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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 
ЗА 2014. 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: 9101; 07033290 
______________________________________________________________________________ 
- ПИБ: 101203476 
______________________________________________________________________________ 
- Бр. рачуна:  840-500668-72 (сопствена средства) 
                       840-500664-84 (буџетска средства) 
______________________________________________________________________________ 
- Управни одбор (председник): мр Триво Инђић, а од 23. јуна 2014. 

Драгомир Ацовић, дипл. ингж. арх. 
______________________________________________________________________________ 
- Надзорни одбор (председник): Мила Бизјак Поповић, а од 23. јуна 2014. 

Слађана Мојсиловић 
______________________________________________________________________________ 

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

- укупна квадратура (са податком да ли је током 2013. године дошло 
доповећања или смањења простора) – 5.654,53 m2 бруто површине 

 
 Укупна површина 5.348 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 99% . 
И у току 2014. настављени су напори одељења за заштиту архивске грађе да 
се смештајни капацитет депоа повећа сабијањем и пресређивањем грађе па 
је у њега смештено још 30 нових (мањих) привредних фондова и наставило се 
са пријемом грађе легатора Архива. Недостатак смештајног простора 
онемогућава остваривање једне од основних функција у раду Архива. 
Као што је одраније познато, 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 30 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 2014. 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 2015. години) 
 

/ 
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 врста набавке износ у 2014 
Без закључка 
Градоначелника број 
уговора: 02-982/44 од 
18.09.2014. 
 

Услуга физичко -техничког 
обезбеђења и протвпожарне 
заштите у ИАБ 

1.000.000,00 
 

УКУПНО 1.000.000,00 
 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 2,400.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која тече од 19.09.2014. године на даље. 
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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) 
НАПОМЕНА: Средства су добијена по конкурсу Министарства културе и 
информисања, а трансферисана су Архиву преко града Београда односно 
Секретаријата за културу. 
 

број закључка врста набавке износ у 2014 
Без закључка 
Градоначелника  
Решење министра културе и 
информација о додели 
средстава за суфинансирање 
пројекта у области заштите, 
очувања и презентације 
архиске грађе број 401-01-
105/2014-02 од 
07.03.2014.године и Уговор 
са Секретаријатом за 
културу број: VI-02 401.2-
326  од 23.05.2014.године 
 

Услуге израде on line  
тематског водича „Први 
Светски рат у фондовима и 
збиркама Историјског 
архива Београда средствима 
из буџета Републике Србије 
преко Града Београда, 
градске управе 
Секретаријата за културу 

500.000,00 

 УКУПНО 500.000,00 
 

број закључка врста набавке износ у 2014 
Без закључка 
Градоначелника  
Решење министра културе и 
информација о додели 
средстава за суфинансирање 
пројекта у области заштите, 
очувања и презентације 
архиске грађе број 401-01-
105/2014-02 од 
07.03.2014.године и Уговор 
са Секретаријатом за 
културу број: VI-02 401.2-
326  од 23.05.2014.године 
 

Услуге Услуге објављивања 
„Дневника Косте Ст. 
Павловића“ средствима из 
буџета Републике Србије 
преко Града Београда, 
градске управе 
Секретаријата за културу 

100.000,00 

 УКУПНО 100.000,00 
 

број закључка врста набавке износ у 2014 
Без закључка 
Градоначелника  
Решење министра културе и 
информација о додели 
средстава за суфинансирање 
пројекта у области заштите, 
очувања и презентације 
архиске грађе број 401-01-
105/2014-02 од 
07.03.2014.године и Уговор 
са Секретаријатом за 
културу број: VI-02 401.2-
326  од 23.05.2014.године 
 

Услуге Услуге објављивања 
књиге „Нежидер – 
Аустроугарски логор за Србе 
1914 - 1918“ средствима из 
буџета Републике Србије 
преко Града Београда, 
градске управе 
Секретаријата за културу 

80.000,00 

 УКУПНО 80.000,00 
 

б.4.)подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода 
(врста набавке, реализовани износ) 
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конто врста набавке износ 
4251 - одржавање зграде 209.455,00 
4252 - одржавање опреме 396.946,00 
4213 -пп заштита и бзнр 298.677,00 
4263 -набавка стручне литературе 

за потребе запослених 
61.694,00 

4264 -набавка бензина 187.372,00 
4219 -дератизација 15.520,00 
04239 
4231 

-ангажовање 5 лица на 
привременим и повремним 
пословима  

3.106.441,68 

5122 -опрема 1.634.351,00 
5151 - набавка књига у библиотеци 51.157,00 

 УКУПНО 6.161.613,68 
 

Послови одрађени из сопствених средстава: 
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите 
зграде и баштине која се у њој чува настављене су извођењем радова на 
санацији спољне водоводне-мреже, сплит система са 40 клима уређаја, 
система видео надзора, а нарочита пажња је усмерена ка унапређењу 
инфраструктуре, опреме и услова за нормално функционисање 
информационог система ИАБ-а са пратећом мрежном и рачунарском 
опремом.  
 
• Урађена је комплетна рестаурација 4 подземна спољна хидранта на објекту 
Историјског архива Београда, све на основу тачке 7 захтева из Решења МУП-
а Републике Србије Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 
ситуације у Београду бр. 217.1-1200/2011-07/7 од 10.01.2012.године.  
•Урађен је комплетан сервис сплит система на 40 клима уређаја, а редовно је 
рађен и сервис рачунарске опреме са пратећим штампачима и уређајима за 
копирање.  
• Урађен је комплетан сервис, потребна поправка и одржавање технике, 
спојнице, вучне ужади, клизача кабине и тега на малотеретном електричном 
лифту који се користи за транспорт архивске грађе из архивских депоа у 
остатак Архива. Након тога је извршен атест да су радови изведени у складу 
са Правилником о безбедности лифтова и лифт је поново пуштен у рад. 
• Урађен је комплетан сервис и одржавање система видео надзора. Извршено 
је чишћење 16 постојећих видео камера и промењени потребни резервни 
делови на систему како би се исти припремио за надоградњу и допуну новим 
камерама у оквиру истог. 
• Урађен је комплетан сервис и одржавање биротехничке опреме и 
промењени резервни делови на 4 мала фотокопир апарата, 2 плотера и 1 
колор фотокопир апарат. 
• Свакодневно одржавана чистоћа у објекту и простору око објекта, вршена 
контрола и одржавање електричних и водоводних инсталација, замена флуо – 
цеви, стартера, обичних сијалица, грла, утикача, прекидача и осталог. 
• По налогу директора извршени су молерски, хидро изолациони и радови на 
прању фасаде; 
•Укупно извршени молерски радови на површини око 1160 м2 и то: 

- Галерија са помоћним просторијама у укупној површини око 210 м2, 
- Гардеробни простор и стара централа у укупној површини око 70 м2, 
- Хол – главног улаза, ходници са леве и десне стране до тоалета у 
укупној површини око 460 м2, 
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- Зидови и плафон на степеништу – у доњем и горњем делу укупне 
површине око 90 м2, 
- Фасада – доњи део са леве стране од главног улаза до гараже и са 
десне стране од главног улаза до простора који покрива „Bel Medic“ 
Амбуланта у укупној површини око 130 м2, 
- Копирница укупне површине 120 м2 
Молерски радови у Копирници и писарници рађени у три слоја због 
велике концентрације буђи на зидовима и плафону; 

• Урађена хидроизолација на подесу између првог и другог депоа са спољне 
стране. Том приликом је установљено место и начини санације и за то је 
употребљена течно хладна паста. 
 
НАБАВКА ОПРЕМЕ 
 
-Набавка рачунарске и друге опреме: 
 

Рачунарска опрема и уређаји:  4 рачунарске конфигурације Altos Pentium, 
Win 7 pro, 3 monitora 22¨ Led Lenovo LT2250p, рачунар-сториџ за 
складиштење и бекап података Data Centar, набављене рачунарске 
компоненте за поправку и надоградњу постојећих конфигурација, Мулти-
функционални принтер (скенер) за Писарницу MFP A4 Canon MF4780W, 
Скенер А3 за копирницу Мustek 2400s,  2 ласерска штампача А4 ХП P 
1102 и видео камера CANON. Уређај-парочистач за одржавање хигијене. 
НАПОМЕНА: Мултифункционални уређај за фотокопирање, штампу и 
скенирање великих формата, Canon OCE PlotWave 330  набављен 2013. 
доспео на наплату 2014. 
Остало: књиге за библиотеку (108), полу-фотеља (7), орман са отвореним 
полицама за одлагање грађе у Писарници, 9 дактило столица, 2 клуб стола 
итд. 

 
3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2014. године 

- укупан број запослених  - 46 
 

VII-2 степен стручне 
спреме 

1 

VII-1 степен стручне 
спреме 

23 

VI степен стручне спреме 0 
IV степен стручне спреме 20 
III степен стручне спреме 1 
I: II степен стручне 
спреме 

1 

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

- 5  број запослених ангажованих на привременим и повременим 
пословима који се финансирају из сопствених прихода установе 
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4. Програмски део 
-укупан број реализованих програма  2013.г___7___; 2014.г____9_____ 
 
Реализован програм: 

 
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ: 
 

1. Изложба Београдски Јевреји - живот и Холокауст, Галерија ИАБ, 24. 
јануар 2014. 

2. Изложба Векови Београда /IX–XX/ век са посебним сегментом 
Словенци у Београду, Музеј народног ослобођења у Марибору,  11. 
фебруар 2014. 

3. Изложба Верски објекти у Београду, Савско шеталиште, парк 
Калемегдан, 20. март 2014. 

4. Изложба Словенски главни градови у 2D, Галерија ИАБ, 17. април 
2014. 

5. Изложба Архитектура Модерне на јавним објектима у Београду, 
период 1918–1941, Галерија ИАБ, 28. мај 2014. 

6. Изложба Архитектура Модерне на јавним објектима у Београду, 
период 1918–1941, Савско шеталиште, парк Калемегдан, 19. август 
2014. 

7. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, Галерија ИАБ, 12. 
октобар 2014. 

8. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Дом руске 
дијаспоре „Александар Солжењицин" (Москва), 4. децембар 2014. 

 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ: 2 издања, 2 каталога изложби 
 

1. Поменик жртвама Холокауста у Београду: из архивске грађе Народног 
одбора I рејона града Београда (штампано и  електронско издање) 

2. Водич изложбе Београдски Јевреји – живот и Холокауст (штампано и  
електронско издање) 

3. Каталог изложбе Изложба „Ослобођење Београда – 70 година после" 
(штампано и електронско издање) 

4. BANJICA Concentration Camp : introduction to the Books of Evidence of 
Detainees (Логор Бањица, енглеско издање уводне студије) 
 

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 
2014. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 
 
 

назив програма:  
/ 

 
образложење: 

                                                   / 
 
Програми који су реализовани током 2014. године, а нису били 
предвиђени Планом (са кратким образложењем) 

назив програма:  
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/ 

- да ли су током 2014. године реализовани програми који 
представљају квалитативну новину у односу на устаљену програмску 
шему установе 
назив програма: Изложбе: Верски објекти у Београду и Архитектура 
Модерне на јавним објектима у Београду, период 1918–1941  

образложење: Изложбене поставке Архива гостовале су по први пут на 
отвореном простору, Савско шеталиште, парк Калемегдан чиме су 
припремљени културни садржаји постали доступни широком кругу 
посетилаца и у централном градском језггу. 
 

- структура реализованих програма: 
Ауторски пројекти Установе: 6 
 
Копродукције: 2 

 
- програми установе који су реализовани ван матичног простора  
назив програма и место реализације 
 
1. Изложба Векови Београда /IX–XX/ век са посебним сегментом 
Словенци у Београду, Музеј народног ослобођења у Марибору,  11. 
фебруар 2014. 
2. Изложба Верски објекти у Београду, Савско шеталиште, парк 
Калемегдан, 20. март 2014. 
3. Изложба Архитектура Модерне на јавним објектима у Београду, 
период 1918–1941, Савско шеталиште, парк Калемегдан, 19. август 
2014. 
4. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Дом руске 
дијаспоре „Александар Солжењицин" (Москва), 4. децембар 2014. 
 
 
- програми остварени на основу међународне сарадње 
назив програма  
 
1. Изложба Векови Београда /IX–XX/ век са посебним сегментом 

Словенци у Београду, Музеј народног ослобођења у Марибору,  11. 
фебруар 2014. 
 

2. Изложба Словенски главни градови у 2D, Галерија ИАБ, 17. април 
2014. 

 
3. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Дом руске 

дијаспоре „Александар Солжењицин" (Москва), 4. децембар 2014. 
  

