
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 
ЗА 2012. 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:  840-500668-72 (сопствена средства) 
                       840-500664-84 (буџетска средства) 
______________________________________________________________________________ 
- Управни одбор (председник): др Ирина Суботић 
______________________________________________________________________________ 
- Надзорни одбор (председник): мр 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 2012. 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 
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- стање простора и опреме (кратак опис): 
 

Смештајни простор за архивску грађу – депои – попуњени 96%. 
У току 2012. урађени су напори одељења за заштиту архивске грађе да се 
смештајни капацитет депоа повећа сабијањем и пресређивањем грађе и 
примљено је још 24 нова фонда. 
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. 
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 2012. 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 врста набавке износ у 2012 Нето износ 
бр. 4-1411/12-Г од 
16.03.2012; 
број уговора: 02-410 
од 11.04.2012. 

Извођење радова на 
санацији електо - 
разводних ормана у 
објекту Историјски 
архив Београда 

2.197.455,00 1.862.250,00 

УКУПНО 2.197.455,00 1.862.250,00 
 
Укупан износ по уговору за извођење радова на санацији електро – разводних 
ормана је: 2.197.455,00 динара са ПДВ-ом. 
 
 
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 
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број закључка врста набавке износ у 2012 
Без закључка 
Градоначелника 
број уговора: 02-453 
од 25.04.2012. 
 

Услуга физичко -техничког 
обезбеђења и 
противпожарне заштите у 
ИАБ 

2.191.497,36 
 

УКУПНО 2.191.497,36 
 

 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 2,098.370,40 динара са 
ПДВ-ом, која тече од 25.04.2012. године на даље. 
 
 

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) 

 
 

број закључка врста набавке износ у 2012 
Без закључка 
Градоначелника  
број уговора: 02-1013 од 
03.11.2011. 
40% реализовано у 2011.год. 
60% реализовано у 2012.год. 

Израда записника о 
извршеном вештачењу о 
техничкој исправности и 
испуњености услова за 
употребу објекта ИАБ-а 

304.440,00 

 УКУПНО 304.440,00 
 
 

б.4.)подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода 
(врста набавке, реализовани износ) 

 
 врста набавке износ 

 - опрема  507.668,57 
 - одржавање зграде 335.241,14 
 - одржавање опреме 954.603,76 
 -пп заштита и бзнр 355.814,44 
 -пп заштита по прим. МУП-а 775.294,00 
 УКУПНО 2.928.621,91 

 
Послови одрађени из сопствених средстава: 
 
-Реконструкција појединих просторија унутар зграде Архива: 
 
Улазни хол: 

- Израда и монтажа  двокрилних улазних врата са надсветлом од Al-
профила. Врата су опремљена стандардним оковом за отварање на 
спољну страну, са цевним рукохватом по целој дужини и аутоматом за 
самозатварање. 
 

Приземље Архива: 
- Уграђена челична заштитна решетка за прозор дим. 186х176 и 

извршена замена оштећених шарки на великим и малим гаражним 
вратима. 

- Извршено сервисирање алуминијумских прозора са заменом оштећених 
делова. 
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Галерија: 

- Извршено функционално испитивање и провера инсталације 
противпаничне расвете са израдом стручног извештаја. 

 

Остало: 
- Изведени радови на  електроразводним орманима RO-1, RO-2, RO-3, RT-

LK, RO-5, RO-6 и RO-9. На постојећим идентификованим инсталационим 
изводима за клима уређаје пресека кабла 2,5 mm2 дограђени су 
аутоматски једнополни осигурачи С16А, а на напојним кабловима 
пресека 6 mm2 замењени су уграђени једнополни прекидачи С25А са 
С40А. 

- Постављен ПП апарат CO2-5 испред трансформаторског постројења 
ознаке Z-551 (на основу тачке 34. Решења МУП-а број 217.1-1200/2011-
07/7 од 10.01.2012.године којим се налаже извршење мера заштите од 
пожара за објекат Историјског архива Београда). 

- На објекту су извршени радови на систему заштите од пожара ( сервис 
пп апарата, уградња самостојећег једнокрилног хидрантског ормана са 
припадајућом опремом, обележавање положаја спољних подземних 
хидраната, обележавање путева евакуације). 

- Започета реализација израде плана заштите од пожара. 
- Вршено је редовно одржавање опреме (сервис фото-копир апарата и 

штампача, сервис програма и радних база, сервис сплит-система, 
одржавање возног паркa, одржавање система видео надзора, 
испитивање система за дојаву пожара и израда стручног мишљења с тим 
у вези као и испитивање спољних хидраната). 

 

Кров Архива: 
- Изведени радови на уградњи громобранске хватаљке са раним 
стартом.  

 
-Набавка рачунарске и друге опреме: 
 

Рачунарска опрема и уређаји:  1 рачунар INTEL G620, 3 штампача 
(Колор ласер штампач SAMSUNG/CLP-325/14ppm BLACK; KONICA 
MINOLTA BIZHUBC224; HP LASERJET 1102), 7 монитора (DELL E2210 
22"x4, DELL E2213 22"x3), мрежна опрема (SWITCH TP LINK 16 
PORTx2), дигитални видео рекордер за потребе надоградње видео 
надзора и колор камера и фрижидер GORENJE RB 3121W.   
Набављено је и 5 нових рачунарских тастатура и мишева. 
Рачунарска опрема је редовно сервисирана набавком напајања, хард 
дискова, меморија итд. у складу са потребама.  
 
Остало: књиге за библиотеку, нож за сечење папира, кожна фотеља, 
акумулаторска бушилица, пиштољ за врели ваздух, бушилица чекић, 
алу мердевине, завесе за две канцеларије, 12 радних мантила, 5 лопата 
за снег итд. 

 
3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2012. године 

- укупан број запослених  - 54 
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VII-2 степен стручне 
спреме 

1 

VII-1 степен стручне 
спреме 

26 

VI степен стручне спреме 2 
IV степен стручне спреме 22 
III степен стручне спреме 2 
I: II степен стручне 
спреме 

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) 
 
 
4. Програмски део 
-укупан број реализованих програма 2011.г___6___; 2012.г____5_____ 
 
Реализован програм: 
Опредељена буџетска средства за 2012. годину у износу од 58.600.000,00 
динара (електронски допис Иване Авжнер од 09.12.2011. године, наш 
деловодни број 02-1154) покрила су само трошкове основног функционисања 
Установе у 2012. без финансирања предложених програмских активности.  
Самим тим сви реализовани програми финансирани су искључиво из 
сопствених средстава.  
 
ПРОЈЕКТИ 

 
1. ФОНД: ЗЕМУНСКИ МАГИСТРАТ  

 
У  току 2012. године настављен је 
континуитет у раду на проширивању
информативних средстава везан
за један од најзначајнихих фон
Архиву. Наиме, на предлог 
Историјског архива Београда, 
исказаном у Програму рада за 2
годину, Секретаријат за културу 
прихватио рад на петогодиш
Пројекту на ревизији и припреми 
дигитализацију и микрофилмовање 
фонда Земунски магистрат, 
културног добра од изузетног 
значаја, који је настављен и у току 2011. године. Према Пројекту, задат
обухвата комплетан посао на довршењу сређивања и обраде фонда, физич
техничку заштиту, коначну ревизију, дигитализацију, микрофилмовање и 

 
их 

дова у 

009. 
је 

њем 
за 

ак 
ко-
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публиковање архивске грађе фонда. Иначе, фонд Земунског магистрата 
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. 

има 

 

9. 
илом 

но 

 речи, 

ње 

Због недостатка средстава Пројекат се 2011. године финансирао само два 
месеца, а 2012. није финансиран. Сходно томе обим посла на Пројекту је 
знатно редуциран, како садржајно тако и количински. У 2012. наставило се 
са дигитализацијом картотеке и уносом рукописне аналитике чиме су се 
стекли предуслови за наставак рада на самој грађи. У потпуности је 
дигитализована аналитичка картотека која је апсолутно претражива и сами 
тим представља квалитетан извор за брзу и квалитетну претрагу аналитике 
фонда како по садржају, тематским целинама, врсти грађе, периоду 
настанка итд.  
У 2012.  години дигитализовано је 9.354. аналитичких картица па база 
података сада броји 80.935 картица. 
За наставак пројекта заштите фонда потребно је обезбедити средства за 
сравњивање аналитике и садржаја кутија, дигитализацију и 
микрофилмовање. 
 
