у њему)
4. Изложба: "90 година Поштанске штедионице" у Хотелу Москва,
24.10.2011.
МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 1
У Софији, 15. априла 2011, организован је
округли сто у Центру за дигитализацију
Софијског универзитета Св. Климент Охридски
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
Округлом столу су присуствовали представници
различитих државних и академских институција
из Републике Бугарске, као и представник
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Историјског архива Београда Слободан Мандић. Разматрани су разни
аспекти и проблеми везани за актуелна догађања на пољу дигитализације у
Бугарској у односу на искуства развијенијих земаља и међународне пројекте.
Истакнута је неопходност јасније државне стратегије, опредељења и
финансијске подршке у тако важном подручју културне политике и развоја.
ПРИЗНАЊА: 1
Историјски архив Београда добитник је признања
Изванредни „Златни беочуг“.
Ово највише признање за трајни допринос култури
града Историјском архиву Београда доделила је
Културно-просветна заједница Београда. Награда је
свечано уручена 14. априла 2011. на великој сцени
Народног
позоришта.
Добитници
Изванредног
„Златног беочуга“
су и РТВ Студио Б,
академик Душан Ковачевић, оперски
уметник Зоран Крнетић и композотор
Зоран Христић.
Међу осталим лауреатима овогодишњег
јубиларног 40-ог „Златног беочуга“ нашли
су се и глумац Миша Јанкетић, примабалерина Душка Драгићевић,
композитор Војкан Борисављевић, архитекта Бранка Бошњак, сценограф
Александар Денић.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ
Интернет презентација Историјског архива Београда, која је свој web живот
започела још 2007, године и у току 2011.редовно је ажурирана, а осим
ћириличне и латиничне верзије,
сајт има и своју верзију на
енглеском језику.
На сајту је 480 страница
српског текста и109 страница
енглеског издања.
У 2011. години задржан је
постојећи web hosting код
провајдера
oriontelekom,узбизнис пакет на
windows платформи, који
подразумева 2.000 мб простора,
неограничен број поддомена,
неограничен фтп приступ као и
неограничен број мejл адреса
што је задовољило тренутне
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потребе за даљиразвитак и допуну сајта.
Архив је претплаћен на два провајдера орион и макс нет чиме је омогућен flat
режим рада у интернет окружењу 24 часа дневно за све запослене.
Појачан је apload тако да корисници преко сајта могу у реалном времену
претражити наше базе података и online се информисати о грађи која је
аналитички обрађена у информационом систему Архива.
Како тренутно програмско решење не задовољава будуће потребе Архива за
web презентовање у плану је израда новог унапређеног интернет издања, са
применом потпуног контакт менаџмент система, интерактивним садржајима,
регистрацијом корисника, побољшаном комуникациојом са корисницима
наших услуга итд.
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНОСТИ САЈТА ИАБ-а, МАЈ 2007-2011
Статистика по броју посета
мај 2007-мај 2011
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5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца
(гледалаца) са упоредним
податком у односу на2010. годину

2010.

2011.

2.804

1.880

Структура посећености програма у
односу на врсту програма изражена
у процентима
број

%

програми установе, стална изложбена
поставка Векови Београда

980

52 %

Копродукције

250

13%

програми установе ван матичног
простора

650

35%

пројекти других установа или
појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима

0 0%

гостовања из иностранства

0 0%

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних
критика, приказа у медијима).
РЕЗИМЕ
Већ навикнути да сва догађања у Историјском архиву Београда медији прате
са достојном пажњом и у 2011. години ситуација је остала непромењена, те се
наставио вишегодишњи тренд заступљености у свим медијима. За свој
вишедеценијски предани рад на очувању културне баштине града Београда
Историјски архив Београда је награђен признањем Изванредни "Златни
беочуг" што је на адекватан начин испраћено у свим медијима. Архив је и
2011. био истраживачка станица за реализацију бројних новинских чланака,
документарних филмова итд. Начелник Одељења за обраду и коришћење
архивске грађе био је гост локалне ТВ станице итд.
О овим догађајима обавештени су медији по већ утврђеној и разрађеној
методи што је резултирало адекватним одзивом. Објављено је преко
тридесетприлога у свим медијима при чему је највећи број прилога објављен
на сајтовима медијских кућа у складу са тенденцијом преузимања медијског
простора од стране електронских медија.
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6. Финансирање

Програмски
трошкови

Зараде

Редовни

Инвестиције и

материјални и

инвестиционо

стални

одржавање

трошкови

опреме

УКУПНО

Структура прихода
1. Буџетска средства
- Града

3.199.951.60

38.198.460,00 16.599.065.10 906.440.58

58.903.917.28

- Републике
- општине
2. Остали извори
- донације*

100.000,00

100.000,00

- спонзори
- приход од реализације програма (улазнице,
чланарине и др. програми)
- приход од услуга
- остали сопствени приходи