 
- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у 

установи у уступљеним терминима 
/ 
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Детаљније о поменутим програмима (хронолошки): 
 
Изложбе: 
 
1.  

Изложба 
Београдски Јевреји - живот и Холокауст 

 
 

Отварање: 24. јануар 2014. 
Аутори: Олга Латинчић, Јелена Јовановић, Тијана Ковчић 
Стручни консултант: Др Милан Кољанин 
Сарадник на поставци изложбе: Снежана Лазић 
Дизајн и графичка припрема паноа: Александар Лазовић 
Графичка припрема каталога и легенди: Владимир Мијатовић 
Лектура и коректура: Весна Лекић 
Израда реплика и макета: Бојан Коцев 
Техничка реализација: Горан Маринковић, Бојан Коцев, Петар Гајичић 
ИТ подршка: Вук Бабић 
Изложбу отворио: Ивица Дачић, председник Владе Републике Србије 
 
Делећи судбину поднебља и народа, јеврејска заједница у Београду опстајала је 
вековима. На раскрсници путева, на Дорћолу, где су се првобитно населили,  
градили су синагоге, зидали  школе, штампали књиге. Својом делатношћу допринели 
су привредном, друштвеном и културном развоју Београда. Учествовали су у 
политичком животу земље, борили се за њу. Чувајући свој идентитет, београдска 
јеврејска заједница, учествовала је истовремено у преплитању култура свих житеља 
Београда. Други светски рат нагло је прекинуо живот јеврејске заједнице у Београду. 
Само за две окупационе године (1941. и 1942) она је готово потпуно нестала. Од око 
12.000 београдских Јевреја Холокауст је преживело само нешто више од 1.000. 
Изложба је конципирана у четири тематско-хронолошке целине које се преплићу: 
Јевреји у Београду, Ковитлац рата, Жртве и Успомене. На 52 паноа, три сталка, 
једној коцки, једном плексигласу и три композиције у простору приказан је живот и 
страдање Јевреја у Београду. На 25 паноа представљено је 48 жртава чије судбине 
показују свеобухватно страдање београдске јеврејске заједнице. Полазну основу за 
припремање изложбе представљала је грађа Реферата за масе (заоставштине) 
Народног одбора I рејона града Београда, једног од првих органа власти у Београду 
након Другог светског рата. На основу сабране грађе Историјског архива Београда, 
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Јеврејског историјског музеја и Адвокатске коморе Београда жртве престају бити 
број, име и презиме без садржаја, већ постају личности са својим оствареним и 
неоствареним животним сном који је у једном тренутку био прекинут. 
Већи део грађе Архива Београда који одсликава живот и страдање београдских 

Јевреја биће по први пут представљен 
јавности. Богата архивска грађа као 
што су пописи имовине, умрлице, 
лична документа, планови зграда, 
фотографије, рекламе радњи, хартије 
од вредности... сведочи о животу који 
је прекинут. Поглавље Успомене, кроз 
три експоната: споменар, албум и 
књига с посветом, представља причу о 
пријатељству које траје и опстаје. 
 
Као пратећи део изложбе објављена је 

публикација под називом Поменик жртвама Холокауста у Београду: из архивске 
грађе Народног одбора I рејона града Београда. Отварању изложбе су присуствовали 
др Рубен Фукс, председник Савеза Јеврејских општина Србије, Њ.Е. господин Јозеф 
Леви, амбасадор Израела, Њ.Е. господин Мајкл Кирби , амбасадор САД, Њ.Е. 
господин Ђузепе Манцо, амбасадор Италије и Њ.Е. господин Гордан Маркотић, 
амбасадор Хрватске. Такође, били су присутни принц Александар и принцеза 
Катарина Карађорђевић, господин Дејан Ристић државни секретар Министарства за 
културу и информисање, Саша Јанковић заштитник права грађана, представници 
СПЦ, јеврејске заједнице, Управе града Београда и Општине Нови Београд, као и 
многобројни гости из јавног и културног живота Београда и Србије. 
 
2. Започети контакти 2012. године на пољу 

међународне и међуархивске сарадње 
материјализовани су 2013. двоструким гостовањем 
у Словенији (Љубљана и Копар) као и 2014. 
гостовањем у Марибору.  измењене и допуњене 
сталне изложбене поставке која презентује 
највреднија и најатрактивнија документа из 
фундуса Архива  Београда.   

Изложба 
Векови Београда /IX - XX век/ 

са посебним сегментом Словенци у Београду 
Отварање изложбе: 11. фебруар 2014, Музеј 
народног ослобођења Марибор 
Главни и одговорни уредник каталога: мр Драган 
Гачић 
Аутори изложбе: Бранка Бранковић, Олга Латинчић, 
Евица Мицковић 
Аутори посебног изложбеног сегмента: Ђурђија Боровњак, Јелена Јовановић, 
Тијана Ковчић, Ирена Колај, Владимир Мијатовић, Драгана Митрашиновић, 
Мирјана Обрадовић, Исидора Стојановић 
Координатор: Слободан Мандић 
Превод на словеначки језик: мр Бојан Цвелфар 
Превод на енглески језик: Хана Хабјан 
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Графички дизајн: Ђурђија Боровњак 
Графичка припрема: Владимир Мијатовић 
Мултимедијална презентација: Бојан Коцев, Јелена Николић 
Изложбу отворио: др Андреј Фиштравец, градоначелник Марибора  
 
Изложба представља допуњену и измењену верзију сталне изложбене поставке 
Историјског архива Београда Векови Београда /XVI–XX век/. На укупно 48 паноа  у 
15 тематских целина презентована је историја Београда на основу докумената која 
се чувају у Историјском архиву Београда. Изложба посетиоцу пружа могућност 
упознавања и истраживања историје града и његовог идентитета изграђеног на 
симболичном сусрету различитих цивилизација.  
Посебан сегмент изложбе, под називом Словенци у Београду, изложен је на 17 паноа 
и односи се на историјске везе словеначког и српског народа које се протежу кроз 
векове.  
Изложбу је, пред многобројним посетиоцима, отворио др Андреј Фиштравец, 
градоначелник Марибора, поздравни говор одржали су др Александра Берберих-
Слана, директорка  Музеја народног ослобођења Марибор, и Иван Фрас, директор 
Покрајинског архива Марибор, а о изложби је говорио мр Драган Гачић, в.д. 
директора Историјског архива Београда.  
У уметничком делу програма отварања изложбе наступило је Српско културно 
друштво Марибор. Отварању изложбе присуствовао је већи број представника 
културног и јавног живота Марибора. 
 Изложба Историјског архива Београда у Марибору представља наставак сарадње 
започете са Згодовинским архивом Љубљане, са којим је потписан Протокол о 
сарадњи, а коме је претходио Споразум о братимљењу ова два града из новембра 
2010. Изложба je за посетиоце била отворена до априла 2014. 
 
3. Манифестација дани Београда 2014. 
 

Изложба 
Верски објекти у Београду 

 
Отварање: 20. марта 2014,  Савско шеталиште, парк Калемегдан 
Аутор: Ђурђија Боровњак  
Сарадници: Исидора Стојановић, 
Мирјана Обрадовић  
Графичка припрема каталога и 
паноа: Владимир Мијатовић  
Лектура и коректура: Весна Лекић 
Техничка реализација: Миодраг 
Гавриловић, Горан Маринковић, Иван 
Арсенијевић, Бојан Коцев, Срђан 
Орестијевић, Вук Бабић, Немања 
Чолић, Петар Гајичић  
Изложбу отворио: Протојереј-
ставрофор др Радомир В. Поповић, 
декан Академије Српске православне 
цркве за уметност и консервацију 
 
Отварању су присуствовали Владан Вукосављевић, секретар Секретаријата за 
културу града Београда, Горица Шкипина, помоћник секретара за културу града 
Београда, мр Никола Ковачевић, директор ЈП „Београдска тврђава", отац Леополд, 
жупник римокатоличке катедралне цркве Узнесења Блажене Дјевице Марије у 
Београду, и друге истакнуте личности из културног и јавног живота Београда. 
Поставком изложбе у отвореном простору Историјски архив Београда је учествовао у 
традицијоналној манифеастацији „Дани Београда" и посетиоцима Београда 
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омогућио да ближе упознају нека од најзначајнијих докумената техничке и фото-
документације које чува у својим фондовима и збиркама. 
На 24 паноа приказана је пројектна и фото-документација о верским објектима у 
Београду и обухвата период од друге половине 16. века до почетка Другог светског 
рата. 
 
4. Манифестација дани Београда 2014. 
 
Као плод успешне сарадње са међународном установом Форум словенских култура 
започете 2012. године,  у галерији Архива је отворена 
 

изложба 
Словенски главни градови у 2D 

 
Отварање: 17. април 2014. 
Изложбу отворио: Владан Вукосављевић, секретар Секретаријата за културу града 
Београда 
 

Изложба је реализована у организацији међународне 
установе Форум словенских култура (ФСК) у сарадњи са 
градским, регионалним и државним архивима свих 
тринаест главних градова словенских земаља. 
У раду Савета за извођење пројекта, којим председава мр 
Андреја Рихтер, председник ФСК, учесвовао је и мр 
Драган Гачић, в.д. директора Историјског архива 

Београда. На изложби, на којој учествују државни и градски архиви свих словенских 
земаља, представљени су кроз архивску грађу, историјски развој и знаменитости 
главних градова словенских земаља: Београда (Република Србија), Братиславе 
(Словачка Република), Цетиња (Република Црна Гора), Кијева (Украјина), Љубљане 
(Република Словенија), Минска (Република Белорусија), Москве (Руска федерација), 
Прага (Чешка Република), Сарајева (Република Босна и Херцеговина), Скопља 
(Република Македонија), Софије (Република Бугарска), Варшаве (Република Пољска) 
и Загреба (Република Хрватска). 
Сваки град представљен је са четири изложбена паноа, једним уводним и три са 
одабраним архивским документима који се као писана баштина чувају у поменутим 
градским и националним архивима. 
Изложба је као заједнички пројекат престоничких архива словенских земаља, а под 
покровитељством Унеска, свечано отворена у Паризу, 6. маја 2013, у просторијама 
Унеска, и отворили су је Ирина 
Бокова, директорка Унеска, и 
Дејвид Лич, генерални 
секретар Међународног 
архивског савета (ИЦА). 
Након свечаног отварања у 
Паризу, уследило је гостовање 
изложбе у Загребу, Цетињу и 
Скопљу, са циљем и програмом 
даљег гостовања у градовима 
учесницима пројекта. 
 
Отварање изложбе уприличено је у склопу обележавања манифестације „Дани 
Београда" 2014. што је била прилика да се посетиоцима Београда, кроз архивску 
грађу, представе престонички градови словенских земаља, а уједно уприличи и један 
међународни културни догађај од прворазредног значаја. 
Изложба се могла погледати до 17. маја 2014. 
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5-6. Манифестација "Београдска интернационална недеља архитектуре" 
 

Изложба 
Архитектура Модерне на јавним објектима у Београду, период 1918–

1941. 
 
Отварање: 28. мај 2014. у Галерији Архива, 19. август 2014. Савско шеталиште, 
парк Калемегдан 
Аутор: др  Вања Х. Панић, дипл. инж. арх. 
Ментор: др Љиљана Благојевић 
Сарадници из Архива Београда: Слободан Мандић, Драгана Митрашиновић, 
Ирена Колај, Бојан Коцев, Ђурђија Боровњак, Владимир Мијатовић, Јелена 
Николић 
Изложбу у Галерији Архива отворио: Спасоје Крунић, архитект 
  

 
 
Изложба архитекте Вање Панића, „Архитектура Модерне на јавним објектима у 
Београду, период 1918–1941" садржи 48 изложбених паноа који представљају 
пратећу документовану грађу докторској дисертацији аутора, одбрањеној 
децембра 2013. године на Архитектонском факултету у Београду под 
менторством ванр. професора др Љиљане Благојевић, а као прилог проучавању 
модерне архитектуре и урбанизма двадесетог века у Београду. 
 