 

2. ИЗДАВАЧКИ ПРОЈЕКАТ:  
ПОЛИТИЧКИ РЕЧНИК ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА 

 
У 2012. настављен је рад на тексту капиталног дела 
Политичког речника у оквиру редовне делатности. 
Наиме, 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 1
и почетком 20. века, писан руком, маст
на папиру формата већег од А4, густо 
исписан, веома ситним рукописом, прилич
нечитак, са великим бројем напомена, 
примедби на маргинама и прецртаних
често и по неколико редова, што знатно 

успорава рад на ишчитавању и прекуцавању. 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 скенира
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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. и 2012. години наставио рад на ишчитавању и прекуца
текста. Текст је у потпуности дигитализован и потребно је наставити рад
корекцији садржаја, изради индекса и припреми текста за штампу. 
 

 
вању 

 на 

УБЛИКАЦИЈЕ 

1. БИЛТЕН ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА, број 1, децембар 2012. 

 
Издавач: Историјски архив Београда 

аган 

ић 
ца Мицковић 
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Главни и одговорни уредник : мр Др
Гачић, директор ИАБ 
Уредник: Олга Латинч
Стручни консултант: Еви
Аутори : Радници ИАБ-а 
Дизајн: Ђурђија Боровњак
Прелом текста: Владимир Мијатовић
Штампа: Зламен 
Тираж: 500 
 
 
У
низ година има богату традицију, одлучили смо 
да покренемо Билтен Историјског архива 
Београда. 
 
"Идеја вност информише о раду и 
активностима Историјског архива Београда, да се презентују научни и 
стручни радови чија ће тематика бити архивистика, али да часопис буде
отворен и за друге сродне области. Први број Билтена је превасходно, 
информативног карактера и односи се на активности Архива од 2006
2011. године. Поменути период је презентиран у основним цртама, а слича
приказ дат је у публикацији Човек у времену из 2005. године поводом 
обележавања шездесетогодишњице оснивања Архива. 
Идеја је да Билтен у следећим бројевима више буде окр
вима, попут сегмента овог броја – Издвајамо, да прилози буду усмерени ка 
тематици из прошлости како би архивски документ био што више 
доступан јавности, али и најновијим сазнањима и достигнућима из 
архивистике. Прикази који се буду објављивали у Билтену треба да 
критичке ноте, да имају осврт на проблеме и појаве, мишљења и предлоге, 
што би допринело мењању и унапређивању рада са архивском грађом. 
Часопис ће бележити и значајне јубилеје, активности и прилоге из друг
архива, не само из Србије, како би, и на тај начин, био доступан широј 
читалачкој публици и ван наше земље. Стога сматрамо да је прилика да
овај часопис, уз већ постојеће из ове области, још више окупи архивистичку 
другу, превасходно научну стручну јавност, и допринесе стручним и 
културним интеграцијама на нашем и ширем простору." (Из Уводне
Билтена, мр Драган Гачић) 
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Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 

назив програма:  
ЕЊЕ ПРИЈАТЕЉА УМЕТНОСТИ ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ (90 

ИН КОЧА ПОПОВИЋ – ЛИЧНОСТ У СЕНЦИ 

жбене поставке ЛОГОР БАЊИЦА – ЛОГОРАШИ у 

ЊИЦА, енглеско издање уводне студије 
. тематска збирка 

ДНЕВНИЦИ (1912-1915) 

АБ-а за 2012. годину који је достављен Секретаријату, 

ице). 

Програми који су реализовани током 2012. године, а нису били 

азив програма: 

ЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ: 

1. Изложба: Тајне Новог Београда, отворена 19. априла 2012. 

ЕРОВИЋ , 

ој соби, слајд пројекција са одабраним 
), 

 
Детаљније о поменутим програмима: 

1. Изложба 
ОВОГ БЕОГРАДА 

Отварање: 19. април 012. 
 ИАБ-а 

овић, 

Боровњак 
а Николић, 

2012. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 
 

- Изложба УДРУЖ
година од оснивања) 

- Изложба КОНСТАНТ
ИДЕОЛОГИЈЕ  

- Гостовање изло
Јагодини 

- ЛОГОР БА
- БЕОГРАД И РУСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ, 1920-1950

докумената из фондова ИАБ 
- ИВАН С. ПАВЛОВИЋ, РАТНИ 

     образложење: 
У Програму радa И
Архив Београда је предложио реализацију 2 изложбе у Галерији ИАБ-а и 2 
гостовања, наставак рада на 4 публикације и штампу 2 издања (превод 
уводне студије Логор Бањица и  први том едиције Београд и руске избегл
С обзиром да је због недостатка средстава исти нису прихваћени за 
финансирање од стране оснивача они нису могли бити реализовани. 

 

предвиђени Планом (са кратким образложењем) 
 
н
 
И
 

2. Учешће у Данима европске баштине са програмом ЛЕГАТ 
КОНСТАНТИНА-КОЧЕ ПОПОВИЋА И ЛЕПОСАВЕ-ЛЕПЕ П
24-28. септембра 2012. 
(Посета легаторовој радн
фотографијама из живота и рада легатора, 12 изложбених паноа

 

ТАЈНЕ Н
 
 2

Место одржавања: Галерија
Изложбу приредили: Бранка Бранк
Олга Килибарда, Зоран Љ. Николић, 
Снежана Лазић 
Дизајн: Ђурђија 
Електронска обрада: Јелен
Владимир Мијатовић 
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Техничка подршка: Миодраг Гавриловић, Исидора 

сић, члан Градског 

зложба Тајне Новог Београда настала је на основу 

г типа, 

а је 

а преко 200 фотографија и другој одабраној 
г 

ине 
е).  

зложбена поставка је хронолошки подељена на три 

ао 

 
н

ветског 

у 
 који је 

оме 
 

rbusier-a. 

спаваоница,  постао  

откривају се 

Стојановић, Светлана Милић 
Изложбу отворио: Горан Алек
већа града Београда 
 
И
сарадње Архива са ауторима књига Тајна Новог 
Београда 1–2, Зораном Љ. Николићем и Мирком 
Радоњићем. Обиље разнородног фототечког 
материјала наметнуло је идеју за сарадњу ово
у намери да се јавности приближи и подробније 
прикаже настанак једне нове урбане целине какв
Нови Београд, са свим његовим променана које су га 
у развоју пратиле до данашњих дана.  
 
Н
архивској грађи представљен је историјат Ново
Београда од међуратног до савременог доба. На 
поставци се приказују и филмски снимци 
Београдског сајмишта из 1937. и 1938. год
(снимци су у власништву Југословенске кинотек
 
И
дела: предратни, ратни и послератни период. 
Између два рата узграђен је велелепан Сајам к
престижан изложбени простор за међународне 
манифестације и друга културна догађања. На овом
простору смештен је и аеродром који је имао развије
многим градовима Европе, а био је и стециште љубитеља летења.  

У ратном вихору Другог с

у комуникацију са 

рата све што је до тада било 
изграђено порушено је или 
руинирано. Највећу промен
доживео је Београдски сајам
је претворен у озлоглашен логор, 
нацистичку "фабрику смрти" у к
су изгубљени многи људски животи.
Експанзија започета 50-тих година 
20. века настављена је убрзано од 
80-тих  замишљенa и изведенa из 
идејног концепта великог 
француског архитекте Co
Нови Београд, познат као Град 

општина са административним,
културним и привредним објектима.   
Изложбеном поставком Тајне Новог Бе

је модерна, урбана 

ограда широј јавности 
вишеслојне представе о једном модерном граду, а онима који га „боље“ 
познају дате су нове смернице за нека будућа сагледавања и тумачења. 

 9



 
2. Дани европске баштине септембар 2012 . 

     Програм   
НСТАНТИНА-КОЧЕ ПОПОВИЋА 

 
реме одржавања: 24-28. септембра 2012. 

 Обрадовић, 
 

 складу са изабраном темом "Даривање и 
пске баштине

 

ска, 

а 

тио посету 
ру које 

ен је Кочин 

 и 
Паризу, преко Шпанског грађанског ра

 

ића 
   

- да ли су током 2012. године реализовани програми који 
пр грамску 

а: / 
об

- структура реализованих програма: 
Ау

 

ЛЕГАТ КО
И ЛЕПОСАВЕ-ЛЕПЕ ПЕРОВИЋ 

В
Место одржавања: Галерија ИАБ-а 
Концепција и реализација: Мирјана
Јелена Николић, Владимир Мијатовић, Бојан Коцев
 
У
задужбинарство" манифестације Дани евро
архив Београда је одлучио да поводом 20 година од смрти Константина Коче
Поповића јавности представи његову заоставштину која се у Архиву чува. 
Легат је примљен у ИАБ закључно са 1992. У легату се поред личних 

 2012. Историјски 

докумената чува богата препи
записи, ордење, цртежи, фоно и 
фототека, радна соба и библиотек
легатора. Од 2005. доступан је 
истраживачима. 
Програм је обухва
легаторовој радној соби у окви
се може погледати и слајд шоу са 
одабраним фотографијама као и 
витрина са ордењем.  
На 12 паноа представљ
живот и рад – од детињства и 
школовања у Београду, Женеви
та и II светског рата, послератног 

учешћа у власти и дипломатији, до пензионерских дана. Посебан акценат
стављен је на Кочину делатност у уметничком надреалистичком покрету. 
Свестраност и комплексност личности и делатности Коче Попов
представљена је одабиром документа, књига, предмета и фотографија из 
легата, који осликава не само живот и рад легатора него и време у коме је 
живео. 
 