8.751.601.51

12.154.119.77 664.879.61

21.570.600.89

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у
2011.г.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2011. и 2012.
годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)
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7. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана 27.02.2011.
године
(одлуку доставити у прилогу)
Оцена реализованих програма од стране Управног одбора
Чланови Управног одбора детаљно су размотрили Извештај о раду за 2011.
годину и констатовали су да је Програм рада испуњен у оној мери у којој је то
било могуће у односу на додељена финансијска средства. Међутим,упркос у
великој мери умањеним средствима и смањеном броју сарадника, остварена
је у датим условима још једна успешна радна година, како у програмском
делу, тако и у редовној делатности. Управни одбор поново 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 у нашој земљи.
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. Уобичајна излагачка и издавачка делатност нису могли
бити реализовани у потпуности иако су били планирани због ограничавања
средстава, тако да је делатност усмерена више на истраживање материјала
унутар саме установе него што је представљана јавности. Ипак остварена је
међународна сарадња као што је било раније уговорено са Градским архивом
Будимпеште, као и са другим установама у Србији.
Упркос великог значајног дела обављеног посла (1/3 је завршена) Земунски
магистрат - најстарији Фонд, и даље представља велики проблем због тога
што је потребно обезбедити много више срдстава како би се посао од
изузетног значаја обавио стручно, са посебно квалификованим стручњацима.
Предвиђени рок за обављање овог посла био је пет година, одобрен од
Скупштине Града. Већ у 2010. години динамика посла је смањена што се
наставило и у 2011. години тако да рок неће бити испоштован, што такође
искључиво зависи од недостатка финансијских средстава.
Наставило се са обрадом рукописа из заоставштине Владимира ЈовановићаПолитички речник, без обзира на исте проблеме са средствима.То се односи
и на обраду заоставштине Константина Коче Поповић и сестара Перовић:
Архив Београда се нада да ће у 2012. успети да један део обављеног посла
представи јавности.
Управни Одбор је оценио да је израда водича ИАБ-а драгоцена како
истраживачима тако и широј публици јер је ово издање прво после двадесет
година.
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Припремљен је и било би врло драгоцено да се објави Билтен истраживача у
2011. години, за чим се осећа велика потреба па би због тога требало
планирати да се билтени редовно објављују.
Ове године је успешно реализована сарадња са сродним институцијама као
што су Библиотека „Влада Аксентијевић“ из Обреновца, Историјским музејом
Србије, Међуопштинским архивом из Чачка, Филозофским факултетом у
Београду, Правно-биротехничком школом итд.
Оваквим начином неадекватног финансирања, институције Града Београда у
које спада и Историјски архив Београда, никако не одражавају значајну
културу наше земље и нашег народа и њиховим слабљењем низ година ће се
осећати недостатак адекватне културне политике посебно у времену када се
Београд припрема да добије кандидатуру за Културну престоницу Европе
2020. године.

Датум подношења извештаја

Председница УО

27.02.2012.године

Ирина Суботић
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8. Оцена програма и посебне напомене директора
У 2011.Историјски архив је наставио свој стратешки пут најзначајније
институције у области заштите архивске грађе града Београда.
Архив је, као и до сада, успешно сервсирао бројне захтеве грађана у
остваривању њихових основних права, а и Читаоница бележи пораст броја
истраживача како из земље тако и из иностранства. Број странака које су
долазиле у Архив, по неком од основа, је приближно 12.000. Ове године је
појачана основна функција заштите архивске грађе ван Архива
проширивањем кадровских ресурса одговарајуће службе заштите што је
резултирало значајним повећањем броја уговора о сарадњи са
регистратурама.
Реализоване су три изложбе ван простора Архива са циљем да се промовишу
културни садржаји најширој јавности како у Београду тако и у Србији, а
објављен је и каталог за изложбу Логор Бањица, логораши 1941-1944,
заточеници са подручја Чачка и Лучана као још један значајан историјски
изворза утврђивање броја и структуре заточеника концентрационог логора
Београд-Бањица. Такође, грађа из фондова Историјског архива Београда
приказана је на четири престижне изложбе.Стална поставка је својим
атрактивним садржајем и ове године забележила близу 1.000 посетилаца.
Настављен је рад на петогодишњем пројекту заштите фонда Земунски
магистрат даљим радом на дигитализацији аналитичке картотеке. Овај
одобрени пројекат је опредељеним средствима од стране оснивача за 2011.
само делимично настављен са потпуно нарушеном динамиком и неизвесним
епилогом целог посла заштите фонда који представља културно добро од
изузетног значаја.
Један део сопствених прихода је и у 2011. усмерен ка још једном стратешком
циљуфизичке заштите зграде и баштине која се у њој чува постављањем
додатних видео камера за надзор. Такође, континуирано се санирају сва
оштећења како унутар саме зграде тако и на кровној конструкцији у складу
са могућностима.
Упркос умањеним финансијским средствима и потешкоћама,може се
закључити, да је остварена још једна успешна радна година, како у
програмском делу, тако и у редовној делатности.
Мр Драган Гачић, директор Историјског архива Београда

Датум подношења извештаја
27 .02.2012.