На изложби је представљена архитектура јавних објеката изведена по начелима 
Модерне, као једне значајне архитектонске и шире културне појаве, како 
Београда, тако и ширег југословенског простора, у периоду од 1918. до 1941. 
године. Систематизацијом и критичком анализом примера реализованих јавних 
објеката истражује се у којој је мери Модерна била заступљена у архитектонској 
продукцији Београда тог доба, који су то модели европског искуства 
пројектовања примењивани у функционалној организацији, архитектонској 
волуметрији, конструкцији и материјализацији објеката и у ком су облику 
заживели у самој архитектонској пракси. Полазећи од става да су у реализацији 
јавних објеката у Београду биле присутне идеје Модерне и Авангарде, са 
начелима формираним у контексту кључних историјских, друштвених и 
културних појава у Европи и Србији, поменута изложбена студија претпоставља 
успостављање корелације између начела Модерне и архитектонских реализација 
домаћих аутора, као и теоријску рефлексију промена које је Модерна генерисала 
у развоју Београда, а које су промовисале нову државу и савремено друштво. 
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 Одабрани архитектонски објекти 
предстваљени су сваки понаособ на 
посебном изложеном паноу, са 
основним подацима вазаним за објекат 
и пратећом оригиналном техничком и 
фото-документацијом, која се највећим 
делом чува у Историјском архиву 
Београда.  
 
Узимајући у обзир несумњив допринос 
историји развоја српске модерне 
архитектуре и урбанизма који ова тема 
носи са собом, као и чињеницу да је 
студија настала у великој мери 
коришћењем оригиналне архивске 
грађе Историјског архива Београда, а обрађује градитељски фонд Београда, 
уприличено је да се једна оваква тема јавности представи у оквиру обележавања 
манифестације „Београдска интернационална недеља архитектуре", управо у 
Галерији Историјског архива Београда. 
  
Изложба је у Галерији Архива била отворена до 28. јуна 2014. године 
 
 
Гостовање на Савском шеталишту (парк Калемегдан) 
 

 
 
Отварање: 19. август 2014, 19. августа 2014. у 19 часова 
 
 
Дизајнерски у потпуности  прилагођена простору шеталишта, са новим 
димензијама паноа, изложбена поставка могла се погледати  од 19. августа до 10. 
септембра 2014. и изазвала је велику пажњу како медија тако и посетилаца. 
 
  

7.  У оквиру програма обележавања 70 година од ослобођења Београда под 
покровитељством  Града Београд у Историјском архиву Београда отворена 
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изложба 
Ослобођење Београда – 70 година после 

 

 
 
Отварање: 12. октобар 2014. у Галерији Архива 
Главни и одговорни уредник: Мр Драган Гачић 
Аутори изложбе и каталога: Снежана Лазић, Слободан Мандић, Владимир 
Мијатовић, Јелена Митровић Коцев, Мирјана Обрадовић, Исидора Стојановић 
Дизајн: Ђурђија Боровњак 
Графичка припрема: Владимир Мијатовић 
Информатичка подршка: Вук Бабић, Јелена Николић 
Техничка подршка: Петар Гајичић, Бојан Коцев 
Изложбу отворио: Синиша Мали, градоначелник Београда 
  
Народноослободилачка војска Југославије и јединице Црвене армије после 
вишедневних борби ослободиле су Београд 20. октобра 1944. године. Масовно 
учешће Београђана једна је од главних карактеристика Београдске операције. 
Приликом борби погинуло је приближно 4.000 војника Црвене армије и 
Народноослободилачке војске Југославије, који почивају на Спомен-гробљу 
ослободилаца Београда. Ослободиоци Београда су дали велики допринос победи 
антифашистичких снага, а битка за Београд се сматра једном од најзначајнијих 
операција на Балкану у Другом светском рату. 

 
Изложба „Ослобођење Београда – 70 
година после" кроз документа 
Историјског архива Београда обухватила 
све важне аспекте догађаја из октобра 
1944. На 35 изложбених паноа 
представљена је окупациона 
свакодневица, страдање цивилног 
становништва, логори и бомбардовања. 
Ослобођење је приказано кроз паное 
посвећене учесницима – 
Црвеноармејцима, припадницима 
Народноослободилачке војске и 
грађанима Београда. Централни сегмент 
изложбе посвећен је београдским 

илегалцима. По први пут јавности се представио новоформирани Легат Саве 
Анђелковића, једног од учесника борби који, између осталог, чине предмети из 
октобарских борби за Београд: наоружање, муниција, легитимације, мапа Београда 
са уцртаним бункерима и утврђењима. Епилог борби представљен је кроз 
фотографије и документа који сведоче о слављу после победе, рашчишћавању и 
разминиравању града и успостављању нове власти. 
 
У сарадњи са Југословенском кинотеком, поставку је пратио и филм Дејана 
Косановића о ослобођењу Београда. Изложбу прати и богато илустровани каталог. 
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Отварању изложбе присуствовао је и градски менаџер Горан Весић, легатор Сава 
Анђелковић, представници СУБНОР-а, чланови дипломатског кора и црквени 
великодостојници. 
Богато илустрован каталог изложбе се може преузети у електронском облику преко 
сајта Архива. 
 
Изложба је била отворена до краја 2014. године. 
 
 

 
Изложба о животу и раду Коче Поповића 

 
У програма обележавања 70 година од ослобођења 
Београда у недељу, 19. октобра, Историјски архив 
Београда је, поводом свечаног откривања спомен плоче 
посвећене Константину Кочи Поповићу у улици која ће 
носити његово име (досадашња Загребачка), реализовао 
изложбу о његовом животу и раду на 14 изложбених паноа 
који су постављени у излозима зграде број 9 на углу улица 
Загребачке и Гаврила Принципа (бивши простор 
„Металсервиса”). 
 
 
 
 

 
 
8. Историјски архив Београда се прикључио пројекту Архива Југославије и 
Дома руске дијаспоре „Александар Солжењицин"  

 
изложбa 

Николај Краснов – руски неимар Србије 
 
 

 
 
Отварање: 4. децембар 2014, Дом руске дијаспоре „Александар Солжењицин" 
(Москва) 
Реализација: Архив Југославије, Историјски архив Београда, Дом руске дијаспоре 
„Александар Солжењицин" 
Аутори изложбе, каталога и мултимедијалне DVD презентације: Милан 
Медаковић, Ранка Рађеновић (Архив Југославије), Ђурђија Боровњак (Историјски 
архив Београда) 
Сарадници: Јулија Гудович, Татјана Иринархова (Дом руске дијаспоре „Александар 
Солжењицин" ) 
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Израда мултимедијалне DVD презентације: Драгана Купрешанин 
Изложбу отворио: Њ.Е. господин Славенко Терзић, амбасадор Републике Србије у 
Москви 
 
Међународна изложба докумената Николај Краснов – руски неимар Србије 
реализована је поводом обележавања годишњице рођења руског архитекте 
емигранта Николаја Краснова (5. децембар / 23. новембар 1864, Хоњатин 
Коломенског среза Московске губерније, Русија – 8. децембар 1939, Београд). Кроз 
архивску грађу и оригинална документа стручној и широј јавности представљено је 
плодно градитељско стваралаштво Н. Краснова које је обележило његов рад у 
Краљевини СХС/Југославији. 
Пажљивим одабиром од више стотина пројеката са пратећом писаном 
документацијом, елаборатима пројеката, грађевиснким дневницима и фототечком 
грађом, изложбена поставка обухвата готово све сегменте његове пројектантске 
делатности – од појединачних урбанистичких решења и монументалних објеката и 
палата намењених државној администрацији до објеката незаобилазних за културни, 
просветни и привредни развој Краљевине, такође сакралних објеката, дворских 
резиденцијалних и објеката утилитарне, као и меморијалне архитектуре. На изложби 
је представљен и његов рад на проучавању и заштити народног градитељства као и 
рад на фортификационим утврђењима те ангажовање на изради 
најрепрезентативнијих ентеријера, неретко и екстеријера. Посебан део поставке 
односи се на рад из области фалеристике и хералдике. 
На изложби је представљено преко 250 експоната: осим извођачких пројеката 
представљени су и бројни цртежи и скице, конкурсни пројекти, идејна решења, 
фотографије објеката, технички описи радова, те лична документа пројектанта. 
Одабрана архивска грађа, која се чува у фондовима и збиркама Архива Југославије 
и Историјског архива Београда по први пут се излаже јавности у виду оригиналних 
докумената. Поред оригиналних експоната, саставни део изложбе чине и материјали 
из Архива САНУ, Музеја Српске православне цркве, Народне библиотеке Србије, 
Музеја науке и технике и Задужбине краља Петра I, као и значајна фототечка грађа 
из приватних збирки, породичне заоставштине архитекте Јездимира Денића, 
блиског сарадника Н. Краснова, и колекције Милоша Јуришића 
 Изложбу прати двојезични (српско-руски) каталог и тројезична (српско-руски-
енглески) мултимедијална DVD презентација. 
 
Публиковање: 
 
1. Поменик жртвама Холокауста у Београду: из архивске грађе Народног 

одбора I рејона града Београда (штампано и  
електронско издање) 
 
Књига представља саставни део изложбе „Београдски 
Јевреји – живот и Холокауст“ која кроз архивску 
грађу приказује живот Јевреја на простору Београда 
и њихово страдање у Другом светском рату.  
 
Публикација садржи податке о свим страдалим 
Јеврејима чије су умрлице сачуване у грађи  
Реферата за масе фонда Народног одбора I рејона 
града Београда, а који се чува у Историјском архиву 
Београда. Поменик има за циљ да још једном подсети 

на Холокауст, да помене непозната имена жртава, њих 161, а о  онима чија су имена 
позната пружи нова сазнања. 
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2. Водич изложбе Београдски Јевреји – живот и Холокауст (штампано и  
електронско издање) 
 

3. Каталог изложбе Изложба „Ослобођење Београда – 70 година после" 
(штампано и електронско издање) 

 
Главни и одговорни уредник: Мр Драган Гачић 
Аутори:. Снежана Лазић, Слободан Мандић, 
Владимир Мијатовић, Јелена Митровић Коцев, 
Мирјана Обрадовић, Исидора Стојановић 
Стручни консултант: Др Мирољуб Васић 
Дизајн: Ђурђија Боровњак 
Лектура и коректура: Ивана Смоловић 
Графичка припрема: Владимир Мијатовић 
Информатичка подршка: Вук Бабић, Јелена 
Николић 
Техничка подршка: Петар Гајичић, Бојан Коцев 
 
Издавање каталога помогао Секретаријат за 
културу Града Београда 
 
Каталог пратећи  изложбену поставку  
„Ослобођење Београда – 70 година после" кроз документа Историјског архива 
Београда обухвата све важне аспекте догађаја из октобра 1944. и борби за 
ослобођење Београда. (Увод, Легат Саве Анђелковића, Окупација, Београдски 
илегалци, Црвена армија, Народноослободилачка војска Југославије, Ослобођење и 
нова власт, Хронологија, Попис експоната, Списак скраћеница, Списак литературе) 
 
4. BANJICA Concentration Camp : introduction to the Books of Evidence of 

Detainees (Логор Бањица, енглеско издање уводне студије) 
 

 
Из штампе је изашла уводна студија публикације 
Логор Бањица / Логораши 1941-44 на енглеском 
језику. Издање садржи текстове проф. др Милана 
Ристовића и проф. др Љубодрага Димића, као и 
архивских саветника Евице Мицковић и Милене 
Радојчић. 
  
Овај издавачки подухват помогли су Градска управа 
Града Београда - Секретаријат за културу и 
Министарсктво културе и информисања Републике 
Србије. Публикација са илустрацијама има 95 
страница, а цена је 900 динара. 
 

 
ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ АРХИВА БЕОГРАДА 

У 2014. ГОДИНИ 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ МИНИСТАРСТВА 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 2014. ГОДИНИ 
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1. Први светски рат у фондовима и збиркама ИАБ-а  (онлајн 
дигитални тематски водич) - решење-уговор о преносу средстава 
бр. 451-04-1137/2014-02 
 

У циљу успешне реализације Пројекта Први светски рат у фондовима и збиркама 
Историјског архива Београда –  онлајн дигитални тематски водич који би у годинама 
обележавања стогодишњице Првог светског рата, према највишим и савременим 
професионалним стандардима најширој јавности приближио сва богатства и 
комплексност архивских докумената, фондова и збирки, у Историјском архиву 
Београда су током 2014. године реализовани следећи послови: 
-извршена су темељна истраживања архивских фондова и збирки  
-извршен је одабир докумената  
-аналитички је обрађено преко 600 предмета 
-направљене дигиталне копије 250 докумената 
-израђен детаљан тематски водич кроз фондове и збирке Историјског архива 
Београда на тему Првог светског рата, као темељ на основу кога би даље требало 
извршити миграцију података у информациони систем Архива и поставити на 
интернет (следећа фаза пројекта); такође је предвиђен и превод аналитички 
обрађених докумената на енглески језик 
-током свих фаза у рализацији пројекта јавност је о детаљима, као и о резултатима 
истраживањима успешно информисана путем WEB 2.0 технологија (Flickr и 
Facebook налози Архива), али и учествовањем у међународним конференцијама и 
симпозијумима (Сексард – Мађарска, Пиза – Италија) 
-извршена је рестаурација неколико десетина оштећених докумената 
До сада реализовани послови  на чврстим основама обезбеђују даљу и успешну 
коначну реализацију планираног пројекта који би у потпуности одговорио на задате 
циљеве: заштита и истраживањe архивскe грађe; промовисањe архивскe дeлатности 
и афирмисањe свeсти о значају докумeнта; дигитално докумeнтовањe архивскe 
грађe; подстицањe знања или eдукација из области архивског наслeђа. 