едстављају квалитативну новину у односу на устаљену про
шему установе 

назив програм
разложење:  / 

 

торски пројекти Установе: 4 

Копродукције: 1 
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- програми установе који су реализовани ван матичног простора  
назив програма и место реализације 

/ 
- програми остварени на основ еђународне сарадње 

/ 

у м
назив програма  
 

 
- ројекти других установа или појединаца који су се одвијали у п

установи у уступљеним терминима 
/ 

 

ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ АРХИВА БЕОГРАДА 

 
 ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА ЈЕ 

 
1. Изложба: Холокауст у Србији 1941-1944. отворена у Музеју 

народног 

 фотографијама и документима из 

с, 

цуска на БИТЕФ-у, 46 година дружења,  у 
12. 

n 

 
 ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

сторијски архив Београда је 27. 

ње и 
чешћа у могућим међународним 
ројектима у области очувања и 
ромоције архивске грађе. 

 
 
 
 

 

 У 2012. ГОДИНИ 

-ГРАЂА
НА ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА: 2 

 
историје Југославије, 27. јануара 2012, као централна 
манифестација Државног програма обележавања Међу
дана сећања на жртве Холокауста, под покровитељством Владе 
Републике Србије и УНЕСКО.  

2. Изложба: Први светски рат у
фонда Централног музеја Оружаних снага Русије, државних 
архива Белорусије, Русије и Србије, отворена у галерији Прогре
5. марта 2012. 

3. Изложба: Фран
Француском институту у Београду, отворена 13. септембра 20
године. Изложба обухвата тридесетак фотографија одабраних из 
фонда БИТЕФ који се чува у Историјском архиву Београда. 

4. Изложба: The Freedom of Sound. JOHN CAGE behind the Iro
Curtain, одржана у Музеју савремене уметности – Лудвиг у 
Будимпешти од 23. новембра 2012. до 17. фебруара 2013. 

-МЕЂУНАРОДНЕ
 
И
априла 2012. постао члан 
међународне организације за 
архивска истраживања ICARUS са 
циљем продубљивања сарад
у
п
п
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-ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ:1 

1. У Сарајеву, 6. јуна 2012, 
 

Л О САРАДЊИ АРХИВА БЕОГРАДА И САРАЈЕВА 
 

Протоко хива 
Београда  
потписали су д аган Гачић и 
Харис Заимовић.  Ти е су поменути 
архиви изразили жељу и потребу да 

ну 
атуре 

тписници су се обавезали да ће 
хивских фондова и збирки као и увид 

 сваку страну потписницу са циљем 
. Такође ће вршити размену 

атуре 

 
 фондације "Сећање, одговорност, 

12. маја 2012. у Дому војске у 
Београду одржана је конференција  

 Између 1941. и 1944. године, у време 
мишту - данас 

одручју Новог Београда, близу обале 
ека Саве, које је тада било у саставу 

е, 

и 
логор на Београдском сајмишту 194 шира тема: Од Београдског 
сајмишта до Немачког логора на Бео

 
потписан је 

ПРОТОКО

л о сарадњи Историјског ар
 и Хисторијског архива Сарајева

иректори Др
м

формализују сарадњу у области архивске 
делатности. Област сарадње обухвата 
истраживање архивске грађе, размену 
репродуковане архивске грађе, разме
архивских стручњака, стручне литер
и искуства, као и организовање и 
реализацију заједничких пројеката. По
омогућити и олакшати истраживање ар
у информативна средства од интереса за
да допуне и обогате своје фондове и збирке
сопствених публикација, зборника докумената, стручне и научне литер
из архивске делатности и радити на пројектима заједничких издања 
архивских докумената. 

  
-МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 5 
 

 У организацији фондације Хајнрих Бел у Београду и Савеза1.
јеврејских општина, а уз подршку
будућност" из Берлина од 10 – 

 
БУДУЋНОСТ ПРОСТОРА САЈМИШТА У БЕОГРАДУ 
 

 

немачке окупације, на Сај
п
р
нацистичке Независне државе Хрватск
налазио се концентрациони логор у коме 
је убијено на хиљаде Јевреја, Срба и 
Рома. 
Из Историјског архива Београда скупу су 
присуствовале Евица Мицковић и 
Исидора Стојановић са темом Немачк
1-1944. (
градском сајмишту). 
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На скупу је оцењено да историја логора Старо сајмиште и даље није у 
потпуности истражена и да постоје многе заблуде и контроверзе, укључу
и број жртава. 

јући 

рска,од 25-27. јуна 2012. 

Мандић м пројектима организације Икарус. 
Он је такође осталим чланицама пригодном презентацијом представио 

 

ог института за архивске науке и 
ниверзитета у Марибору (МИАЗ), у сарадњи са Форумом словенских 
ултура (ФСК), Историјским архивом Љубљане, Архивом Републике 

није и 

 
Директор И  је од 18-
21.10.2012 ља у 
рганизацији Међународног института за архивске науке и Универзитета у 

вом 
е 

ајине. Теме скупа биле су: Нове или адаптиране 
.

 
2. Девети полугодишњи састанак ICARUS-a одржан у Ајнсиделну, 

Швајца
 

Скупу је испред Историјског архива Београда присуствовао Слободан 
 који се упознао са радом и будући

Историјски архив Београда у секцији за представљање нових чланова и
изложио нацрт плана ИАБ за учешће у пројекту Неистражени извори 
знања/извори за Први светски рат. 

 
 

3. У организацији Међународн
У
к
Словеније, Јавном агенцијом за истраживање Републике Слове
Европским центром, 18-21.10.2012. одржана је 

 
III КОНФЕРЕНЦИЈA АРХИВА СЛОВЕНСКИХ ЗЕМАЉА 

сторијског архива Београда мр Драган Гачић учествовао
. године на Трећој конференцији архива словенских зема

о
Марибору – Словенија (МИАЗ), а у сарадњи са Међународном фондацијом -
форумом словенских култура (ФСК), Историјским архивом Љубљане, Архи
Републике Словеније, Јавном агенцијом за истраживање Републике Словениј
и Европским центром.  
У раду Конференције учестовали су директори републичких и градских 
архива из Словеније, БиХ, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Русије, 
Републике Српске и Укр
зграде архива за данашње и будуће потребе и Нови медији за архивску грађу  
Такође, овом приликом, договорене су почетне организационе поједи
које се тичу организације изложбе Престонице словенских земаља кроз 
архивску грађу која ће обухватити презентацију архивске грађе 

ности 

а, 

простору 

е који 

г архива Љубљане мр. Бојаном Цвелфаром о 

, Љубљане и 

у 

престоничких градова словенских земаља: Москве, Варшаве, Кијева, Минск
Прага, Братиславе, Љубљане, Загреба, Сарајева, Београда, Подгорице, 
Скопља и Софије. Изложба ће се отворити 6. маја 2013. године у 
UNЕSCО у Паризу. 
Директор мр Драган Гачић именован је у Савет за организацију изложб
ће руководити реализацијом поменутог пројекта. Такође, разговарано је са 
директором Градско
организацији, односно гостовању у Љубљани сталне изложбене поставке 
Историјског архива Београда, Векови Београда /XVI - XX век/, а у склопу 
реализације Споразума о братимљењу главних градова република
Београда. 
Директор мр Драган Гачић водио је и друге билатералне разговоре о учешћ
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ИАБ-а у појединим пројектима који ће се реализовати у оквиру Међународне 
фондације - форума словенских култура. 

радњу у области образовања, 
сећања и истраживања Холокауста, одржана 15. новембра 2012. 

У оквиру ји и региону 
у 19. и 2
историју  Алпен Адриа Универзитет из 

е 

иотеци 

ка 

 

рбије презентовало је резултате 
ције. После конференције отворена је 

 одржан прикладан концерт. 
 и 

а за 
на у 

Словачком националном архиву, Братислава, Република Словачка, 

На
пр  Мандић, начелник Одељења за обраду и 
коришћење архивске грађе.  