Директор
___________________
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ПРИЛОГ
ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2011. годину
дат је према организационој структури и стручним пословима унутар
организационих јединица:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА
Р.
Опис послова
Бр
1. Редован обилазак регистратура у циљу обављања
надзора и пружања стручне помоћи при
сређивању архивске грађе и регистратурског
материјала на терену
2. Рад на излучивању безвредног регистратурског
материјала у регистратурама
3. Доношење Листи категорија регистратурског
материјала са роковима чувања и давање
сагласности на исте
4. Преписи архивских књига из регистратура
5. Евидентирање нових регистратура
6. Редовно ажурирање електронске базе података о
стању и променама у регистратурама у
надлежности Архива

Количина
302 прегледа и
записника
285 записника и
решења
89
169
66
892

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ - ДЕПО
Р.
Опис послова
Бр
1. Преузимање нових фондова или делова фондова
-Привреда
-Легати, збирке, поклони, појединачна документа
и др. и њихов смештај у депо.
2. Преузимање легата Јована Ћирилова, Ивице
Млађеновића, Тање Крагујевић, Славка Зечевића
3. Измештање фондова у депоу
4. Комплетирање и формирање досијеа фондова
преузетих у Архив
5. Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе
изложбене и издавачке делатности Архива,
односно за потребе корисника у читаоници и
враћање у депо.
6. Истраживање архивске грађе ради издавања
уверења у циљу регулисања радног стажа,
имовинско-правних односа и других јавноправних и приватно правних послова грађана

Количина
48 фондова/
227 дужних метара
Сукцесивно
640 м
50
9.274 архивских
јединица
5.300 одговора по
захтевима
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ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Р.
Опис послова
Бр
1. Скенирање микрофилма катастарских књига за
општину Вреоци
2. Рад са корисницима микрофилма
3. 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
4. Деловодни повез оштећених књига, рестаурација
и преповезивање
5. Броширан повез књига
6. Израда досијеа за спољну службу
7. Скенирање докумената и штампа
8. Израда специјалних кутија пресвучених у платно
и шагрин
9. Израда кутија за заштиту архивске грађе

Количина
237 скенова
60истраживача
180 посета
9.696 листова
152 књиге Првог осн.
јавн. тужилаштва

134књига
261 књига
90 комада
644 комада
4 кутије
6.000 комада

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Р.
Бр

Опис послова

1. Фонд УПРАВА 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

Количина

4 кутије

КЊИГЕ ЗАТОЧЕНИКА БАЊИЧКОГ ЛОГОРА 19411944.
Рад на припреми публикације - каталога Логор
Бањица 1941-1944. Заточеници са подручја
Чачка и Лучана из архивске грађе Управе града
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Београда Одељење специјалне полиције –
Концентрациони логор Београд – Бањица 1941-1944.
Каталог је пратио изложбу под истим називом која је
отворена у галерији „Надежда Петровић“ у Чачку.
2. Фонд ЗАПОВЕДНИК ПОЛИЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И
СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ (БДС) – ГЕСТАПО –
БЕОГРАД
16 кутија
- конвертовање пописа имена ухапшеника BdS-а у 228 досијеа
дигитални облик и транскрипција личних имена
3. Фонд НАРОДНИ ОДБОР III РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- израда историјске белешке
- сређивање грађе Повереништва за станове
2 кутије
Комисије за ратну штету
- сређивање грађе
- утврђивање коначног радоследа и пописивање
- аналитичка обрада у Јанусу
. Фонд НАРОДНИ ОДБОР V РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- класификација и делимична систематизација.
(печатање, убацивање предмета у кошуљице)
- детаљан попис појединих кутија
5. Фонд НАРОДНИ ОДБОРVIРЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- сређивање грађе Комисије за пријаву ратне
штете
- класификација и систематизација грађе
6. 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
- израда историјске белешке
7. Фонд УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У БЕОГРАДУ
- сређивање и аналитичка обрада
8. Фонд ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЖЕНСКИ САВЕЗ
- прикупљање података за историјску белешку
- сређивање и обрада (технички послови, печатање и
сређивање предмета, сигнирање)
- аналитичка обрада предмета у Јанусу
ЛИЧНИ ФОНДОВИ, ЗБИРКЕ И ЛЕГАТИ
1. Породични фонд Главинић
- окончани сви послови поретка сређености и обраде,
као и допуна постојеће обраде у Јанусу
(унутрашње листе, сумарни инвентар, историјат
фонда, родослови по УДК систему, класификациони
план и опис poISARcpf стандарду)
2. Лични фонд СТЕВАН К. ПАВЛОВИЋ
- класификација и попис накнадно примљене грађе
3. Лични фонд ИВАН С. ПАВЛОВИЋ