 
2. Објављивање дневника Косте Ст. Павловића - решење-уговор о 

преносу средстава бр. 451-04-1185/2014-02 
 

Обављена провера текста, кроз поновно ишчитавање и кориговање грешака. 
Посебна пажња посвећена недоумицама, преосталим после прве руке уноса текста 
Дневника, као што је разрешавање слабо читљивих делова текста, дефинисање мање 
познатих појмова, имена и сл.  
Текст се обрађује кроз критички апарат који припремају приређивачи Јелена 
Јовановић, Тијана Ковчић и Владимир Мијатовић, уз надзор мр Драгана Гачића, 
директора Историјског архива Београда, као руководиоца пројекта .  
Преведени су делови Дневника са енглеског и француског на српски језик ( 
преводилац Тијана Ковчић ). 
У току је одабир илустрација, као пратећег дела публикације, као и  коректура 
текста и израда именског регистра, чији је завршетак планиран у новембру 2014. 
године. 

 
3. Објављивање књиге НЕЖИДЕР-АУСТРОУГАРСКИ ЛОГОР ЗА СРБЕ 

1914-1918 - решење-уговор о преносу средстава бр. 451-04-
1169/2014-02 
 

У складу са обележавањем стогодишњице од почетка Првог светског рата као и са 
националном стратегијом да се обједине сви извори који се тичу података о 
претрпљеном страдању српског народа у истом, Историјски архив Београда је 
преузео рукопис Нежидер Аустроугарски логор за Србе историчара Исидора 



 19 

Ћуковића, који већински уазбучени спискови логораша Аустроугарског логора 
Нежидер.  
Наиме, у периоду од 1914-1918. године у Нежидеру је био један од пет највећих 
логора за Србе у Аустроугарској. Кроз логор је прошло око 15.000 логораша, 
заробљеника и интернираних цивила из Србије и Црне Горе, од којих је  умрло 
између 9.700-13.000 логораша. Заробљеници и интернирани цивили били су свих 
професија: политичари, свештеници, учитељи, земљорадници, новинари, 
професори, лекари... Највише интернираних цивила било је из западне Србије, 
Београда и Пожаревца. 
Основни циљ је да се доступни подаци пребаце у дигиталну форму (базу података) и 
накнадно након провера и корекција, навођења валидних извора из којих су 
потекли по наводима аутора објаве у форми књиге (1 или 2 тома).  
У том циљу у првој фази која је финансирара од стране Министарства културе и 
информисања урађена је адекватна база података као посебан модул унутар 
постојећег информационог систем Архива са пољима која ће накнадно након 
сравњивања података омогућити израду разних врста статистика и унос података. 
Исчитавање рукописа и унос у базу података радила су три сарадника: Светлана 
Милић, Грета Машановић, Јелена Митровић Коцев, а сарадник на пројекту Срђан 
Орестијевић је израдио базу и припадајуће модуле за претрагу и статистику. База 
података броји 3.980 уноса. 
 
ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА ЈЕ НА 
ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА:  
 

1. Изложба Чешко-српске везе у 
архитектури Београда (1863-1941) 

 
Изложба је постављена 28. марта 2014.  у 
Етнографском музеју у Београду, поводом 
обележавања 150 година од делатности 
чешких архитеката у Београду,  у реализацији Етнографског музеја у 
Београду и удружења историографа и историчара архитектуре ДИСТРИКТ 6 . 
На изложби је представљено укупно тринаест чешких градитеља (инжињера и 
архитеката), који су живели и стварали у Београду, као и шест српских 
архитеката који су се школовали на Прашкој Академији пре 1918. године. 
Изложбени експонати и архивска грађа презентована на изложби 
прикупљана је из приватних колекција, иностраних и домаћих институција, 
међу којима је са обиљем техничке и пројекте документације значајно 
партиципирао и Историјски архив Београда. 
 

2. Изложба Писма и поруке из Бањичког логора. 
 

Изложба је приређена поводом седамдесе-тогодишњице 
ослобођења Новог Сада и Београда од фашизма. 
Oрганизовала je Алтернативна културна организација из 
Новог Сада и Историјски архив Београда у сарадњи са 
Културним центром Рекс уз подршку фондације Роса 
Луксембург.  
 
Изложба је израз дубоког поштовања и захвалности свим 
антифашистима који су дали своје животе за победу над 
фашизмом и део је пројекта „Антифашизмом до 
ослобођења“, у оквиру кога ће, низом манифестација, 
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обележила седамдесетогодишњице ослобођења Новог Сада и Београда од 
фашизма. 
Изложба се могла се погледати од 4.  до 15. јуна 2014. у Културном центру 
Рекс. 
 
МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 
 
Историјски архив Београда  је активно учествовао  у раду Међународне 
организације за архивска истраживања ICARUS са циљем продубљивања 
сарадње и учешћа у могућим међународним пројектима у области очувања и 
промоције архивске грађе. 
У 2014. завршио се и сложени административни поступак који је омогућио 
придруживање Архива Београда пројекту APEX, потписан је споразум о 
размени података са интернет порталом о европској култури (ЕУРОПЕАН-а)   
као и електронска регистрација Архива  за размену података европске 
комисије. 
 
МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СИМПОЗИЈУМИ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ 

 
И у 2014. години Архив је наставио праксу учествовања у раду 
Међународних конференција из домена архивистике: 
 

• Међународна конференција Технички и суштински проблеми 
класичног и електронског архивирања, Раденци, 2-4. априла 2014. 
 
Испред Историјског архива Београда конференцији присуствовали мр 
Драган Гачић и Миодраг Гавриловић. 
 

• Семинар О сврси и процесу дигитализације који је одржан у оквиру 
пројекта Едукација у дигитализацији, Народна библиотека Србије, у од 
23-25 априла 2014. 
У оквиру Семинара размењена су искуства са колегама из библиотека, 
музеја и сл. и дошло се  до неких нових корисних сазнања. Добили смо 
и похвале у оквиру радионице за урађен нови сајт. Семинару 
присуствовали Јелена Николић, Срђан Орестијевић и Вук Бабић. 
 

• Семинар Дани сећања, Народна библиотека, 29. априла 2014. године. 
 
Семинару из Архива Београда присуствовала Евица Мицковић. 
 

• IX конференцији SEEDI у организацији Националног центра за 
дигитализацију, Београд, 15. мај 2014. 
Конференцији присуствовала Јелена Николић. 

 
• Међународни архивистички  конгрес у организацији Асоцијације 

мађарских архивиста, Шекзард (Мађарска) у периоду од 29. јуна до 2. 
јула 2014.  

 
Главна тема Конференције је била "'Велики рат"- Привреда, друштво и 
људске судбине. На Конгресу је, као један од излагача, учествовао и 
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руководилац Одељења обраде и коришћења архивске грађе Слободан Мандић 
са темом Први светски рат кроз фондове, збирке и активности  Историјског 
архива Београда. 

• Међународни симпозијум на тему Дрвени точак и његова примена,  
Марибор  од 26 – 27. септембра 2014. 

 
Рад на симпозијуму са темом Дрвени 
точак и његова примена у 
документима Историјског архива 
Београда приредиле су архивски 
саветници Олга Латинчић и Евица 
Мицковић. 
 
Одабрана документа која дочаравају 
целокупни живот Београда и Србије 
XIX и XX века сачињавају Тематски 
водич настао за наведену прилику Документа, пре свега, упућују на 
присуство точка у списима Историјског архива Београда и на експонате 
разних колекција београдских музеја. 
 

• Међународна конференција „Архив, медији и култура сећања у 
Првом светском рату" у организацији Архива Војводине и 
Министарства културе Републике Србије, у Новом Саду 29. и 30. 
октобра 2014. 
 

Првог дана конференције учествовали су архивисти Историјског архива 
Београда, Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Вељо Поповић и Исидора 
Стојановић са радом на тему „Београд у Првом светском рату – тематски 
водич кроз фондове и збирке Историјског архива Београда“. 
 

• V Међународна конференција о културном туризму, Сремскa 
Митровицa, у организацији Факултета за спорт и туризам из Новог 
Сада и НВО Културни форум, 30 октобaр 2014. 

 
Испред Историјског архива Београда, са темом Заоставштина Јована 
Вељковића (1798-1874) капетана, управитеља главне контроле, 
потполковника, учествовала је Ирена Колај Ристановић, архивистa. 
Заоставштина Јована Вељковића чува се у Личном фонду Војислава 
Вељковића (1792-1936), а део ње чине и документи на османском турском 
језику који сведоче о дочеку Веџихи паше, сакупљању пореза у Параћинском 
срезу и куповини имања и дућанских места од Турака који су представљени 
на Конференцији. 
 

• Прва међународна научна конференција Туризам и развој, у 
организацији Факултета за спорт и туризам из Новог Сада (Универзитет 
Educons) и Факултета за туризам из Брежица (Универзитет у 
Марибору),  6. и 7. новембар 2014 

 
Три главне теме конференције биле су: Туризам је кретање, Туризам је 
сусретање и размена култура и стилова живљења и Развој туризма треба 
контролисати и превазилазити ризике. 
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 Испред Историјског архива Београда, са темом „Туризам у Београду између 
два светска рата / кроз документа Историјског архива Београда", 
учествовала је Снежана Лазић, кустос-архивиста. 

• Међународна конференција Актуелни трендови у европској 
историографији Великог рата,  Писа (Италија), 12. децембар 2014.  
 

Испред Историјског архива Београда на конференцији је учествовао 
Слободан Мандић, руководилац Одељења обраде и коришћењa архивске 
грађе. 
Том приликом учесници скупа су упознати са активностима и богатством 
архивских фондова Историјског архива Београда на тему Првог светског 
рата. 
 
МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ: 
 
 

• Амбасадор СР Немачке у 
Београду Њ.Е. господин Хајнц 
Вилхелм, 7. фебруара 2014. 

 
 
 
 
 
ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА: 
 

УНИВЕРЗИТЕТСКА РАДНА ПРАКСА 
 
Историјски архив Београда се поново укључио у програм Универзитетска 
радна пракса који успешно већ три године организује град Београд под 
покровитељством  Градске Управе града Београда и Универзитета у 
Београду. Како су се од  2012. године у програм укључиле и установе културе 
Историјски архив Београда је и 2014. организовао двомесечну стручну 
праксу за позицију архивисте на сређивању и обради архивске грађе и 
позицију библиотекара. 

 
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2014. 

 
Историјски архив Београда се укључио 
у програм манифестације која се ове 
године организовла под именом Језик 
и писменост тако што је 22. 
септембра, од 9 до 16 часова – 
организована посета, уз стручно 
вођење, спомен-собе у којој је смештен 
део легата Константина Коче 
Поповића (1908–1992) сорбонског 
ђака, публицисте, књижевника, једног 
од оснивача београдске 
надреалистичке групе, учесника Шпанског рата, НОР-а, партизанског генерала и 
Лепосаве Лепе Перовић. У Легату се налазе лична документа, богата преписка, 
записи, ордење, цртежи, фоно и фототека. 
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РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА КОРИШЋЕЊА  ТЗВ.ТАШМАЈДАНСКИХ ПЕЋИНА 
 

Представници Историјског архива Београда су постали чланови  Радне групе за 
решавање питања коришћења тзв.Ташмајданских пећина и других подземних 
простора у туристичке и друге сврхе која је образована Решењем градоначелника 
града Београда број: 020-4021/14 – Г од 5 новембра 2014. године. 
 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
На позив кризног штаба Градске општине Обреновац стручни тим из Историјског 
архива Београда, односно Служба заштите архивске грађе ван Архива, је 6. априла 
2014. био у обиласку институција које су погођене поплавама а поседују 
докуметацију од виталног значаја за град Обреновац. 
 