х група 

тичне књиге, Технички развој, Катастарске 

ова ICARUS-а, 

пута 

 
4. Међународна конференција у оквиру чланства Републике Србије 

у Радној групи за међународну са

 
УЛОГА САРАДНИКА ОКУПАТОРА У НАЦИСТИЧКОМ 
ХОЛОКАУСТУ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У СРБИЈИ 
 
 пројекта „Конфликти и кризе – сарадња и развој у Срби
0. веку“ Институт за савремену 
 и

Клагенфурта (Аустрија), уз помоћ 
Министарства спољних послова Републик
Србије и Центра за промоцију науке 
Републике Србије, у Народној библ
Србије организовали су међународну 
научну конференцију „Улога сарадни
окупатора у нацистичком Холокаусту за 
време Другог светског рата у Србији“.
Тринаест научних радника из САД, 
Аустрије, Мађарске, Хрватске, Русије и С
својих истраживања на тему конферен
изложба о Јеврејском логору Земун и
Из Историјског архива Београда скупу су присуствовале Евица Мицковић
Исидора Стојановић са темом Сарадници окупатора у нацистичком 
Холокаусту у Србији кроз грађу Историјског архива Београда . 
 

5. Редовна другa полугодишња Скупштина Међународног центр
архивска истраживања (ICARUS) за 2012. годину одржа

19-21. новембар 2012.  
 

 позив представника ICARUS-a Историјски архив Београда је, том 
иликом, представљао Слободан

Веома богат програм састојао се од низа активности: састанака радни
поводом разматрања постојећих и планираних пројеката 
(Monasterium/Дидактика, Ма
мапе и Први светски рат), блока предавања о архивистици колега из 
Словачког националног архива, представљања нових члан
излагања у оквиру Архивског портала Европе, извештаја представника 
радних група и разговора у вези предстојећих активности Центра. 
Као и приликом претходних окупљања у организацији ICARUS-a, и овога 
је нагласак поводом питања из струке био на савременим техничким 
достигнућима у архивистици, као и на потреби што ширег и бољег 
међусобног повезивања архива и архивиста у Европи и свету. 
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СТРУЧНА САВЕТОВАЊА, РАДИОНИЦЕ И СКУПОВИ: 3 

1. У организацији Историјског архива 

ПЕТИ СУБОТИЧКИ 

Tема овогодишњег стручног скупа била је 

вници 
нели су своја искуства и препоруке кроз 12 

партиципирао у раду скупа кроз излагање Олге 

 

2. У организацији Балканолошког института, 26.09.2012. одржана је 

ИСТРАЖИВАЊЕ У ВИРТУЕЛНОМ ПРОСТОРУ: НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

У првом делу учесници у се упознали са 
 у 

ског 
 

ека 
архив Србије. Учесници су се 

 

гитализације изворне грађе у 

3. У организацији Друштва архивских радника Војводине, Архива 
о је 

АРХИВСКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА – ДА ЛИ ЈЕ БУДУЋНОСТ СТИГЛА“ 
 
а саветовању су разматране следеће теме: Заштита архивске грађе у 

 

Суботице, 18.09.2012. одржан је 
међународни скуп 
 

АРХИВСКИ ДАН 
 

Aрхиви и регистратуре – заштита 
архивске грађе у настајању. Предста
архива из земаља региона пре
излагања.  
Историјски архив Београда је 
Килибарде, начелнице Одељења за заштиту архивске грађе са темом 
"Проблеми и искуства везани за рад Службе заштите архивске грађе на
терену Архива Београда". 
 

међународна научна и архивистичка радионица 
 

У ОБРАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ИЗВОРНЕ ГРАЂЕ У СРБИЈИ 
 
 с

учешћем Балканолошког института САНУ
пројекту ENArC, изградњом европске 
архивске мреже кроз међународне и 
националне портале, wеб порталом 
Monasterium и искуствима Филозоф
факултета у Београду. Тема друге сесије била
је Дигитализација архивске грађе у Србији: 
могућности и перспективе у оквиру које су 
своја искуства представили Сектор за 
дигитализацију САНУ, Народна библиот
Србије, Историјски архив Београда и Војни 
упознали и са web порталом Archives Portal Europe од стране међународног
центра за архивска истраживања ICARUS. 
На скупу су уочени најважнији проблеми ди
Србији и дате основне смернице за даљи рад. Радионицу је подржало 
Министарство културе и информисања Републике Србије уз средства 
Европске комисије. 
 

Војводине и Историјског архива Новог Сада, 6-7.12.2012. одржан
међународно архивско саветовање 
 

Н
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настајању – изазови XXI века (са аспекта електронског пословања) , 
Дигитализација или микрофилмовање и Архиви и архивска грађа на
Из Архива Београда скупу је присуствовало 7 запослених. 
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 Wеб-у. 

РОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА:1 

УНИВЕРЗИТЕТСКА РАДНА ПРАКСА 

Историјски архив Београда се укључио

  

в 

екара. 

 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ 

Сајт ИАБ-а: www.arhiv-beograda.org 

Интернет презентација Историјског архива Београда, која је свој web живот 

ику.  

m, 

 

ддомена, 

 

а 
 

 

документацији и грађи из фондуса ИАБ-а која ј а у 
е.  

е 

грамско решење и даље не задовољава будуће потребе 

П
 

 
 у 

ад Београд под покровитељством
програм Универзитетска радна пракса 
који успешно већ три године организује гр
Градске Управе града Београда и Универзитета у Београду. Како су се од  
2012. године у програм су се укључиле и установе културе Историјски архи
Београда је организовао четворомесечну стручну праксу за позицију 
архивисте на сређивању и обради архивске грађе и позицију библиот
 

 

 

започела још 2007. године, и у току 2012. редовно је ажурирана, а осим 
ћириличне и латиничне верзије, сајт има и своју верзију на енглеском јез
На сајту је 480 страница српског текста и109 страница енглеског издања. 
У 2012. години задржан је постојећи web hosting код провајдера orionteleko

уз бизнис пакет на windows 
платформи, који подразумева
2.000 мб простора, 
неограничен број по
неограничен фтп приступ као 
и неограничен број мejл 
адреса што је задовољило
тренутне потребе за даљи 
развитак и допуну сајта. 
Архив је претплаћен на дв
провајдера орион и макс нет
чиме је омогућен flat режим 
рада у интернет окружењу 24
часа дневно за све запослене. 
Корисници преко сајта могу у 
реалном времену претражити 
наше базе података  и online 
се информисати о попису 
фондова, техничкој 
е аналитички обрађен

информационом систему Архива, а доступан је и део дигитализоване грађ
У 2012. Унапређена је претрага техничке документације што корисницима 
може олакшати и убрзати поступак достављања најтраженије документациј
из Депоа Архива  
Како тренутно про

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/index.php?websection=bgpraksa2012�


Архива за web презентовање у плану је израда новог унапређеног интерне
издања, са применом потпуног контакт менаџмент система, интерактивним
садржајима, регистрацијом корисника, побољшаном комуникациојом са 
корисницима наших услуга итд. која ће се, надамо се, реализовати у 2013
години. 

т 
 

. 

 
Упоредни преглед посећености сајта ИАБ-а, мај 2007-2012. 

 
 

 
 

FACEBOOK профил ИАБ-а: www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-

 

Beograda/180908415273554 
 

Увиђајући да нови интернет сервиси, попут друштвених мрежа, представљају 

зентацију архива одржава неколико запослених, а ту се на 

потенцијално веома значајно средство за повећање присутности у јавном 
простору и промоцију своје делатности, Историјски архив Београда је од 
јануара 2011. године у виртуелном простору присутан и преко фејсбук 
странице.  
Фејсбук пре

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012
посета 653 1,809 2,190 4,914 5,256 5,987

Статистика по броју посета
мај 2007- 2012.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012
погодака 31,117 43,493 62,168 97,940 100,501 106,686

Статистика по броју погодака
мај 2007- 2012.

 17



свакодневном нивоу објављују различите информације и занимљивости
прошлости, највише везане за 
Београд и за архивску грађу ко
у Архиву чува. Овај вид 
презентације архива показао се као 
веома прикладан и успешан. 
свакодневног повећања вирту
аудиторијума и анимирања публике
кроз објављивање старих 
фотографија, података о 
фондовима, грађи и издањима, 
рубрике Догодило се на данашњ
дан, текућим активностима и др, 
очекивати је да ће на овај начин 
промовисана архивска делатност
богати фондови нашег архива 
то млађих генерација, и побуди

њима радозналост за коришћењем архивске грађе, али и свест о значају и 
неопходности њеног чувања. 
О интересовању за презентова

 из 

ја се 

Поред 
елног 

 

архивским 

и 
за 

 и 

и ти у 

 на ФБ презентацији сведочи и 

информација презентованих на овај 
 
није 

и ФБ профила ИАБ-а 

 
 

заинтересовати шири круг људи, нароч

не садржаје

ање 
укупан број посета страници. 
До краја 2012. године за добиј
начин, на профил се пријавило близу 3.500 људи. Ова бројка, као и горе
наведено, сврставају ФБ страницу Архива међу најпосећеније и најактив
презентације, не само међу архивима, већ и уопште и међу културним 
институцијама у Србији. 
Статистика посећеност
 

 
5. осећеност програма 

ца 

. 