4 кутије
94 кутије
2008 предмета
53 кутије

35 кутија
(4307 предмета)

29 кутија

72 предмета

129 предмета

93 кутије

8 кутија
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успостављање и систематизовање коначног
распореда унутар група на основу
класификационог плана
Лични фонд ВЛАЈКО БЕГОВИЋ
- класификација, паковање у кутије, израда
унутрашњих листа и пописа
Лични Фонд СЛАВКО ЗЕЧЕВИЋ
- класификација грађе, формирање инвентарних
јединица, попис
ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА
- ревизија збике
- класификација
- обрада (сигнирање, печатање, идентификација
и опис)
- унос идентификованих фотографија у Јанус
Контакти са странкама у вези коришћења
фотографија за потребе институција и појединаца
Збирка диплома, указа и постављења
- коначно сређивање и обрада, унос аналитичке
обраде у Јанус, израда информативних средстава за
Читаоницу
-

4.
5.
6.

7.

8. Збирка пројектне документације (бр. 2770)
- израда класификационог плана
- обрада (израда унутрашњих листа, сигнирање,
печатање)
- аналитичка обрада у Јанус

9. Збирка досијеа ратне сирочади
- аналитичка обрада у Јанусу

15 кутија,
2 фасцикле
27 кутија
5 фото-албума
37 кутија

751
фотографија

3 кутије
83 јединице

10 кутија
(50
предмета/898
пројектних
планова
4.218
електронских
уноса)
729 предмета

РАД СА СТРАНКАМАКРОЗ ПИСАРНИЦУ АРХИВА
Р.
Бр
1.

Опис послова
-

пријем и обрада захтева

Количина
9.022 захтева
странака у
2011. Години

Структура примљених захтева:
техничка документација

2.870 захтева

лични доходак, радни стаж
сведочанства
житељ
решења, уговори, остало

5.056 захтева
175 захтева
35 захтева
886 захтева
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КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЧИТАОНИЦИ
Р.
Бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Опис послова
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)
техничка документација
издавање и враћање ролни микрофилма
картона житеља
издатих библиотечких јединица
издате периодике
пружање информација корисницима о
архивској грађи у читаоници, телефоном и
електронском поштом

Количина
571 истраживач
2.627 посета
1.973 реверса
987 реверса тд
182 ролне
22.473 картона
365 књига
303 периодике
2.110 контаката

БИБЛИОТЕКА
Р.
Бр

1.
2.
3.
4.
5.

Опис послова
набавка књига и часописа куповином,
разменом и поклоном примљени примерци
разменом дато другим институцијама
инвентарисање и каталогизација књига
у електронску базу података Јанус унето 468
нових библиографских јединица, и урађено 500
корекција постојећих уноса
евиденција издавања на коришћење
библиотечких јединица за потребе архивиста и
странака у читаоници

Количина
235 публикација
37 публикација
122инвент. јед.
468 електр. уноса
500 корекција

995 јединица

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ1
Р.
Бр

Опис послова

Количина

1. Изложба: Омладинске радне акције1941–1981.
- истраживачки рад
- припрема текста и легенди за водич изложбе
- графички прелом текста водича
- скенирање, дизајн, обрада и штампа експоната
- израда синопсиса изложбе
- поставка изложбе
- скидање изложбе
2. Изложба:Логор Бањица – логораши,заточеници са
1

Детаљно описани обављени послови дати су у Програмском делу Извештаја.
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подручја Чачка и Лучана.
- припрема текста и легенди за израду каталога
- истраживачки рад на фондовима УГБ СП,
збиркама радничког покрета
- скенирање, дизајн, обрада и штампа експоната
- постављање изложбе
- скидање изложбе
3. Изложба: Константин Коча Поповић- из легата
Историјског архива Београда
- припрема текста и легенди за израду каталога
- истраживачки рад на припреми експоната
- скенирање, графички дизајн и штампа
- поставка изложбе
- скидање изложбе
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Бр
Опис послова
1. Каталог за изложбу
Логор Бањица 1941-1944,
заточеници са подручја Чачка и Лучана.