Циљ посете био је установљавање причињене штете и процена степена оштећености  
архивске грађе и регистратурског материјала  при чему су дата упутства за 
поступање у датој ситуацији, а урађен је и опширнији извештај. Том приликом 
направљен је и план обиласка предузећа од јавног значаја која су претрпела штету и 
након прикупљених информација, личним увидом у стање архивских депоа и саме 
документације, као и фотографисањем исте, Служба надзора Историјског архива 
Београда сачинила је појединачне службене белешке: 
 
- ГРАДСКA ОПШТИНA ОБРЕНОВАЦ, Вука Караџића 74 
Документација градске општине Обреновац била је смештена у архиви у подруму 
зграде општине у неколико просторија и налазила се на одговарајучим металним 
полицама. Поред тога део документације налазио се у склоништу/земуници у насељу 
„Дудови". Након обиласка постојећих локација са представницима Општине затекло 
нас је поражавајуће стање, односно у архиви у подруму и даље је била поплавна 
вода у висина 20-50 цм, део документације је већ био потпуно распаднут и унаоколо 
је пливала пулпа, а део се налазио у набреклим од воде кутијама код којих је отпочео 
процес распадања. 
 
У склоништу у насељу „Дудови" кроз разваљена метална врата само је могла да се 
види вода која је прекрила полице са документацијом. Ово склониште је укопано у 
земљу као земуница. У истом простору налазила се и документација ЈКП Обреновац. 
По сазнању спашени су само подаци од 2011. године и надаље. 
 
И овом приликом на састанку у Општини наглашено је да убудуће сва 
документација, а посебно архивска грађа која се трајно чува, мора да буде смештена 
у адекватнији и безбеднији простор како би се предупредила непроцењива штета 
која настаје у оваквим ситуацијама. 
  
- ЈКП „ОБРЕНОВАЦ", Војводе Мишића 241 
Приликом обиласка терена у пратњи представника општине посећено је склониште 
у насељу „Дудови" у коме се налазила документација Градске општине Обреновац и 
документација ЈКП „Обреновац". Као што је у службеној белешци за општину 
Обреновац наведено представник Историјског архива Београда констатовао је да је 
поменута документација била смештена у склоништу укопаном у земљу и да је оно 
потпуно потопљено и даље, односно и поменутог дана када је извршен обилазак. У 
склониште није било могуће ући. 
  
- ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Вука Караџића 
Документација ЈП за изградњу Обреновца налазила се у управној згради у архиви у 
подруму објекта, по канцеларијама у приземљу и у 2 стана на истој адреси у високом 
приземљу која су коришћена као пословни простор. Сва документација је била 
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поплављена и приликом обиласка овог ЈП обавештени смо да је ниво поплавне воде 
у приземљу износио 1,5м, а у становима 1м. Затекли смо све запослене како 
рашчишћавају простор у коме није ништа остало од документације, осим по неки 
регистратор или фасцикла који су били одложени у ормане и полице на горњим 
нивоима. Архива у подруму није могла да се прегледа јер је још било воде у висини 
око пола метра. 
  
- ДРУГИ СНОВНИ СУД СУДСКА ЈЕДИНИЦА ОБРЕНОВАЦ, Александра Аце Симовића 
9/А 
Приликом посете овом Суду од председнице суда и управитељице писарнице 
добијене су информације да је документација која се налазила у подруму зграде суда 
уништена и да су сачувани само текући предмети који су се налазили по 
канцеларијама. Такође овом приликом је констатовано да је по потреби могуће 
реконструисати предмете с обзиром да се они шаљу на даље поступање. 
  
- ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ОБРЕНОВЦУ, Александра Аце Симовића 9/А 
На истом састанку присуствовала је јавна тужитељка која је изјавила да се 
документација тужилаштва углавном налазила на безбедном из ког разлога имају 
незнатно оштечене предмете. Формирање Комисије која ће констатовати чињенично 
стање такође је обавеза и овог органа. 
Комисијски извештај, снимци и службена белешка чине једну целину и налазиће се у 
Суду и Историјском архиву Београда, као и у ОЈТ и и Историјском архиву Београда. 
  
- БИБЛИОТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ", Милоша Обреновића 182 
У горе поменутој библиотеци уништена је комплетна документација смештена у 
подрумским просторијама и око 30.000 књига. Сачувано је око 60.000 књига од 
којих су неке још увек влажне, као и део документације која је била смештена у 
радним просторијама. Договор са запосленима је да Историјском архиву Београда 
доставе попис документације која се налазила у подруму. 
  
- ДОМ ЗДРАВЉА „ОБРЕНОВАЦ", Војводе Мишића 231 
Уништена је комплетна документација (1960-2011.год.) која је била смештена у 
подрумским просторијама испод апотеке, као и сва пасивна досијеа радника. 
Активна досијеа су сачувана, као и документација која је била смештена по радним 
просторијама на спратовима (гинекологија, картони). 
Са запосленима је договорено да сачине комисијски записник о документацији која 
је уништена који ће доставити Историјском архиву Београда. 
  
- ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ", Вука Караџића бр.92 
Уништена је комплетна документација, активна и пасивна, као и цела зграда 
вртића (тип бараке), а такође и део документације овог вртића која се чувала у 
објекту вртића „Невен". 
  
- ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ", Узун Миркова 12 
Сачувана је комплетна архива која је смештена у магацину на првом спрату. 
  
- ОШ „ОБРЕНОВАЧКА ШКОЛА" (ЈОВАН ПОПОВИЋ), Mилоша Oбреновића 169 
На основу изјаве запослених које смо затекли на лицу места документација свих 
школа већим делом је сачувана захваљујући акцији министарства просвете и уз 
помоћ полиције измештена на локације ван Обреновца. У горе поменутој школи 
сачуван је један део документације, матичне књиге, које су у том моменту запослени 
сушили. 
   
- ОДСЕК ЗА БОРАЧКУ И ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ИЗБЕГЛИЦЕ, Вука Караџића 74 
Обишавши Одсек за борачку и инвалидску заштиту и избеглице, општине 
Обреновац у присуству повереника Вере Милевић и шефа одсека за борачку и 
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инвалидску заштиту и избеглице Татјане Пешић, константовано је да су Решења о 
признавању и укидању статуса тотално уништена, а сачувана је документација из 
само једне године која це се у најскорије време изместити на локацију која још није 
прецизно одредјена.Такодје су, по речима запослених, потопљени и досијеи ратних 
војних инвалида који су трајни и после смрти, а сачувани су само они досијеи који 
се односе на период ратова деведесетих година. 
У одељењу за буџет - борачка заштита, сачувана је исплатна документација за 2013. 
и 2014. годину. 
Финансијска документација за 27 месних заједница је уништена у потпуности. 
У канцеларији за пољопривреду уочено је да су сачувани само регистратори који су 
се налазили на највишем делу полице. 
Добијена је информација да је део документације комуналне инспекције такодје 
потопљен, а да су највероватније, записници комуналне инспекције сачувани на 
серверу, па се као такви могу скенирати. 
Такође је по рецима присутних, добијена информација да се документација 
здравственог осигурања (издавање књижица) налази сва у "каши". 
  
- СЛУЖБА ЗА КАТАСТAР НЕПОКРЕТНОСТИ У ОБРЕНОВЦУ, Војводе Мишића 192 
Обишавши просторије Катастра у Обреновцу као и у присуству службеника 
Снежане Митровиц, евидентирано је, по речима запослених, да се пасивна архива 
Катастра (предмети од 1950-2009 – документи којима се вршила промена права, без 
теренских података) налазе у блату.Такође су уништени и поседовни листови и 
обнова поседовних листова од 1965. године. Сацувана је обновљена земљишна 
књига као и предмети у поступку излагања. 
Старе земљишне књиге које су се налазиле у просторијама суда у Обреновцу, су 
такодје потопљене. У дигиталном облику је сачувана обновљена земљишна књига али 
не и збирка исправа за земљишну и обновљену земљишну књигу. 
  
- ПОРЕСКА УПРАВА, Војводе Мишића 192 
У ходнику Катастра, уочене су две гомиле потопљене документације Пореске управе 
и успостављена је телефонска комуникација са директором поменуте управе 
Данилом Вуксановицем. Том приликом му је речено, да је потребно комисијски 
саставити Записник о поплављеној документацији.Записник се сачињава у присутву 
службеника задужених за документацију и одговорног лица. Тако сацињен Записник 
се проследјује надлежној институцији - Историјском архиву Београда. 
  
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, Београдског батаљона 8б 
Такође је успостављена телефонска комуникација са руководиоцем Центра за 
социјални рад одељења Обреновац Зораном Миросављевићем. Добијена је 
информација да се велики део документације налазио под водом дубине 1,5м и да је 
поменута документација уништена. 
   
- ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ, Краља Александра I-ог 10ц 
На основу личног увида у пословне просторије овог предузећа које се налазе у 
приземљу зграде и разговором са директором Драганом Милановићем, констатује се 
да је 95% документације уништено с обзиром да је висина воде у поменутим 
просторијама била и до 1,5 метара. Можда ће моћи да се сачува само она 
документација мањег значаја која ссе налазила на врху ормана. 
Прилог: Фотографије из економске службе (обрачуни закупа, рачуни, плаћања, 
зараде); 
• фотографије из правне службе (метална каса са досијеима радника) 
• фотографије техничке службе (тендерска доументација, дописи везани за закуп са 
јавним предузећима, пројектна документација за одржавање пословних објеката) 
  
- ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ, Краља Александра I-ог 
Увидом у пословне просторије које се налазе у истој зграде где и ЈП "ПОСЛОВНИ 



 26 

ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ, констатовано је да је документација Паркинг сервиса 
такође поплављена. 
  
- РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ "ОБРЕНОВАЦ", Милоша Обреновића 182 
Документација Универзитета налази се на истој адреси као и ЈП "ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР" и ПАРКИНГ СЕРВИС и у истој пословног згради за коју је констатовано да 
је поплављена и натопљена фекалним водама. 
Прилог: Фотографија испред пословне зграде на адреси Краља Александра I 10. 
Општинске службе на адреси Краља Александра I-ог 10, Дечији додатак и 
Грађевинска инспекција (решења, контроле о дозволама...) су обавестиле општинске 
органе да им је документација у поплављеним пословним просторијама уништена. 
  
- ПД "ПРО ТЕНТ" ДОО, Круг Тента Б 
На основу информације која је добијена телефонским путем од архивара Дубравке 
Миличевић документација није дошла у додир изливањем воде па самим тим 
претрпела оштећења. 
  
- ЈАВНО КОМУНАЛНО "ТОПЛОВОД", Цара Лазара 3/1 
На основу информација добијених телефонским путем од Савески Јасмине 
документација која се налазила у Ројковцу је уништена и то углавном 
рачуноводствена док је техничка документација и она углавном трајног карактера 
сачувана јер је измештена на другу локацију у просторијама директора и 
руководства. 
  
- ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Цара Лазара 2 
На основу информација добијених путем телефона од секретара Радмиле 
Младеновић, документација ове школе је поплављена, а запослени су у контакту са 
надлежним институцијама ради спашавања дела трајне документације. 
   
Приликом сусрета и разговора са одговорним лицима поменутих установа, дата је 
инструкција да све установе направе интерну комисију коју ће чинити по један члан 
из сваког сектора-одељења свог пословања и кроз Записник о евидентирању штете 
изазване поплавом (над документацијом), исцрпно, наведу у којој је количини 
документација оштећена-уништена, из којег је периода (године/распон година) и 
којa је врстa документације тј. ком сектору-одељењу припада. 
 
Након нормализације услова живота и рада у ГО Обреновац, приликом наредне 
службене посете обавиће се увид у постојеће стање целокупне документације и 
приликом сачињавања Записника о стручном надзору над архивирањем, стручним 
одржавањем и одабирањем архивске грађе, Историјски архив Београда ће се 
руководити Записником о евидентирању штете изазване поплавом (над 
документацијом) и узети у обзир све наведене информације од стране интерне 
комисије. 
  
Институције које су до краја 2014. доставиле Записник о евидентирању штете 
изазване поплавом (над документацијом) су: 
 
- ЈКП „ОБРЕНОВАЦ",  ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ, - БИБЛИОТЕКА „ВЛАДА 
АКСЕНТИЈЕВИЋ", -ДОМ ЗДРАВЉА „ОБРЕНОВАЦ",  ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ,  
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ,  ЈАВНО КОМУНАЛНО "ТОПЛОВОД",  ЈП 
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" ОБРЕНОВАЦ,  ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ – ОБРЕНОВАЦ, 
ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА ОБРЕНОВАЦ, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОБРЕНОВАЦ 
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ 
 

Сајт ИАБ-а: www.arhiv-beograda.org 
 
Интернет презентација Историјског архива 
Београда, која је свој web живот започела још 
2007. године из године у годину бележи 
повећање броја посетилаца. 
 