2011. 

1.880      

2012. 

1.360 

П
- укупан број посетила
(гледалаца) са упоредним 
податком у односу на 2011
годину 
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труктура посећености програма у 
 

  С
односу  на врсту програма изражена
у процентима 
 број        % 
програми установе, изложбена поставка 

не, изложба Легат 

                   1.154         88% 

                      206        12% 

Тајне Новог Београда 

Дани европске башти
Константина-Коче Поповића 

 

 

копродукције                     / 
 
                    / програми установе ван матичног 

простора 

пројекти других установа или 
 у 

а                   / 

 

појединаца који су се одвијали
установи у уступљеним терминим

гостовања из иностранства 

 
 
  

 
 /

 
Оцена програма од стране  стручне јавности (преглед најзначајних 

РЕЗИМЕ 

И у току 2012. године сва догађања у оквиру програмске делатности 
ом те се 

м 
 

рани 31. 

критика, приказа у медијима).  
 

 

Историјског архива Београда медији су испратили са достојном пажњ
наставио вишегодишњи тренд заступљености у свим врстама медија. Архив 
је и 2012. био истраживачка станица за реализацију бројних новинских 
чланака, публикација, документарних филмова, тв репортажа итд.  О сви
догађајима обавештени су медији по већ утврђеној и разрађеној методи што
је резултирало адекватним одзивом. У  складу са тенденцијом преузимања 
медијског простора од стране електронских медија највећи број прилога 
објављен је на сајтовима медијских кућа. 
Детаљније о медијској испраћености на ст



6. Финансирање 
Програмски 

трошкови 
Зараде 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

Одржавање 

трудноће 
УКУПНО 

Структура прихода       

1. Буџетска средства                   

- Града / 41.972.715,97 14.831.176,81 2.501.895,00 179.975,64 59.485.763,42 

- Републике       

- општине       

2.  Остали извори       

- донације*       

- спонзори       

- приход од реализације програма 

(улазнице, чланарине и др. програми) 
      

- приход од услуга                 844.907,62 8.943.505,01 9.630.679,75 1.692.829,77  21.111.922,15 

- остали сопствени приходи        

 
 
*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 
2012.г. 
 

У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2012.  и 2013. 
годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма)
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10 Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана 25.02.2013. 
године 
(одлуку доставити у прилогу) 
Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 
 

На својој 15. редовној седници Управни одбор ИАБ је са задовољством 
усвојио Извештај о раду Историјског архива Београда у 2012, као и остале 
документе које треба поднети Секретаријату за културу Скупштине града 
Београда и констатовао је да је - као и претходних година - ова установа од 
изузетног значаја за културу и живот не само нашег града, већ и целе 
државе, остварила веома добре резултате у свом стручном раду, да је 
планирани програм редовне делатности готово у потпуности испуњен, а у 
појединим сегментима чак и допуњен новим иницијативама и реализацијама. 
Посебно треба истаћи важност сарадње на регионалном и међународном 
плану, као што су заједнички наступи, размене изложби, стручњака и учешће 
у семинарима, конференцијама и конгресима. 
    Нису испуњени само они планирани послови за које нису обезбеђена 
адекватна финансијска средства из буџета Града, као што је, на пример, 
испуњење свих 35 тачака противпожарне заштите (испуњено је 32 захтева 
углавном сопственим средствима Архива) или проширење простора за трајни 
смештај драгоцене архивске грађе која све интензивније пристиже у ИАБ. 
Као што  је познато, 96 % садашњих капацитета ИАБ је испуњено, а оваква 
инвестиција није могућа без обезбеђивања буџетских средстава.  
 Као добро организована установа, ИАБ обавља без проблема своју 
редовну    стручну делатност и има развијену свест о својој одговорној улози 
јавног сервиса од посебног значаја. Исто се односи и на годишњи програм 
рада и проширење активности: по својим професионалним капацитетима 
врхунских стручњака и посвећених радника, по богатој и значајној али 
јавности не увек познатој и доступној грађи, по просторним могућностима 
зграде - излагачки простор је веома погодан за приказивање архивске грађе, 
по све већем интересовању за различити   материјал који се чува у ИАБ, по 
ширини идеја и великом знању запослених, по успешно успостављеној 
сарадњи са многим сродним установама и занимљивим плановима, ИАБ би 
могао да пружи и много већи број услуга. Могао би брже да оконча послове 
истраживања и обраде драгоцене грађе (на пример, Земунског магистрата), 
да издаје редовно већи број значајних докумената, књига и других 
публикација од значаја за град Београд и српску културу, као и да 
интензивније организује јавне манифестације, попут изложби, промоција, 
дискусионих трибина и сл.  Све би то било могуће - уколико би за то постојало 
веће интересовање и разумевање у градској и локалној Управи и уколико не 
би изостајала адекватна финансијска потпора. Треба посебно имати у виду 
чињеницу да у београдским општинама нису равномерно распоређене 
културне делатности и да је једна од највећих и најнасељенијих општина - 
Нови Београд, у том смислу лишена добре културне понуде. ИАБ би могао да 
надокнади тај недостатак уколико би се установили бољи системи 
финансирања, можда пре свега на локалном, општинском нивоу. 
 
Датум подношења извештаја                        Председница УО ИАБ 
 
          25.02.2013. године                             _______________________ 
                                                                          Др Ирина Суботић 
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Оцена програма и посебне напомене директора 
У 2012. години настављен је континуитет у раду Историјског архива 
Београда, а углед и значај ове Установе потврђени су не само конкретним 
резултатима на пољу заштите архивске грађе, већ и програмско- културним 
садржајима који су промовисани најширој јавности. 
Настављен је рад на пријему, сређивању и обради архивске грађе, на развоју 
и модернизацији рада Архива, на његовој стандардизацији и техничкој 
заштити што је основно усмерење и циљ рада Архива. Унапређен је рад на 
заштити код стваралаца и ималаца архивске грађе, који је видљив у 
постигнутим резултатима. 
Унапређена је  сарадња са Градском управом града Београда у циљу 
побољшања  ефикасности издавања грађевинских дозвола. 
Још један стратешки циљ Архива - интензивирање међународне сарадње у 
региону и сарадња са сродним институцијама културе на заједничким 
пројектима успешно је почео да се остварује. Између осталог, Историјски 
архив Београда је 27. априла 2012. постао члан међународне организације за 
архивска истраживања ICARUS, са циљем продубљивања сарадње и учешћа у 
могућим међународним пројектима у области очувања и промоције архивске 
грађе. Такође, потписан је Протокол о сарадњи Историјског архива Београда 
и Хисторијског архива Сарајева који ће продубити област сарадње ове две 
еминентне установе. 
Представници Архива су учествовали на 5 међународних конференција и 3 
стручна скупа, а на III конференцији архива словенских земаља у Љубљани 
договорено је за мај 2013. учешће Архива на изложби Престонице словенских 
земаља кроз архивску грађу која ће се одржати у седишту UNESCO-а у 
Паризу. Такође том приликом договорено је и гостовање изложбе Векови 
Београда /IX – XX век/ Београд ad acta која ће у сарадњи са Архивом Љубљане 
бити отворена у Градској кући Љубљане, 9. априла 2013. године. 
Јавност је редовно обавештавана о активностима Архива у свим његовим 
сегментима путем веб сајт презентације Архива, али и преко странице на 
друштвеној мрежи фејсбук, која је била веома посећена током целе године. 
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите 
зграде и баштине која се у њој чува настављене су извођењем радова на 
санацији електро разводних ормана, који нису промењени од усељења зграде 
на садашњу локацију 1973. године.  
Такође, континуирано су спровођени налози за извршење мера заштите од 
пожара по Решењу МУП-а Републике Србије на тај начин што је од 35 налога 
одрађено или успешно приведено крају 32 налога углавном сопственим 
средствима. Преостале наложене мере су захтевале значајнија финансијска 
улагања, а тичу се пројектовања и извођења радова на замени 
противпожарног система за гашење пожара, за које Архив у овом тренутку 
није имао средстава, па је с тим у вези контактиран Секретаријат за културу 
као оснивач као и Кабинет Градоначелника Београда. 
Као што се из Извештаја може уочити велики део инвестиција, а поготово 
програмских активности током 2012. године, урађене су на основу 
сопствених средстава. С обзиром на свеукупну неповољну финансијску 
ситуацију и изгледност продужетка тог тренда, сматрамо да би и оснивач 
требало да изврши процену стратешких програма код свих институција 
културе у Београду, а тако и у Архиву Београда, и подржи поједине пројекте  
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у складу са својим финансијским средствима. 
Још једном упозоравам, да су смештајни капацитети за архивску грађу – 
депои попуњени 96% што онемогућава Архив у остварењу једне од основних 
улога, трајног смештања архивске грађе. Наглашавам да се тренд гашења 
фирми и пријава смештаја грађе и даље наставља повећаним интензитетом. 
Стога се мора најхитније прићи пројекту дуготрајног решења овог проблема 
односно смештајног капацитета (по нашем мишљењу једино право решење је 
у оквиру постојећег простора на коме се налази зграда Архива доградња, 
односно проширење депоа). 
И поред свега, мишљења сам, да је Историјски архив Београда још једном 
остварио веома успешну радну годину, како у својој редовној делатности тако 
и у програмском делу. 
 