Количина
185 страна

2. Рукопис Политички речник Владимира Јовановића
- ишчитавење и укуцавање
975 страна
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, СТРУЧНА И НАУЧНА САРАДЊА АРХИВА
СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
1. Сарадња са Архивом Србије, Историјским музејом
Србије, Библиотеком „Влада Аксентијевић“ из
Обреновца, Међуопштинским архивом из Чачка,
Филозофским факултетом, Правно-биротехничком
школом итд.
2. Архив је 31.01.2011.посетио аташе за културу
Амбасаде ШпанијеХосе Луис Родригес де
Солменареса
3. Архив су посетили 13.04.2011.године Дејан Васовић
градски архитекта и Предраг Урдаревић, помоћник
директора Агенције за инвестиције и становање.
4, Архив је посетио проф. Александар Прусин
(Универзитет NewMexicoTeh)
5. Сарадња са Филозофским факултетом – Група за
историју:
- рад са студентима прве године, новембар 2011. год.
- одабир предмета из фонда УГБ за израду
аналитичког описа предмета;
- упознавање са радом Архива;
- израда аналитике на примеру фонда УГБ

120 студената
80 предмета
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- предавања студентима прве године на тему
Интернет и историографија на Филозофском
факултету у Београду
6. Сарадња са Архивом Србије и другим архивима у
Србији, учешће у комисијама, редакцијама водича.
Учешће у раду Друштва архивских радника Србије

2 предавања

7. Један радник Архива је учествовао на међународној
конференцији и радионици Проблеми и перспективе
дигитализације у Софији, 15. априла 2011.
8. Један радник Архивакао представник Друштва
архивиста Србије је присуствовао Годишњем
конгресу Удружења мађарских архивиста који је
одржан од 20-22. јуна у месту Balatonfüred
(Републици Мађарска); том приликом поздравио je
присутне у име Друштва архивиста Србије и
учествовао на међународном округлом столу
''Тренутно стање у архивима дунавског басена''
9. Шест радника Архива је похађало и завршило
Архивски течај у Архиву Србије
10. Два радника Архива обишла су Радио Београд у
оквиру Дана аудио и визуелне баштине 27.10.2011.
године
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

1.

2.

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА,НАДОГРАДЊА И
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АРХИВА ЈАНУС
Како свакодневни рад Архива са корисницима
наших услуга као и рад свих служби унутар Архива
зависи и ослања се на информациони систем Јанус,
примарни посао током године био је
одржавање,адаптација и надоградња постојећих
модула.Редовно је администриран целокупан систем,
извршене су корекције кода на више модула, рађено
је прилагођавање како на апликациони сервер тако и
на сталне промене апликација до којих настаје
приликом инсталације аутоматских надоградњи.
Рађена је оптимизација база које нарастају из године
у годину ради убрзања времена одзива и претраге.
Редовно су одржаване све функције интернет
линкова, рутера, сајта и програмских модула Јануса,
као и ЛАН мрежа у Архиву.
Рачунари се редовно сервисирају у оквиру Центра у
оквиру кога се врши и набавка адекватних тонера за
штампаче
Редовно је праћен рад са базама података и SQL
апликацијамаи рађено заштитно бекаповање
података.
Дорађен је модулОбрада фондова додатком
4.532 уноса
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метаподатака за обраду фотографија и направљен
план за додавање скенираних фотографија из
фондова ИАб-а уз до сада урађену обраду. Овај посао
ће се наставити и у 2012. години.
Модул за нестандардизовану обраду за фонд
Земунског магистрата(аналитика је урађена
преко аналитичких картица) оптимизован је и
дорађен за несметан рад и до 30 корисника дневно.
Модул за прикупљање података везаних за Техничку
документацију која се чува у Архиву је допуњен
новим, значајно проширеним, подмодулом за унос
техничке документације Новог Београда. Један
радник Центра и један из Одељења за обраду грађе
завршили су у 2011. унос података за територију
Новог Београда.
У потпуности је коригован и унапређен модул Рад са
странкама што је био и најобимнији и
најзахтевнији подухват у 2011. а настављен је и у
2012. години. Унапређена је брзина, начин снимања
података, оптимизован поступак обраде и штампе
решења по свим типовима захтева увођењем нових
корисника модула у складу са потребама посла.

аналитике
(обрада фондова)
у 2011. години

6.

У оквиру модула Спољна службаурађен је додатни
модул за електронску евиденцију свих склопљених
уговора о сарадњи. Модул је повезан и са
Рачуноводством ради евидентирања пристиглих
уплата и фактура.

281 уговор
240 фактура

7.

Урађен је модул Библиотека за унос инвентара и
сигнатура књига из Библиотеке ИАБ са неопходним
описима у складу са библиотечким стандардима који
ће се допуњавати подацима из књиге инвентара до
упсостављања потуне електронске евиденције
У току 2011. године Центар је радио и на развоју три
нова модула: Централна писарница за пријем и
праћење тока предмета/документа у његовом
животном циклусу, персоналне евиденције
запослених са свим релевантним подацима о
запосленим, евиденцијом радног времена, годишњих
одмора, стажа итд.
У оквиру Центра вршена је дигитализација архивске
грађе за потребе Архива и странака. Скенирање
докумената, фотографија и књига, њиховa финална
обрада и штампа у различитим димензијама,
архивирање скенова и заштитно снимање.
Настављено је скенирање Збирке фотографија

478 уноса

У надлежности Центра је и електронска пошта која
се дистибуира и бекапује. Уведено је још 20 маил
налога преко текућег хостинга тако да запослени

примљено 2.878
послато 447
(са званичног

3.