У 2014. је урађено ново техничко решење сајта 
Архива,  на модуларној ЦМС платформи 
(Joomla! version, 2.5.19.) заснованој на PHP 
технологијама, редизајнирано и прилагођено 
новим потребама. У складу са тим закупљен је 
и нови домен на linux  платформи   који 
подразумева 2.000 мб простора, неограничен 
број поддомена, неограничен фтп приступ као 
и неограничен број мejл адреса што је 
задовољило тренутне потребе за даљи развој и 
допуну сајта. Сви постојећи садржаји су 
редизајнирани и пренети на нову платформу, 
а урађене су и бројне допуне садржаја.  
 
Урађена је нова, обједињена претрага из база 
обраде фондова, пописа фондова и техничке 
документације која даје могућност претра-
живања свих унетих садржаја (који су 
доступни за јавност) кроз опцију Фондови, као 
и по категоријама (слике, књиге, карте и мапе, 
техничка документација). Омогућавање 
корисницима да преко архивске интернет презентације претражују грађу све до 
нивоа предмета или документа је реткост у регионалним, па чак и европским 
оквирима. То се нарочито може рећи за сајтове градских архива, који су неретко 
сведени на поддомен официјелног градског сајта, или централизоване архивске 
мреже. 
 
Сајт је допуњен страном за контакт са корисницима услуга као и пријављивањем на 
мејл листу Архива за шта су корисници исказали велико интересовање. Ново 
редизајнирано идејно  решење сајта Архива је већ добио бројне похвале од стране 
корисника и колега из струке, а чланак о сајту је објављен и у новом броју Архивског 
гласника који је изашао у децембру 2014.  
 
Нова интернет презентација Архива започела је свој web живот почетком маја 2014, 
а наставиће да се мења и расте у складу са потребама Архива и његових корисника. 
Сајт је урађен на српском (ћирилична и латинична верзија) и енглеском језику и 
тренутно има преко 500 чланака. У 2015. ће корисници на основу послова започетих 
у 2014. години моћи да на новом поддомену сајта да погледају виртуелну сталну 
поставку Архива. 
 
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. 
У октобру је извршен пренос на нови хостинг пакет променом провајдера ради 
постизања веће врзине одзива и боље сигурности. 
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Сајт Архива је на годишњем нивоу у 2014. забележио преко 100.000 посета. 
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FACEBOOK страница ИАБ-а: 
www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554 

 
 
Увиђајући да нови интернет сервиси, попут друштвених мрежа, представљају 
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, а у координацији са активностима на интернет презентацији 
Архива. Такав вид ширења активности архива у савременом окружењу је 
унапред пажљиво размотрен, пре свега узимајући у обзир теоријске поставке 
овог вида делатности од стране архивиста из технолошки напреднијих 
земаља.  
Свакодневни послови на уређивању фејсбук странице Историјског архива 
Београда подразумевају следеће:  
1. одабир  и формирање садржаја 
 - архивских докумената, информација, текстова  и других историјских 
извора којима ће се широкој публици предочити историјска знања о 
прошлости, а такође и појачати интересовање за активности ИАБ (изложбе, 
публикације, рад на сређивању и обради архивске грађе)  
 - овакав вид активности, на основу више стручних анализа од стране 
архивских стручњака широм света, показао се као најпогоднији да се разбије 
стереотип о архивима као затвореним институцијама, за које већина људи не 
зна чак ни да постоје и шта се у њима ради 
2. свакодневна интеракција са корисницима  
- успешно вођење странице прикладним садржајима узроковао је огромну 
заинтересованост корисника широм света – страницу прати преко 18.200 
корисника, а дневно је посети неколико хиљада особа, што је сврстава у једну 
од најуспешнијих у Европи; то произискује свакодневну (7 дана у недељи) 
интеракцију са корисницима – одговарање на питања, уређивање садржаја 
послатих од стране публике  и праћење веома динамичних активности на 
страници 

http://www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554
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3. програмирање постова 
- како би динамика послова на одржавању странице текла ритмично, без 
празнина у ходу, повремено се врши и програмирање садржаја унапред, који 
се накнадно проверавају 
4. праћење и еваулација постигнутих резултата  
- на основу доступних статистичких прегледа и према другим показатељима 
врши се према потреби и кориговање активности 
Страница Историјског архива Београда у 2014. години, свакодневном 
активношћу (седам дана у недељи) и богатством садржаја, у потпуности је 
испунила првобитни планирани задатак да се широком кругу корисника 
приближи богатство архивских фондова, али и свест о значају чувања, 
заштите, обраде и коришћења архивске грађе.  
Број регистрованих корисника који путем ове друштвене мреже свакодневно 
прате вести и информације, у континуитету је интензивно растао и тренутно 
премашује број од осамнаест хиљада. Страница Архива се на тај начин 
сврстала међу најпосећеније и најпрепознатљивије архивске презентације у 
свету, што је имало одјека и ван ужестручних кругова, а Историјском архиву 
Београда, као и српској архивистици у целини, обезбедило значајно место на 
виртуелној архивској мапи света. 
Поред свакодневног повећања аудиторијума и анимирања публике кроз 
објављивање докумената, старих фотографија, података о архивским 
фондовима, грађи и издањима, рубрике Догодило се на данашњи дан, 
текућим активностима и др, за очекивати је да ће на овај начин 
промовисана архивска делатност и богати фондови нашег архива 
заинтересовати шири круг људи, нарочито млађих генерација, и побудити у 
њима радозналост за коришћењем архивске грађе, али и свест о значају и 
неопходности њеног чувања. 
Фејсбук презентацију Архива уређује Слободан Мандић, руководилац 
Одељења обраде и коришћења архивске грађе. 

Статистика посећености ФБ профила ИАБ-а у 2014. години 
по полу и локацији 
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5. Посећеност програма 

- укупан број посетилаца 
(гледалаца) са упоредним 
податком у односу на 2013. 
годину 

2013. 
 

7.720      

2014. 
 

(3.135 + 74.000) 

 
Структура посећености програма у 
односу  на врсту програма изражена 
у процентима 

  

   број          % 
програми установе  
Изложбе у галеријском простору:   
                            
  1.Изложба Београдски Јевреји - живот 
и Холокауст 

  2.Изложба Архитектура Модерне на                       
јавним објектима у Београду, период 
1918–1941, Галерија ИАБ, 28. мај 2014. 

  3.Изложба Ослобођење Београда – 70 
година после, Галерија ИАБ, 12. октобар 
2014. 

 

 
                                       
                3.135          100% 
 
                 
                    608          19% 
 
 
                    290          10% 
                  
 
                    900          29% 
 
 

копродукције 
  4.Изложба Словенски главни градови у 
2D, Галерија ИАБ, 17. април 2014. 

 

 
 
                    307          10% 
 
                     
 
 
 
                    450          14% 
 
 
 
 
 
                     580         18% 

Програми установе ван матичног 
простора 
  5.Изложба Векови Београда /IX–XX/ 
век са посебним сегментом Словенци у 
Београду, Музеј народног ослобођења у 
Марибору,  11. фебруар 2014.  

  6.Изложба Николај Краснов – руски 
неимар Србије, Дом руске дијаспоре 
„Александар Солжењицин" (Москва), 4. 
децембар 2014. (копродукција) 

пројекти других установа или 
појединаца који су се одвијали у 
установи у уступљеним терминима 
гостовања из иностранства 
Изложбе на отвореном укупно 
(подаци ЈП Београдска тврђава) 

 
                    / 

 
 / 

                    
                    74.000 
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   7.Изложба Верски објекти у Београду, 
Савско шеталиште, парк Калемегдан, 
20. март 2014. 

   8.Изложба Архитектура Модерне на 
јавним објектима у Београду, период 
1918–1941, Савско шеталиште, парк 
Калемегдан, 19. август 2014. 

 
45.000 
 
 
 
29.000 

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

 
РЕЗИМЕ 

 
И у току 2014. године сва догађања у оквиру програмске делатности 
Историјског архива Београда медији су испратили са достојном пажњом те се 
наставио вишегодишњи тренд заступљености у свим врстама медија. Архив 
је и 2014. био истраживачка станица за реализацију бројних новинских 
чланака, публикација, документарних филмова, тв репортажа итд.  О свим 
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 од стране 49. 
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Финансијски преглед трошкова за 2014. годину по структури прихода: 
 

6. Финансирање 
Програмски 

трошкови 
Зараде 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

Породиљско 

боловање и 

боловање 

преко 30 дана 

УКУПНО 

Структура прихода 2.977.996 47.888.722 26.875.020 806.401 308.147 78.856.286 

1. Буџетска средства             2.375.959 41.572.311 15.430.492   59.378.762 

- Града 1.695.959 
40.992.694 

579.617 
15.430.492   59.378.762 

- Републике 680.000      

- општине       

2.  Остали извори 602.037 
6.248.885 

67.526 
11.444.528 806.401  19.169.377 

- донације*       

- спонзори       

- приход од реализације програма 

(улазнице, чланарине и др. програми) 
      

- приход од услуга                 602.037 6.316.411 11.444.528 806.401  19.169.377 

- остали сопствени приходи        

 
 

У прилогу достављенљ Одлука  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за  2013.  и 2014. 
годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма) 
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10 Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана    26.02.2015. 
године 
(одлуку доставити у прилогу) 
Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 
 

 
Управни одбор је током 2014. године деловао у складу са својим 
овлашћењима и важећим законским и подзаконским прописима. Без обзира 
на одређене измене у саставу Управног одбора током поменутог периода, 
сачуван је континуитет деловања и остварен пуни увид у активности 
установе. 
Стога, Управни одбор компетентно и одговорно потврђује и оцењује извештај 
о раду и подржава Програм који је сачинила управа и стручне службе 
Архива. 
 
Управни одбор оцењује да  усвојени Програм одражава реално стање 
установе, и заснива се на амбициозном, али остваривом плану деловања.  
 
Управни одбор је свестан бројних проблема које оптерећују редовни рад и 
развојне програме установа културе у овом периоду, али сматра да постоји 
реални основ за реализацију плана очувања и развоја служби Архива. 
 
Историјски архив Београда препознаје као фундаментални проблем питање 
смештајних капацитета за све већи обим архивске грађе који му је поверен 
на чување, а у вези са тим и неопходност решавања правних питања 
повезаних са власништвом простора, правом коришћења и могућношћу да се 
у континуитету остварује план кадровске обнове стручног и помоћног особља. 
 
Извештај о раду Историјског архива Београда у 2014. години Управни одбор 
подржава, прихвата и одобрава. 
 
 
 
 
Датум подношења извештаја                                        Председник УО ИАБ-а 
 
 26 .02.2015. године                                                               
____________________                                                      
                                                                                            Драгомир Ацовић, 
                                                                                                дипл.ингж. арх 
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Оцена програма и посебне напомене директора 
 
У 2014. 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. Унапређиван је рад на 
заштити код стваралаца и ималаца архивске грађе, који је видљив у 
постигнутим резултатима. Посебно и правовремено улогу заштите Архив је 
одиграо у току елементарних непогода (поплава) у Обреновцу када је реаговао 
на позив кризног штаба општине Обреновац  одласком на терен и 
предузимањем одговарајућих мера предвиђених за ванредне ситуације 
(прегледи простора где је документација била смештена, сачињавање 
службених белешки и прикупљање материјала комисија). 
Рад са странкама је и даље приоритет Архива, а исти је изузетно 
интензивиран у протеклој години. Као показатељ тога истичемо да је у Архив 
пристигао 11.321 захтев, по разним основама, чији је преглед дат у 
извештају.  На основу тога, а не само тога, процењујемо да је током 2014. 
године Архив посетило скоро 20.000 грађана. 
Још један стратешки циљ Архива - интензивирање међународне сарадње у 
региону и сарадња са сродним институцијама културе на заједничким 
пројектима и даље се успешно реализује. Представници Архива су 
учествовали на бројним међународним конференцијама и стручним 
скуповима из домена рада Архива, изложбена поставка Векови Београда /IX – 
XX век/ са посебним сегментом Словенци у Београду гостовала је у Марибору,  
као плод успешне сарадње са међународном установом Форум словенских 
култура започете 2012. године,  у галерији Архива отворена је изложба 
Словенски главни градови у 2D итд. 
Јавност је и даље редовно обавештавана о активностима Архива у свим 
његовим сегментима путем веб сајт презентације Архива која је у 2014. 
технички, дизајнерски  и садржајно значајно осавремењена, али и преко 
странице на друштвеној мрежи фејсбук, која  тренутно броји 8.247 
пратилаца (првенствено млађе популације али и остале стручне и културне 
јавности). 
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите 
зграде и баштине која се у њој чува настављене су  и у 2014. извођењем 
радова на санацији спољне водоводне мреже, система видео надзора, а 
нарочита пажња је усмерена ка унапређењу инфраструктуре, опреме и 
услова за нормално функционисање информационог система ИАБ-а са 
пратећом мрежном и рачунарском опремом. 
Преостале 2 од претходно 35 наложених мера заштите од пожара по Решењу 
МУП-а Републике Србије које се тичу пројектовања и извођења радова на 
замени противпожарног система за гашење пожара захтевају 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.  
Још једном указујем и упозоравам, да су смештајни капацитети за архивску 
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грађу – депои попуњени 99% 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 чиме се врши притисак на Архив да изврши законски 
урегентно преузимање доспеле документације.  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). Привремено решење би могло да буде додељивање  адекватно 
опремљеног смештајног простора Архиву, од стране оснивача,  док се не 
реализује проширење постојећег објекта. 
Узимајући у обзир да је Архив у 2014. поред извршавања редовних радних 
активности активно радио на  реализацији бројних  програмских активности 
које су изазвале велику пажњу јавности и биле веома посећене (уз 
наглашавање да је током протекле године 8 радника отишло у пензију), 
мишљења сам, да је Историјски архив Београда 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 
 