 

Мр Драган Гачић, директор Историјског архива Београда 
 
 
 
 
 Датум подношења извештаја Директор 
 
                 25 .02.2013.             ___________________ 
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ПРИЛОГ 
ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА 

 
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2012. 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 обављања 
надзора и пружања стручне помоћи при 
сређивању архивске грађе и регистратурског 
материјала на терену 

 
422 прегледа и 
записника 

2. Рад на излучивању безвредног регистратурског 
материјала у регистратурама 

365 записника и 
решења; излучено 
преко 26.100 дм 
регистратурског 
материјала 

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

118 

4. Преписи архивских књига из регистратура 197 преписа 
5.  Евидентирање нових регистратура 66 регистратура 
6.  Редовно ажурирање електронске базе података о 

стању и променама у регистратурама у 
надлежности Архива 

1178 ел. записа 

 
ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ -  ДЕПО 
 
Р. 
Бр Опис послова Количина 

1. Преузимање нових фондова или делова фондова 
-Привреда (23) 
-Легати, збирке, поклони, појединачна документа 
и др. и њихов смештај у депо (1) 

 
 24 фонда/ 
116 дужних метара 
 

2. Преузимање легата Јована Ћирилова, Ивице 
Млађеновића, Тање Крагујевић, Мирољуба 
Тодоровић 

Сукцесивно 
 

3. Измештање фондова у депоу 640 м 
4. Комплетирање и формирање досијеа фондова 

преузетих у Архив 
24 

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

9.847 архивских 
јединица 

6. Истраживање архивске грађе ради издавања 6.574 одговора по 
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уверења у циљу регулисања радног стажа, 
имовинско-правних односа и других јавно-
правних и приватно правних послова грађана 

захтевима 

 
ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
Р. Бр Опис послова Количина 

1. Скенирање микрофилма катастарских књига за 
општину Вреоци 

237 скенова 

2. Рад са корисницима микрофилма 72 истраживача 
231 ролна 

3. -Рестаурација и конзервација грађе Земунског 
магистрата, Управе Града Београда, Општине 
Града Београда 
 
-Техничка док. /планови/карте/плакати 
 
-Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником), 
фиксирање и рестаурација литографија за Војни 
музеј 

 
5. 211листова 
 
 
300 комада 
 
153 комада 

4. Деловодни повез оштећених књига 83 књиге 
5. Повез старих и оштећених књига 17 књига 
6. Тврд повез књига 5 књига 
7. Броширан повез књига 75 књига 
8. Израда досијеа за спољну службу 40 комада 
9. Израда специјалних кутија пресвучених у платно 

и шагрин 
9 кутија 
 

10. Дигитална обрада и припрема за штампу 1.773 комада 
11. Припрема матичних књига за деловодни повез у 

полу-кожи за Колубару из Вреоца 
50 књига 

12. Израда кутија за заштиту архивске грађе 2.600 комада 
13. Електронски каталог микрофилмова 1.006 уноса 
14. Рад на техничкој припреми изложби  

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
Р. 
Бр Опис послова Количина 
1. Фонд  УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 1839-1944, 

културно добро од изузетног значаја: 
Грађа 1941-1944.  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. 

 
 
 
 
 
 
 
2 кутије  
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5. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР III РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА 
- фолијација, сигнирање, израда унутрашњих листа 
- аналитичка обрада предмета  
 

 
 
 
2.225 предмета 

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 

 
21 кутија   
 
 

7. Фонд БИТЕФ 
- аналитичка обрада у Јанусу 

864 предмета 

8. Одбор за подизање манастира Грачанице и 
подизање маузолеја и храма Славе на Косову 
Пољу (бр. 1114) 
- класификација и систематизација 
-аналитичка обрада у Јанусу 

4 кутије 
 
73 предмета 
 

ЛИЧНИ ФОНДОВИ, ЗБИРКЕ И ЛЕГАТИ 
 

1. Породични фонд Барловац 
- ревизија фонда, фолијација, унурашња листа, 
историјат фонда, генеалогија породице 
- аналитичка обрада предмета у Јанусу  

 
 
 
30 предмета 

2. Породични фонд Плауц 
- ревизија фонда,  

 
 

- рад на припреми грађе за микрофилмовање 
- унос описа унутрашњих листа за кутије 
- ручна картотечка обрада – израда именских, 

географских и тематских одредница 
- аналитичка обрада предмета  у Јанусу  

 
 
 
 
5 досијеа 
 

2. Фонд  ЗАПОВЕДНИК ПОЛИЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И 
СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ (БДС) – ГЕСТАПО – 
БЕОГРАД 
- формирање именске и тематске картотеке  

 
 
350 картица 

3. Фонд Окружни одбор одбора округа београдског 
- класификација и систематизација (технички 
послови, хронолошко сређивање, фолијација, 
печатање, сигнирање предмета) 
-попис књига 
- аналитичка обрада предмета  у Јанусу  
- израда историјске белешке 
- израда нормативног записа о фонду по стандарду 
ISAAR (CPF)/EAD DTD 

 
49 кутија 
 
 
 
3.578 предмета 

4. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР I РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА  
- израда спољашњих листа 
- аналитичка обрада предмета 
 

 
 
 
807 предмета 
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- аналитичка обрада предмета у Јанусу 11 предмета 
3. Лични фонд ИВАН С. ПАВЛОВИЋ 

- класификација, фолијација и сигнирање 
предмета; израда унутрашњих листа 

- аналитичка обрада предмета у Јанусу 

 
15 кутија, 
 
619 предмета 

4. Легат Михаила Марковића 
- класификација примљене грађе, формирање 
инвентарних јединица, попис  

 
113 кутија 
72 књиге 

5. Фонд Славице Лалицки 
- разврставање и попис примљене грађе 

 
5 кутија 

6. Лични фонд Светомир Лазић 
- класификација и прелиминарни попис 

23 кутије 

7. ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА 
- ревизија збирке 
- класификација 
- обрада (сигнирање, печатање, идентификација 

и опис) 
- унос идентификованих фотографија у Јанус 

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

 
 
 
723 
фотографије 

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

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

Информативна средства 
 

1. Тематски водич архивске грађе о Првом 
светском рату 
- истраживање фондова и прикупљање података 

 
 

 
РАД СА СТРАНКАМА КРОЗ ПИСАРНИЦУ АРХИВА 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Пријем и обрада захтева           
 
 
Структура примљених захтева: 

8.425 захтева 
странака   
 

 техничка документација 2.996 захтева 
 лични доходак, радни стаж 3.223 захтева  
 сведочанства 133 захтева 
 житељ 133 захтева 
 решења, уговори, одузимање имовине, остало 1.940 захтева 
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КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЧИТАОНИЦИ 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

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

549 
истраживача 
 

2. укупно истраживачких посета и унос у 
електронску базу података 

2.462 посета 
 

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

1.708 реверса 
 

4. техничка документација 871  реверса тд  
5. издавање и враћање ролни микрофилма 241   ролне 
6. картона житеља 3.902 картона 
7. издатих библиотечких јединица  121  књига 
8. издате периодике 148  периодике 
9. пружање информација корисницима о 

архивској грађи у читаоници, телефоном и 
електронском поштом 

3.227  контаката 

 
 
БИБЛИОТЕКА 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 
 

1. набавка књига и часописа куповином, 
разменом и поклоном примљени примерци 

102 публикације 

2. разменом дато другим институцијама 300 публикација 
3. инвентарисање и каталогизација књига 350 инвент. јед.  
4. у електронску базу података Јанус унето 895 

нових библиографских јединица, и урађено 500 
корекција постојећих уноса 

895 електр. уноса 
 

5. евиденција издавања на коришћење 
библиотечких јединица за потребе архивиста и 
странака у читаоници 

око 1.000 
јединица 

 
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ1 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Изложба: Тајне Новог Београда. 
- истраживачки рад  
- припрема текста и легенди  
- графички прелом текста  
- израда плаката, банера и позивнице 
- скенирање, дизајн, обрада и штампа експоната 
- израда синопсиса изложбе 
- поставка изложбе 

 

                                           
1 Детаљно описани обављени послови дати су у Програмском делу Извештаја. 
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- скидање изложбе 
2. Изложба: Константин Коча Поповић- из легата 

Историјског архива Београда 
- припрема текста и легенди  
- истраживачки рад на припреми експоната 
- скенирање, графички дизајн и штампа 
- поставка изложбе 

скидање изложбе 

 

3. Изложба:Логор Бањица – логораши,заточеници са 
подручја Ужица. 