4.

5.

8.

9.

10.

13.854дигитализ
ован-их картица
4.218. уноса
техничке
документације

9.022 захтева
5.004 обрада

3.500 скенова

27

11.

12.

13.

14.

15.

сада самостално шаљу и примају своју електронску
пошту
Вебсајт Архива
Редовно је ажуриран вебсајт Архива: додавањем
нових садржаја; страница на енглеском језику;
припремљеним материјалима и илустрацијама,
унапређењем претраге; бекаповањем сајта.

налога)
480 страница
српског текста +
109 страница
енглеског
Сајт:
3.048 приступа
претрази базама
преко сајта ИАБ
споља
713 упита из
Архива

У 2011. активирана је и facebook страница Архива са
циљем
популаризације
архивске
делатности
првенствено код млађе генерације која преферира
коришћење друштвених мрежа. Страница се редовно
ажурира од стране админстратора из Одељења за
обраду и коришћење грађе
Остало
-Руководилац Центра учествовао је у припреми свих
извештаја и програма рада Архива као и у
550позивница
потраживању средстава од стране буџета, уз израду
бројних анализа добијених и реализованих средстава
са графичким приказима
-Центар је учествовао у набавкама рачунарске
опреме и осталих техничких уређаја за потребе
Архива (сигурносни систем)
-Центар је учествовао у припреми презентације
Архива за потребе студената историје.
-Центар је редовно учествовао у пословима
координације са спољним сарадницима, у
ажурирању адресара Архиваприпреми штампе за
честитке итд.
-Припрема потребних материјала за све реализоване
изложбе у којима је учествовао ИАБ (скенирање,
обрада, штампа, презентација, дизајн)
Руководилац Центра и програмер информационог
Презентација ИС
система Јанус учествовали су на првој радној
Јанус
седнициу оквиру Пројекта Географског
информациониг система града Београда која је
одржана од 02-03. новембра 2011. године у
скупштинској сали градске управе. На њој је
презентован информациони систем Архива
Информациони систем Јанус је у току 2011. радио
непрекидно, без приметних застоја 24 часа дневно.