            26.02.2015. ___________________ 
                                                                                             Мр Драган Гачић  
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ПРИЛОГ 
ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА 

 
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2014. годину 
дат је према организационој структури и стручним пословима унутар 
организационих јединица: 
 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТE 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 

400 прегледа и 
записника 

2. Рад на излучивању безвредног регистратурског 
материјала у регистратурама 

404 записника и 
решења; 
излучено преко 
37.349 м 
регистратурског 
материјала 

3. Доношење Листи категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања и давање 
сагласности на исте 
 
НАПОМЕНА: Од укупног броја оверених листи 60% је 
оверено тек након извршених исправки од стране 
Архива 

 
99 листи 
 
23 листе враћене 
на исправку 
ствараоцима али 
нису послате на 
оверу 

4. Преписи архивских књига из регистратура 206 преписа 
5.  Евидентирање нових регистратура 30 регистратуре 
6.  Редовно ажурирање електронске базе података о 

стању и променама у регистратурама у надлежности 
Архива 

1452 ел. записа 

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

1. Преузимање нових фондова или делова фондова 
 
- Привреда (28) 
- Записници Скупштинских заседања са редовних и 
ванредних седница 
- Патриотски савез Београда 
 
-Преузимање легата Јована Ћирилова, Ивице 
Млађеновића, Тање Крагујевић, Мирољуба 

  
 
30 фондова/ 
192 дужна метра 
 
 
 
сукцесивно 
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Тодоровић, Богдана Кршића,  Вање Краут и саве 
Анђелковића 
 

3. Измештање фондова у депоу 832 m 
4. Комплетирање и формирање досијеа фондова 

преузетих у Архив 
40 

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

19.179  
архивских 
јединица 

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

7.204 одговора 
по захтевима 

 
ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
Р. Бр Опис послова Количина 

1. Рад са корисницима микрофилма (вишедневно 
истраживање сваког појединог корисника) 

85 истраживача 
(просечно 3 
доласка по 
истраживачу) 
217 ролни 

2. -Рестаурација и конзервација грађе Земунског 
магистрата, Управе Града Београда, Општине 
Града Београда 
 
Техничка документација (планови, карте, плакати, 
дипломе,слике)  
 
-Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником), 
фиксирање и рестаурација 

редовно 
 
4.236 листова 
 
259 комада 
 
 
305 комада 
 
 

3. Деловодни повез оштећених књига 
 

58 књига 

4. Повез старих и оштећених књига 
 

2 књиге 

5. Повез књига у полукожу и целу кожу 
 

35 књига 

6. Броширан повез књига 
 

243 књига 

7. Спирални повез 70 комада 

8. Израда досијеа за спољну службу 
 

40 комада 

9. Израда специјалних кутија пресвучених у платно и 
шагрин 
 

5 кутија 

10. Израда кутија за заштиту архивске грађе 5.000 комада 
11. Рад на техничкој припреми изложби 6 изложби 
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РАД СА СТРАНКАМА КРОЗ ПИСАРНИЦУ АРХИВА  
 
Укупан број захтева 11. 321 

Структура примљених захтева: 

рб. врста захтева број захтева 

1.  техничка документација-пројекти зграда  3.026  

2.  подаци о просеку примања и радном стажу у 
угашеним привредним друштвима 

5.412   

3.  дипломе и сведочанства угашених школа 84  
4.  картони житеља Београда и Земуна (пријаве 

боравка) у периоду 1928-1953 
126   

5.  национализација 776 

6.  рехабилитација 637 

7.  експропријација 442 

8.  решења, уговори 413 

9.  конфискација 260 

10.  остали типови одузимања 90 

 
ОДЕЉЕЊЕ ОБРАДЕ И КОРИШЋЕЊA АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 
Р. 
Бр Опис послова Количина 
Фондови 
 
1. Фонд Заповедник полиције безбедности и службе 

безбедности (BdS -  Befehlschaber der 
Sicherheitspolizei unh Sicherheitddienst) 

- аналитичка обрада предмета у информациони 
систем Јанус 

 
 
 
120 уноса 

2. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР I РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА  
- израда спољашњих листа 
- аналитичка обрада предмета ратне штете 
 

4200 
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3. Фонд  НАРОДНИ ОДБОР III РЕЈОНА ГРАДА 
БЕОГРАДА 
- фолијација, сигнирање, израда унутрашњих листа 
- аналитичка обрада предмета у бази (Јанус) 
 

 
 
1.862 предмета 
 

4. Меомоарска грађа (МГ) 
- аналитичка обрада предмета у Јанусу 

 
3 кутије 

5. Попис и формирање Регистра аудиовизуелне 
архивске грађе из следећих архивских фондова и 
збирки: 
-легат Јелене Шантић, легат Мирослава Мишковића, 
фонд БИТЕФ, легат Јелена Шантић, лични фонд 
Јована Ћирилова, лични фонд Небојше Попова, 
лични фонд Војислава Костића, Легат Влајка 
Беговића, Легат Константина Коче Поповића и 
Лепосаве Лепе Перовић, лични фонд Наде 
Маринковић, кустоска документација 

 
 
 
1400 уноса 

Збирке , лични фондови и легати 
 
6. Збирка досијеа револуционарног радничког 

покрета и НОП 1900-1946 (К) 
- аналитички опис предмета у Јанусу 

 
 
16 уноса 

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 

 
 
270 
фотографија 

8 Легат Милорада Мишковића  
- попис и класификација 

3 кутије 

9. Легат Мирољуба Тодоровића 
- попис и класификација  

-сређивање (печатање, израда унутрашњих 
листа, обележавање кутија) 

 
3 кутије 
 

10. Лични фонд Војислава Вељковића 
- класификација грађе 
- писање историјске белешке 
- израда унутрашњих листи 
- израда породичног стабла (софтвер Genopro) 
- аналитичка обрада (Јанус) 

320 предмета 

11. Легат Константина Коче Поповича и Лепосаве 
Лепе Перовић 

- сређивање личних докумената 

 
3 кутије 

12. Легат Вање Краут 
- попис и класификација 

 
19 кутија 

13. Легат породице Крагујевић 
- попис и класификација 

 
10 кутија 

Информативна средства 
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1. Тематски водич архивске грађе о Првом 
светском рату 
- истраживање фондова и прикупљање података 
-одабир и обрада докумената 

- аналитичка обрада 
преко 600 предмета 
- дигиталне копије 
250 докумената 
 

2. Попис фондова и збирки ИАБ за издање 
матичног Архива Србије  

- допуне и измене 

 

Остало 

 Руководилац Одељења учествовао је у припреми свих 
извештаја и програма рада Архива, координисао 
послове унутар Одељења и између Одељења и других 
организационих целина Архива, вршио 
коресподенцију и контакт са другим установама и 
појединцима из земље и иностранства, свакодневно 
(седам дана у недељи) радио на уређивању и 
ажурирању Фејсбук странице Архива. 

 

 
КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ЧИТАОНИЦИ 
 
р.бр.  опис послова количина 

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

652 истраживача 
 

2.  домаћи истраживачи 626 истраживача 
3. страни истраживачи 26 истраживача 
4. истраживачких посета и унос у електронску базу  3.237 

истраживачких дана 
 

5. истраживачке посете домаћи истраживачи 3.117 
истраживачких 
дана 

6. истраживачке посете страни истраживачи 120 
истраживачких 
дана 

7. издавање и враћање архивске грађе по реверсима 
(инвентарне јединице) 

5.379 инв. 
јединица 

8. техничка документација (инвентарне јединице) 839 инв. 
јединица 

9. издавање и враћање ролни микрофилма у 
микрофилмској лабораторији 

218  ролни 

10. картотека грађана Београда и Земуна 13.351 картона 
11. пружање информација корисницима о архивској 

грађи у читаоници, телефоном и путем 
електронске поште издатих библиотечких 
јединица у читаоници 
 

2.435  
контаката 
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БИБЛИОТЕКА 
 
Р. 
Бр. 

 Опис послова за 2014. г.  Количина 
 

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

108 наслова 

2. разменом дато другим институцијама 
 

240 публикација 

3. инвентарисање и техничка обрада публикација 
 

310 публ. 

4. урађена каталогизација у информ. систему Јанус 390 уноса 
 
240 допуна 

5. купљених публикација за Библиотеку 
 

64 комада 

6. међуинституционална сарадња с архивима, 
музејима, институтима Београда и Србије 
 

430 контаката 

7. сарадња са издавачким кућама, књижарама и 
антикварима 
 

320 контаката 

8. помоћ у раду студенткињи на пракси при обради 
периодике као и у сналажењу при коришћењу лисних 
и електронског каталога Библиотеке ИАБ-а 
 

сталне консултације 
у трајању од два 
месеца 

9. Рад на проналажењу одговарајућих наслова за рад на 
Библиографији о Првом светском рату – прегледане 
књиге, часописи и штампа 
 

2.000 наслова 

10. евиденција издавања на коришћење библиотечких 
јединица за потребе запослених 
 

380 библ. јединица 

 
 
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Р. 
Бр 

 Опис послова Количина 

1. Изложбена делатност:  
Изложба Београдски Јевреји - живот и Холокауст, 
Галерија ИАБ, 24. јануар 2014. 

- истраживачки рад  
- припрема текстова и легенди  
- скенирање,  обрада и штампа експоната 
- израда синопсиса изложбе 
- израда каталога и књиге Поменик 
- поставка изложбе 
- скидање изложбе 

 

2. Изложба гостовање: Изложба Векови Београда /IX–
XX/ век са посебним сегментом Словенци у 
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Београду, Музеј народног ослобођења у Марибору,  
11. фебруар 2014. 

- поставка изложбе 
-  

3.  Изложба Верски објекти у Београду, Савско 
шеталиште, парк Калемегдан, 20. март 2014. 

- прилагођавање новом формату паноа 
- прелом паноа и позивница 
- реализација 

 

 

4. Изложба Словенски главни градови у 2D, Галерија 
ИАБ, 17. април 2014. 

- поставка изложбе 
- прелом плаката и позивница 

 

 

5. Изложба Архитектура Модерне на јавним 
објектима у Београду, период 1918–1941, Галерија 
ИАБ, 28. мај 2014. 
 

- истраживачки рад као допуна аутору 
- прелом каталога и позивнице 
- поставка изложбе 
- скидање изложбе 

 

6. Изложба Архитектура Модерне на јавним 
објектима у Београду, период 1918–1941, Савско 
шеталиште, парк Калемегдан, 19. август 2014. 

- прилагођавање новом формату паноа 
- прелом паноа и позивница 
- реализација 
 

 

7. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, 
Галерија ИАБ, 12. октобар 2014. 

- истраживачки рад  
- припрема текстова и легенди  
- скенирање, дизајн, обрада и штампа експоната 
- прелом каталога 
- поставка изложбе 

 

8. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, 
Дом руске дијаспоре „Александар Солжењицин" 
(Москва), 4. децембар 2014. - копродукција 

- истраживачки рад  
- припрема текстова и легенди  
- лечење докумената, скенирање одабраних 

експоната великог формата  
- поставка изложбе 
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, СТРУЧНА И НАУЧНА САРАДЊА АРХИВА  
СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са Архивом Србије, Архивом Југославије, 
Историјским музејом Србије, Институтом за новију 
историју Србије, Кинотеком, Институтом за 
стандардизацију, ПИО фондом, Филозофским 
факултетом, Правно-биротехничком школом, 
Народном библиотеком Србије итд. 