- припрема текстова 
- истраживачки рад на фондовима УГБ СП, 

збиркама радничког покрета 
- скенирање 

Припремљени материјали чекају на реализацију 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 
Бр  Опис послова Количина 

1. 
 
Рукопис Политички речник Владимира Јовановића 

- ишчитавање и укуцавање 
250 страна 
 
 

2. Билтен Историјског архива Београда 
- Усвајање садржаја и концепције 
- Организација и подела послова 
- Израда текстова, лектура, коректура 
- Одабир и скенирање илустрација 
- Дизајн и прелом текста за штампу 

56 страна 

 
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, СТРУЧНА И НАУЧНА САРАДЊА АРХИВА  
СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са Архивом Србије, Историјским музејом 
Србије, Институтом за новију историју Србије, 
Институтом за стандардизацију, Националним 
центром за дигитализацију, ПИО фондом, 
Филозофским факултетом, Правно-биротехничком 
школом итд. 

 

2. Архив су између осталих посетили: представници 
Хисторијског архива Сарајева, директор Харис 
Заимовић, Седалија Гушић, представници Турског 
културног центра Yunus Emre из Сарајева, 
представници Канцеларије за ратне 
заробљенике/нестала лица Министарства одбране 
САД, Бојан Цвелфар директор архива у Љубљани, 
Дејан Живковић помоћник градоначелника града 
Београда, директорка Архива из Врања Добринка 
Самоновска Илијев итд. 

 

3. Истраживачи из иностранства:  
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Александар Силкин и Андреј Шемјакин (Институт 
славеноведенија и славистике, Москва), Олга Крстић 
(Државни архив Санкт Петербурга), Михаило 
Горинов (Дом руске дијаспоре, Москва), Андрју 
Корнблут (Одељење за историју, Универзитет Беркли), 
Вера Џефери (архивиста – Сиднеј, Аустралија),  
Милена Драгичевић – Шешић (УНЕСКО – 
Универзитет уметности), Драго Роксандић и Мартина 
Страгар (Филозофски факултет Загреб), Тило Курц и 
Андреа Гомбац (сарадници судија при Покрајинском 
суду Централне службе покрајинске правосудне 
управе за решавање националсоцијалистичких 
злочина) итд. 

4. Сарадња са Филозофским факултетом – Група за 
историју: 

- рад са студентима прве године, новембар 2012. 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 
 
 
 

5. Сарадња са другим архивима у Србији, учешће у 
комисијама, редакцијама водича. Учешће у раду 
Друштва архивских радника Србије 

 

6. Три радника Архива је учествовало у раду Комисије 
за стандарде из области информације и 
документације (КС А046-2) при Институту за 
стандардизацију Србије 

 

7. Три радника Архива је похађало и завршило 
Архивски течај у Архиву Србије 

 

 
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
 ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА,НАДОГРАДЊА И 

ОДРЖАВАЊЕ  ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АРХИВА ЈАНУС 
1. 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30



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 
апликацијама и рађено заштитно бекаповање 
података. 
За Читаоницу је набављен нови рачунар за 
кориснике са пуним приступом интернету. 

2. Редовно је праћен и надограђиван најчешће 
коришћен модул у Јанусу Обрада фондова који у 
2012. бележи четвороструко увећање до сада 
просечног броја уноса на годишњем нивоу 
Урађен је и модул за штампу етикета на кутијама 
обрађених фондова. 

 
16.833 уноса 
аналитике 
(обрада фондова) 
у 2012. години 
 

3. Модул за нестандардизовану обраду за фонд 
Земунског магистрата (аналитика је урађена преко 
аналитичких картица) оптимизован је и убрзано је 
време одзива система чиме је омогућен рад и до 30 
корисника дневно. 

-унето 9.354 
дигитализован-
их картица у 
2012. години 
-претрага 80.935 
картица 
 

4. Модул за прикупљање података везаних за Техничку 
документацију која се чува у Архиву је редовно 
одржаван. Преко сaјта Архива корисници могу online 
претражити базу података и упознати се да ли се у 
Архиву налази документација која им је потребна. 
Архив се у 2012. укључио у активности везане за 
пројекат Ефикаснијег поступања издавања 
грађевинских дозвола. С тим у вези завршена је 
детаљна провера 48.132 предмета техничке 
документације који су online доступни преко сајта 
ИАБ од 2. новембра 2012. године 

 

5. У складу са потребама и изменама формулара за 
одговор на захтеве странака коригован је и 
унапређен модул Рад са странкама. Унапређена је 
брзина, начин снимања података, оптимизован 
поступак обраде и штампе решења по свим 
типовима захтева увођењем нових подмодула у 
складу са потребама посла.  

 
8.425 захтева 
5.699 обрада 
регистрованих у 
систему 
 

6. У оквиру модула Спољна служба врши се  
електронска евиденција свих склопљених уговора о 
сарадњи. Модул је повезан и са Рачуноводством ради 
евидентирања пристиглих уплата и фактура. 

285 уговора 
 
 

7. У 2012. дорађен је и унапређен модул Библиотека за 
унос инвентара и сигнатура књига из Библиотеке 
ИАБ са неопходним описима у складу са 
библиотечким стандардима који се и даље 
допуњавати подацима из књиге инвентара до 
успостављања потуне електронске евиденције 

869 уноса 

8. Урађен је нови модул евиденције микрофилмова са 1.007 уноса 
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подацима о микрофилмованој грађи, бројем снимака 
и локацијом, а успостављена је и веза са унетим 
картицама аналитике фонда Земунски магистрат 

9. У току 2012. године Центар је радио и на развоју два 
нова модула: Персоналне евиденције запослених са 
свим релевантним подацима о запосленим, 
евиденцијом радног времена, годишњих одмора, 
стажа итд. и почетне премисе за успостављање 
електронског требовања грађе 

 

10.  У оквиру Центра и у сарадњи са службом техничке 
заштите архивске грађе 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 и повезивање са обрадом фонда. 

7.000 скенова 
(између осталог: 
Матичне књиге 
општине Вреоци 
3.286 скенова, 
Сећање ма 
Аушвиц 1.457 
скенова итд.) 

11. У надлежности Центра је и службена електронска 
пошта Архива која се дистибуира и бекапује. 
Тренутно је активно 24 маил налога преко текућег 
хостинга тако да  запослени сада самостално шаљу и 
примају своју службену електронску пошту 

примљено 2.878 
послато 447 
(са званичног 
mail налога) 

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

480 страница  
српског текста + 
109 страница 
енглеског 
Сајт: 
3.055 приступа 
претрази базама 
преко сајта ИАБ 
споља 

13. У 2012. редовно је, од стране админстратора из 
Одељења за обраду и коришћење грађе, ажурирана 
facebook страница Архива са циљем популаризације 
архивске делатности првенствено код млађе 
генерације која преферира коришћење друштвених 
мрежа.  

 

14.  Остало 
-Руководилац Центра учествовао је у припреми свих 
извештаја и програма рада Архива као и у 
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 презентација 
Архива за потребе студената историје. 
-Центар је редовно учествовао у пословима 
координације са спољним сарадницима, у 
ажурирању адресара Архива и припреми штампе за 
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новогодишње честитке итд. 
-Припрема потребних материјала за све реализоване 
изложбе у којима је учествовао ИАБ (скенирање, 
обрада, штампа, презентација, дизајн) 

15. Информациони систем Јанус је у току 2012. радио 
непрекидно, без приметних застоја 24 часа дневно. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА 
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, 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 2012. године одржано је 4 
седнице Управног одбора од чега је једна била телефонска и 1 седница 
Надзорног одбора.  

Поред тога Одељење је било посебно активно на испуњавању наложених 
мера заштите од пожара за објекат Историјског архива Београда по Решењу 
МУП-а број 217.1-1200/2011-07/7 од 10.01.2012.године и током године је 
испуњено 31 од укупно 35 наложених мера. Остале наложене мере су 
захтевала значајнија финансијска улагања за које Архив у овом тренутку није 
имао средстава па је с тим у вези контактиран Секретаријат за културу као 
Оснивач као и Кабинет Градоначелника Београда. 