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

28

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, годишње одморе, 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 2011. године одржано је 3
седнице Управног одбора и 1 седница Надзорног одбора.
Почетком месеца јуна 2011.године примењена је Уредба Владе Републике
Србије о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама објављене у Службеном
гласнику РС, бр 54/08, којом су коефициенти личних доходака у вези исплате
зарада запослених у Установама културе усклађени са том Уредбом и с тим у
вези потписани Анекси Уговора о раду са свим запосленима у ИАБ-у.
Устројена је евиденција Годишњих одмора која се од почетка године
ажурира месечно и на тај начин се прати коришћење преосталих дана
неискоришћеног годишњег одмора као и неискоришћених дана плаћеног
одсуства запослених у ИАБ-у.
Од почетка године услед констатнтног недостатка смештајног простора у
депоу ИАБ-а покренут је поступак реконструкције, санације и надоградње
зграде Историјског архива Београда за шта је средином априла месеца
добијена и локацијска дозвола. С тим у вези Архив су посетили
13.04.2011.године Дејан Васовић градски архитекта, заменик
градоначелника и Предраг Урдаревић, помоћник директора Агенције за
инвестиције и становање којом приликом је закључено да је неопходно прво
извршити легализацију радова који су извршени на згради ИАБ-а у периоду
1994.г. – 2003.г. (попуњавање колонада у делу зграде где се сада налази
Галерија ИАБ-а са једне стране и Бел Клиника са друге стране) и покренути
поступак за измештање постојеће трафо станице из зграде ИАБ-а па тек
потом аплицирати за добијање грађевинске дозволе.
Послови народне одбране су врло поједностављени и само једном годишње
се достављају извештаји Одељењу за народну одбрану при општини Нови
Београд. Од 2011.године је поново успостављена координација на нивоу
Града Београда и Одељење за опште послове је доставило тражене податке о
нужним намирницама које би биле потребне за запослене у Историјском
архиву Београда на месечном нивоу у случају ванредне ситуације (непосредне
ратне опасности или ратних дејстава на територији Републике Србије).
Такође је формирана комисија за израду плана интегритета под
покровитељством руководиоца одељења за опште послове. Горе наведено
доношење Плана интегритета је прописано Законом о Агенцији за борбу
против корупције као обавеза од стране свих државних органа и
организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних
служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за његову израду и
спровођење које израђује Агенција. Сврха Плана интегритета је успостављање
механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање
установе Историјског архива Београда кроз јачање одговорности,
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поједностављивање компликованих процедура, повећања транспарентности
код доношења одлука, контролисања дискреционих овлашћења, јачања
етике, елиминисања неефикасне праксе и непримењиве регулативе, те
увођења ефикасног система надзора и контроле.
Установу је посетила током месеца новембра прво против пожарна
инспекција и констатовала одређене неправилности и уз то дала одређене
рокове за уређење ове области.
У месецу децембру установу је посетио и републички инспектор рада и
поред рутинске контроле (одокативном методом је погледао 5 досијеа
запослених и добио увид у платне листиће тих запослених) затражио да му се
презентира акт о процени ризика за сва радна места и да се што пре крене у
решавање компликоване процедуре безбедности и здравља на раду што је
потписивањем Уговора о пружању услуга из области безбедности и здравља
на раду са Предузећем Preving Ex d.o.o. Beograd и учињено.
Крајем 2010. године достављен је Секретаријату за културу Управе града
Београда предлог измењеног Статута Историјског архива Београда. Током
2011. године у Секретаријату за културу Управе града Београда одржано је
више радних састанака са темом усаглашавања коначног текста предлога
Статута Историјског архива Београда којом приликом су увек овлашћени
руководиоци понављали да остају код предложеног текста Статута ИАБ-а и
да у основи немају никакве примедбе у вези са предложеним текстом од
стране оснивача Скупштине града - Секретаријата за културу. Ипак до краја
2011. године није одобрен предложени текст новог Статута Историјског
архива Београда.
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. Почетком
месеца јуна 2011.године примењена је Уредба Владе Републике Србије о
изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама објављене у Службеном гласнику РС, бр
54/08, којом су коефициенти личних доходака у вези исплате зарада
запослених у Установама културе усклађени са том Уредбом и с тим у вези
потписани Анекси Уговора о раду са свим запосленима у ИАБ-у.
Послове 24-часовног физичко-техничког обезбеђења обавља
специјализована фирма «Securitas services» д.о.о. из Београда чији су
запослени поред послова обезбеђења обучени и за руковање ПП апаратима и
превентивно могу реаговати у случају да то буде неопходно што није био
случај са предходним предузећем које је вршило послове обезбеђења.
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Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности
МЕДИЈИ 2011.
Рад Историјског архива Београда у 2011. години обележен је пре свега
доделом признања Изванредни „Златни беочуг“ које Културно-просветна
заједница Београда додељује за трајан допринос култури српске престонице.
Награда је добитницима уручена на Великој сцени београдског Народног
позоришта. Овај и остале догађаје Историјског архива Београда у текућој
години, као што су биле изложбаОмладинске радне акције1941–1981коју
је у организацији Одбора ветерана-градитеља Новог Београда Историјски
архив Београда заједнички реализовао са Историјским музејем Србије, затим
гостовање изложбе о Логору Бањица у Чачку под називом Логор Бањица –
логораши:заточеници
са
подручја
Чачка
и
Лучана;као
иизложбаКонстантин Коча Поповић – из легата Историјског архива
Београда коју је у оквиру програма "Коча Поповић у новијој српској
историји“ Историјски архив Београда приредиоу сарадњиса Библиотеком
Влада Аксентијевић из Обреновца, медији су пропратили са посебном
заинтересованошћу.
О овим активностима и раду Историјског архива Београда медији су
забележили следеће:
1.Политика, рубрика Београдска хроника, текст Лепотице грађанског
Београда, празнично издање 30. април–2. мај, текст посвећен вилама
међуратног Београда у оквиру кога Бранислав Вучковић, шеф депоа
Историјског архива Београда говори о власницима ових велелепхних
београдских здања.
2. ТВСвет плусИнфо, прилог о раду Историјског архива Београда, програму
и плановима у будућем периоду, гостовао Слободан Мандић, начелник
Одељења за обраду и коришћење архивске грађе, 22. новембар 2011.
3. Политика, рубрика Култура, интервју са Весном Марјановић, чланом
градског већа, под насловом Мање пара за културу, 20. децембар 2011.
4. Изложба Омладинске радне акције1941–1981
У организацији Одбора ветерана-градитеља Новог Београда Историјски
архив Београда и Историјски музеј Србијереализовали су спомен-изложбу
Омладинске радне акције1941–1981.Изложбу је 11. априла у палати „Србија“,
уз присуство многобројних посетилаца и представника медијских кућа,
отворио Ивица Дачић, заменик председника Владе Србије. О изложби је
забележено:
Блиц, Отворена изложба „Омладинске радне акције 1941–1981“, 11.
април 2011.
– Сајт Курира, извештај са отварања изложбе Отворена изложба о
Омладинским радним акцијама, 11. април 2011.
– Сајт Мондо, текст Ударници се подсетили радних акција, 11. април
2011.
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– Данас, Изложба „Омладинске радне акције, 11. април 2011.
– Сајт Политика Online, текст Нови Београд данас обележава 63
године постојања, 11. април 2011.
– Сајт Министарства унутрашњих послова републике Србије,
рубрика Активности: Отварање изложбе „Омладинске радне
акције 1941–1981“
– Сајт Магазин, рубрика Изласци: текст Отворена изложба
„Омладинске радне акције 1941–1981“
– Новинска агенција ФОНЕТ, фотографије са отварања (страна 4), 11.
април 2011.
– Новинска агенција ТАНЈУГ, снимци са отварања
5. Поводом доделе признања Изванредни „Златни беочуг“Историјском
архиву Београдамедији су објавили следеће:
–
–
–
–
–
–

Сајт РТВ Студио Б, најава о свечаном уручењу награде Награда
Златни беочуг, 5. април 2011.
Сајт Наслови.нет, најава о свечаном уручењу награде Награда
Златни беочуг, 13. април 2011.
Сајт Глас Србије, текст Уручене награде Златни беочуг, 14. април
2011.
Сајт Народног позоршта у Београду, вест о додели награде Уручена
признања Златни беочуг за допринос култури Београда, 14. април
2011.
Сајт Политика Online, текст Награде – неумереност или
необјективност, 20. април 2011.
Сајт РТВ Студио Б, вест о свечаном уручењу награде Александар
Антић уручио награде „Златни беочуг“, 8. април 2011.

6. Изложба Логор Бањица – логораши:заточеници са подручја Чачка и
Лучана
Заједнички пројекат Историјског архива Београда и Међуопштинског
историјског архива у Чачку, односно гостовање изложбе о Логору Бањица у
Чачку. Изложба је отворена 10. августа 2011. у Уметничкој галерији
„Надежда Петровић“ у Чачку, а њено гостовање изазвало је велику пажњу
медија и локалног становништва:
–
–
–
–
–

Сајт На длану (Телеком Србија), опширнији текст најаве отварања
изложбе Изложба о Бањичком логору, 9. август 2011.
Сајт Гласа јавности, најава догађаја под насловомГостовање
изложбе о Бањичком логору у Чачку, 9. август 2011.
Сајт Б92, објављен текст Бањички логор на изложби у Чачку, 9.
август 2011.
Сајт Српске православне цркве, најава гостовања изложбе Изложба
о Бањичком логору у Чачку, 9. август 2011.
Блиц, у оквирурубрикеКултура/Вести, најављено је гостовање изложбе
под насловом Изложба “Логор Бањица“, 10. авуст 2011.
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–
–
–
–
–
–
–

Е Новине (електронске), објављен текст најаве гостовања изложбе под
насловом
Сећање на нацистичке злочине – Изложба „Логор
бањица“ у Чачку, 10. авуст 2011.
Сајт Уметничке галерије „Надежда Петровић“, вест о гостовању
изложбе Логор Бањица – логораши, 10. август
Сајт Значи Чачак опширна најава о изложби под насловом Гостовање
изложбе о Бањичком логору у Чачку, 10. август 2011.
Сајт 24 сата извештај са отварања изложбе Отворена изложба о
логору Бањица, 11. август 2011.
Сајт Новинске агенције БЕТА, објављен извештај са отварања
изложбе под насловом Изложба о логору Бањица у Чачку, 11. август
2011.
Локална ТВ „Галаксија“, емисија Информатор, емитована више пута
у току дана, говорила Снежана Лазић, 9. август 2011.
Регионална ТВ Чачак, више емитовања у информативним емисијама у
току дана; о изложби говорили Горан Давидовић и Снежана Лазић

7. Изложба Константин Коча Поповић – излегата Историјског архива
Београда
У оквиру програма "Коча Поповић у новијој српској историји“ Историјски
архив Београда приредио јеу сарадњиса Библиотеком Влада Аксентијевић из
Обреновцаизложбу Константин Коча Поповић –из легата Историјског архива
Београда. Изложба је постављена у згради Библиотеке "Влада Аксентијевић" у
Обреновцуи отворена 29. септембра 2011. год. у Милошевом конаку. На
отварању изложбе говорили су Милосав Бојић, публициста, капетан у Првој
пролетерској бригади и Кочин пријатељ, Мирјана Обрадовић из Историјског
архива Београда и Зорица Бабић из Библиотеке "Влада Аксентијевић". О
овом догађају медији су забележили:
Сајт Општине Обреновац, најава догађаја под насловом Изложба
„Коча Поповић у новијој српској историји“, 27. септембар 2011.
– Недељник Печат најава изложбе под називом Библиотека „Влада
Аксентијевић“ Обреновац,

–

Сајт Библиотеке „Влада Аксетијевић“ из Обреновца, рубрика Програм,
објављена најава о отварању изложбе, 29. септембар 2011.
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