Одељење је спровело 3 јавне набавке од чега једна није довела до 
закључења Уговора јер су понуђачи код спровођења поступка за јавну 
набавку канцеларијског материјала доставили већу понуду од буџетираних 
средстава за ту намену. Остале 2 јавне набавке су успешно спроведене. 

Потписан је Уговор о купопродају старог папира са Папир Сервисом ФХБ 
којим ће они бити у обавези да односе једанпут месечно папир из наше 
Установе. Извештај о преузимању папира које је у обавези да нам по том 
Уговору да ово предузеће је доказ да ми поштујемо и спроводимо Закон о  
отпаду и да се у складу са правилима екологије домаћински односимо са 
животном средином и екологијом уопште.  

Током 2012.године одрађена је комплетна норматива у вези безбедности и 
здравља на раду што представља: 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду; 
- Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи у случају 

повреде или изненадне болести запослених; 
- План спровођења поступка процене ризика; 
- Акт о процени ризика за сва радна места и радној околини у 

Историјском архиву Београда као и  
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- Различите евиденције (о радним местима са повећаним ризиком, о 
повредама на раду, о професионалним обољењима, о болестима у вези 
са радом, о опасним материјама које се користе у току рада итд.) 

На основу раније одрађеног Записника о извршеном вештачењу о 
техничкој исправности и испуњењу услова за употребу објекта ИАБ-а 
одељење је приступило подношењу захтева за легализацију објекта ИАБ-а, код 
Секретаријата за послове легализације објеката. Дана 26.07.2012.године 
добијено је Решење о грађевинској и употребној дозволи којим је легализовано 
новонастало стање (простор Галерије и БелМедика). Дана 13.08.2012.године 
добијен је и оверен од стране Секретаријата за послове легализације објеката 
цео елаборат Записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и 
испуњености услова за употребу објекта Историјског архива Београда који је 
саставни део овог списа. Након тога Одељење се обратило Градском Јавном 
Правобранилаштву за стручно мишљење које би у случају примене 
резултирало да приликом уписа објекта ставимо забележбу да је право 
својине на објекту утврђено на основу грађевинске и употребне дозволе 
издате у поступку легализације и то 50 % простора да припадне Архиву, а 
других 50% новолегализованог простора Драгану Лалету као извођачу радова 
у вези Уговора бр. I-01 401.1-45 који је закључен 26.10.1993. године између 
Секретаријата за финансије Градске управе града Београда и Предузећа 
„Тамнава“ Експорт – импорт из Београда чији је наследник у послу Предузеће 
МОЛД тј. касније само Драган Лале. До краја 2012.године није добијено 
стручно мишљење Градског Јавног Правобранилаштва. 
 
Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности 
 

МЕДИЈИ 2012. 
 
Рад Историјског архива Београда у 2012. години између осталог обележило је 
редовно учешће у водећим културним манифестацијама града. Пре свега 
учествовање у обележавању Дана Београда и Дана европске баштине, као и 
сарадња са сродним институцијама и учешће у другим културним 
манифестацијама.  
О овим активностима и раду Историјског архива Београда медији су 
забележили следеће: 
 
1. Сарадња са сродним институцијама: 
 
Изложба Први светски рат у фотографијама и документима, галерија 
„Прогрес“ у сарадњи Централног музеја Оружаних снага Русије са државним 
архивима Белорусије, Русије и Србије. Историјски архив Београда 
партиципирао је у пројекту са својим документима о чему је забележио и лист 
Политика: 
 
– Политика, Фотографије и документи о Првом светском рату, 3. март 
2012. 
 
Изложба Француска на Битефу: 46 година дружења: 
Архив је документима из својих фондова помогао у реализацији изложбе. 
– Сајт Блица,  Отварање изложбе „Француска на Битефу: 46 година 
дружења, 19.09.2012. 
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– Сајт РТС-а, Изложба Француска на Битефу: "46 година дружења", 
10.09.2012. 
– Сајт Студија Б, Изложба Француска на Битефу: "46 година дружења", 
13.09.2012. 
– Сајт Мрежа креативних људи, Изложба Француска на Битефу / 
Inauguration de l'exposition La France au Bitef, 14.09.2012.  
– Сајт Француског института у Београду, е-билтен Битеф фестивала: 
Интервју са аташеом за кутуру Француског института,Филипом ле Моаном, у 
коме се спомиње и значај грађе на основу које је припремана изложба а која 
се чува у Историјском архиву Београда 
 
Изложба Слобода звука. Џон Кејџ иза гвоздене завесе, Лудвиг музеј у 
Будимпешти (23. новембар 2012 – 17. фебруар 2013): 
– Сајт Музеја: изрази захвалности стручњака Лудвиг музеја свима који су 
помогли у реализацији изложбе, међу којима је и Историјски архив Београда 
 
2. Дани Београда: 
 
За манифестацију Дани Београда 2012. Историјски архив Београда 
припремио је изложбу под називом Тајне Новог Београда коју је приредио у 
сарадњи са новинарима и публицистима Зораном Љ. Николићем и Мирком 
Радоњићем. 
Изложбу је отворио члан градског већа града Београда, Горан Алексић, а 
присутнима су се обратили аутори и директор Историјског архива Београда, 
мр Драган Гачић. 
 
– Сајт Б92, најава о отварању изложбе: Изложба " Тајне Новог Београда", 
17. април, 2012. 
– Сајт недељника Актер, најава о отварању изложбе: " Тајне Новог 
Београда", 17. април, 2012.  
– Сајт Citymagazine, у рубрици Актуелно/ Дух града, најава о отварању 
изложбе " Тајне Новог Београда", 17. април, 2012. 
– Дневне новине  24 сата, у рубрици Вести, обавештење о отварању 
изложбе под насловом: Изложба о тајнама Новог Беорада, 18. април, 2012.  
– Сајт Глас Србије, прилог о изложби, 19.04.2012. 
– Привредни преглед, опширан приказ изложбе: Отворена изложба која 
разоткрива све мистерије о најмодернијој општини са 300.000 становника – 
Тајне Новог Београда, 20–22. април 2012. 
– Сајт Туристичке организације Београда дао је програм  манифестације 
Дани Београда у оквиру кога је и термин са учешћем Историјског архива 
Београда 
 
3.Дани европске баштине: 
 
У складу са изабраном темом "Даривање и задужбинарство" манифестације 
Дани европске баштине 2012. Историјски архив Београда је одлучио да 
поводом 20 година од смрти Константина Коче Поповића јавности представи 
његову заоставштину која се чува у Архиву. О изложби Легат Константина-
Коче Поповића и Лепосаве Перовић медији су забележили. 
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– Сајт Глас Србије: Представљање легата Константина Коче Поповића и 
Лепосаве Лепе Перовић, 19.09.2012. 
– Сајт Наслови нет, обавештење о изложби: Изложба легата Коче 
Поповића у Историјском архиву, 24.09.2012. 
– Сајт Студија Б, Изложба легата Коче Поповића у Историјском архиву, 
24.09.2012. 
– Сајт Туристичке организације Београда дао је програм  манифестације 
Дани Београда у оквиру кога је и термин са учешћем Историјског архива 
Београда 
 
4. Учешће на Трећој конференцији архива словенских земаља 
 
 
– Агенција Танјуг: Заједничка изложба архива словенских земаља у 
УНЕСКО, 24.10.2012.  
 
5. Поводом издања књиге Беате Ниман Мој добри отац – Живот са његовом 
прошлошћу дневни лист Политика објавио је фељтон у коме ауторка Б. 
Ниман говори и о докуметима које је користила из фондова Историјског 
архива Београда, као и о сарадњи са стручњацима и службеницима Архива 
који су јој помогли у коришћењу грађе док је истраживала биографију свога 
оца Бруна Затлера, припадника СС јединица Гестапоа.  
– Политика, фељтон Мој отац нациста, јуни 2012.  
 
6.Политика, Приказ књиге Вицка Крстуловића Мемоари југословенског 
револуционара, под насловом Мемоари испуњени динамитом истине, аутора 
Слободана Кљакића, у коме се истиче и свесрдна помоћ  мр Драгана Гачића, 
директора Историјског архива Београда, у коме се чува Легат Вицка 
Крстуловића, 16.06.2012. 
  
7.РТС 1, Јутарњи програм, емитован прилог Новогодишње честитке из 
фондова Београдског архива Београда, говориле Мирјана Обрадовић и 
Снежана Лазић, 25. 12.2012. 
 
 
8.ТВ Б92 редовно у јутарњим терминима сваког радног дана и викендом 
емитује прилоге о старом Београду са одломцима из едиције Живети у 
Београду Историјског архива Београда. 
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