 

2. Помоћ при реализацији документарног филма “Коча 
Поповић”,  Филмске новости, редитељ Горан 
Марковић 

 

3. Истраживачи из иностранства: 

Rifat Rustemović (AKADEMIJA NAUKA REPUBLIKE 
AUSTRIJE), Anisa Hasanhodžić (AKADEMIJA NAUKA 
AUSTRIJE),  Armina Galijaš (UNIVERZITET GRAC, 
AUSTRIJA), Stephen Steiner (Austrija), Nora Veselinova 
(Bugarska),  Havier Bougarel (CENTRE NATIONAL DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Francuska), Fabio 
Giomi (CETOBAC – EHESS, Pariz, Francuska), Georgios 
Klokidis (VERIJA, GRČKA), Carla Konta (DIP. DI STUDI 
UMANISTICI, Rijeka), Rajka Bućin (HRVATSKI DRŽAVNI 
ARHIV), Nataša Matakšić (HRVATSKI POVIJESNI 
MUZEJ),  Iva Vinduška (NUMS, ZAGREB), Sanja 
Horvatinčić  (INSTITUT ZA ISTORIJU UMETNOSTI), 
Milovan Pissari  (Italija), Ljubica Spaskovska 
(UNIVERSITY OF EXETER, Makedonija), Silja Trimbuch 
(Nemačka), Baten Joerg  (ÜNIVERSITAT TUBINGEN, 
Nemačka), Marine Pantovič (INSTITUT HUMANITARNOG 
OBRAZOVANJA I SPORTA, Rusija), Andrej Čižov 
(Rusija), Večeslav Petrović  (Rusija), Marta Iarenko 
(Ukrajina), Jared Wilkins (USA) и Kirsten Hildonen 
(USA)   

 

4. Сарадња са другим архивима у Србији, учешће у 
комисијама при Архиву Србије, редакцијама итд.  

 

5. Два радника Архива је похађало а 1 завршио 
Архивски течај у Архиву Србије, а три радника су 
допунила течај у складу са новостеченом високом 
стручном спремом. 

 

 
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, 
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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.  
- Прерађен је начин уноса у базе Депо и Читаоница. 
- За потребе израде публикације Нежидер  урађен 
посебан модул са новим интерфејсом и активнијом 
логиком уноса за више корисника. 
- Радило се на разради варијанти прегледа великих 
фајлова које ће се наставити и у 2015. 
- У одређеним сегментима за потребе upload-а 
примењиване jQuery библиотеке, укључен други  
RDBMS - PostgreSQL  
- Рађено је заштитно бекаповање података 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Урађен је нови интерфејс за модул Обраде фондова,  
оптимизација брзине и визуелног приказа 
стандардизован за сваки прегледач, урађено 
прилагођење за оптималну резолуцију као и 
прилагођавање нивоа ИСАД препорукама (потребан 
и довољан услов). 

 
12.810 уноса 
аналитике  
 

3. Преко сaјта Архива корисници и даље могу online 
претражити базу података техничке документације 
која се редовно допуњава у складу са приспелом 
документацијом и упознати се да ли се у Архиву 
налази документација која им је потребна.  

1.668 нових 
уноса у 2014. 
 
Укупно тренутно 
66.010 уноса 

4. У складу са потребама и изменама темплејта за 
одговор на захтеве странака настављен је рад на 
унапређењу модула Рад са странкама омогућено  
коначно снимање свих уверења и решења. Потпуно 
аутоматизован прелаз у нову календарску годину. 
Унапређена је брзина, начин снимања података, 
оптимизован поступак обраде и штампе решења по 
свим типовима захтева. 

 
11. 321захтева 
 

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

280 уговора 
 
 

6. Модул Библиотека за унос инвентара и сигнатура 
књига из Библиотеке ИАБ са неопходним описима у 
складу са библиотечким стандардима  

250 уноса и 
исправки  у 
2014. 

7.  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. 
Урађена је потпуна дигитализација Збирке диплома 

 
5.000 скенова 
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указа и постављења, Збирке ратне сирочади и 
часописа Сигнал која је повезана са обрадом, 
настављено скенирање  матичних књига општине 
Савски венац,  за потребе странака урађено 2.187 
копија, дигитализована документа  за потребе 
изложби итд.) 

8. У надлежности Центра је и службена електронска 
пошта Архива која се дистибуира и бекапује. 
Тренутно је активно преко 40 маил налога преко 
текућег хостинга тако да  запослени сада самостално 
шаљу и примају своју службену електронску пошту 

примљено 4.124 
послато 1.107 
(са званичног 
mail налога) 

9. Вебсајт Архива 
У оквиру Центра у сарадњи са спољним сарадницима 
урађене су основе новог сајта Архива, урађена је 
платформа, дизајн, предлог менија и садржаја и сајт 
ће бити пуштен у рад у првом делу 2014. 
Редовно је ажуриран садржај на оба наша писма и 
на енглеском језику. 
Детаљније на страни 23 

600 чланака 
 
Сајт: 
3.050 приступа 
претрази базама 
преко сајта ИАБ 
споља 

10. У 2014. 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.  

 
 
8.247 пратилаца 

 Редовно су одржаване све функције интернет 
линкова, рутера као и ЛАН мрежа у Архиву 

 

11. Центар је учествовао у набавкама рачунарске опреме 
и осталих техничких уређаја за потребе Архива 
(сигурносни систем). 
- Подигнут је хардверски ниво опреме куповином 4 
нова рачунара и сториџ системом као и  
сервисирањем унутар куће и набавком компоненти 
што је резултирало тиме да у Архиву нема 
конфигурације испод нивоа Пентијум 4, 1gb рам 
меморије, а и сви монитори су величине бар 19".   
- У оквиру Центра врши се и набавка адекватних 
тонера за штампаче.  

 

12.  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 припреми презентација 
Архива  
-Центар је редовно учествовао у пословима коорди-
нације са спољним сарадницима, пословима 
међународне сарадње, у ажурирању адресара Архива 
и припреми штампе позивница изложби, за 
новогодишње честитке итд. 
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-Припрема потребних материјала за све реализоване 
изложбе у којима је учествовао ИАБ (скенирање, 
обрада, штампа, презентација, дизајн) 

13. Информациони систем Јанус је у току 2014. 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 су 
запослени у Архиву, 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 2014. године одржано је 8 
седнице Управног одбора 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. 
Такође око ових питања против пожарне заштите дошло је до значајнијег 
ангажовања Агенције за инвестиције и становање града Београда која је за 
потребе Историјског архива Београда покренула јавну набавку услуга – 
Израде техничке документације за климатизацију, вентилацију, микроклиму 
депоа, систем за стабилно гашење пожара и осветљење депоа објекта 
Историјског архива Београда. Помажући око овог обимног посла Одељење је 
било посебно ангажовано на добијању финалне верзије Пројектног задатка за 
израду главних пројеката реконструкције или реконструкције и санације 
инсталација депоа објекта Историјског архива Београда који је био саставни 
део конкурсне документације за ту набавку.  
Међутим, како је МУП Републике Србије, Управа за ванредне ситуације 
својим Закључком од 22.07.2014.године одбио продужење рока за мере под 
тачкама 32 и 33 решења ове Управе бр. 217.1-1200/2011-07/7 од 
10.01.2012.године јер је по њима захтев био неоснован, служба је у 
остављеном року поднела жалбу број 02-863/3 од 07.08.2014.године. 
На ту жалбу МУП Републике Србије, Управа за ванредне ситуације је 
одговорио својим Решењем од 25.11.2014.године одбијањем наше жалбе као 
неосноване. 
У остављеном року одлучено је, будући да нам је то била једина опција која 
нам је остављена Поуком о правном леку, да се против овог Решења може 
повести и Управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема 
наведеног Решења, па је тако поднета у својству тужиоца (Историјског 
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архива Београда) Тужба за поништај коначног Решења 07/1 број 217-856/14 
од 5.12.2014.године.  
Верујући у исправност свог поступка са једне стране и намере Агенције за 
инвестиције и изградњу Београда која је у свом буџету за 2014, 2015. и 
2016.годину определила значајна средства како за ову намену тако и за 
решавање других питања у Историјском архиву Београда, више смо него 
убеђени да ће доћи до позитивног обрта и коначног решења овог проблема 
пре свега што се тиче свих захтева датих на основу Решења Управе за 
ванредне ситуације МУП-а Републике Србије број 217.1-1200/2011-07/7 од 
10.01.2012.године. 
Одељење је спровело 72 набавке од чега 3 (три ) јавне набавке мале вредности  
и 69 набавки на које са закон не примењује. 
Поштујући позитивне прописе и потребе Историјског архива Београда као 
корисника Одељење ће и убудуће наставити са спровођењем свих потребних 
јавних набавки. 
На основу раније одрађеног Записника о извршеном вештачењу о техничкој 
исправности и испуњењу услова за употребу објекта и с тим у вези добијеног 
Решења о грађевинској и употребној дозволи (26.07.2012.године) којим је 
легализовано новонастало стање (простор Галерије и БелМедика) Председник 
УО ИАБ је иницирало одржавање посебне Седнице Управног одбора на којој 
је расправљано о ситуацији око коришћења простора који је настао 
затварањем отвореног дела колонаде у приземљу објекта ИАБ-а. Заједнички је 
закључено да је неопходно да се састану након те Седнице Управног одбора 
Председник Управног одбора ИАБ Драгомир Ацовић, в.д. директора ИАБ мр 
Драган Гачић и Руководилац одељења општих послова Бојан Драшкић и 
саставе допис и упуте га Секретаријату за културу као оснивачу како би нам 
они дали јасне инструкцвије како да поступамо по овој ствари.   
На основу Одлуке Председника УО ИАБ-а Драгомира Ацовића 
15.07.2014.године покренута је процедура за расписивање и спровођење 
јавног конкурса за избор директора ИАБ. Целокупан процес оглашавања у 
дневним новинама које покривају територију Републике Србије, давања 
информација потенцијалним кандидатима, издавања конкурсне 
документације, пријемом захтева, дистрибуцијом информација  пријема 
кандидатима, организацијом Интервјуа кандидата који су ушли у најужи 
круг и доношење Одлуке о избору директора Историјског архива Београда 
самостано је организовало Одељење општих послова. 
Одељење је сачинило Уговор о раду на одређено време на период од 4 године 
01.10.2014.године са директором мр Драганом Гачићем на основу Решења о 
именовању директора Историјског архива Београда, Скупштине града 
Београда број 112-880/14-С од 18.09.2014.године, који је са директором 
потписао у име оснивача Председник УО ИАБ Драгомир Ацовић.  
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Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности 
 
1. 
„Београдски Јевреји – живот и Холокауст“ 
 
Изложба приређена у склопу обележавања међународног дана сећања на жртве 
Холокауста. Изложба је била добро проптраћена у медијима – отворио ју је 
председник Владе Србије, Ивица Дачић. 
 

– Новинска агенција ТАНЈУГ, рубрика „Београд”, Отворена изложба 

Београдски Јевреји –живот и Холокауст, опширан прилог са отварања 

изложбе, са фото и видео материјалом, 24. јануар 2014. 

– РТС, Успомена на страдале у Холокаусту, детаљан прилог са отварања 

изложбе, 24. јануар 2014. 

– Б92, Морамо се борити против мржње, прилог са отварања изложбе, 24. 

јануар 2014. 

– Беоинфо, рубрика „Вести”, детаљан прилог са отварања изложбе: Вечерас 

отворена изложба Беопградски Јевреји –живот и Холокауст, 24. јануар 2014. 

– Политика, Београдски Јевреји – живот и холокауст, прилог са отварања 

изложбе, 25. јануар 2014. 

– Новости, рубрика „Београд”, Злочини неће бити заборављени, прилог са 

отварања изложбе, 25. јануар 2014. 

 
2. 
Изложба „Векови Београда /IX–XX век/“  

– гостовање у Марибору, Покрајински архив (Република Словенија) 

Изложба реализована у оквиру међуинституцијалне сарање са Згодовинским 
архивом Љубљане, са којим је потписан Протокол о сарадњи, а коме је претходио 
Споразум о братимљењу Београда и Љубљане из новембра 2010. Изложба је поред 
гостовања у Покрајинском архиву Марибор предходило и госотвање поставке у 
Покрајинском архиву Копра. 
Изложба је отворена у Музеју народног ослобођења Марибор. 

– Данас, „Векови Београда у Марибору“, прилог са отварања изложбе, 13. 

фебруар 2014. 

– Сајт Амбасаре републике Србије у Републици Словенији, „Изложба 

Векови Београда IX–XX  у Марибору“, прилог са отварања изложбе, 13. 

фебруар 2014. 

 
3. 
Изложба „Верски објекти у Београду. Пројекти и остварења у документима 
Историјског архива Београда“ 
 
Реализација: Историјски архив Београда и ЈП „Београдска тврђава“, поставка на 
Савском шеталишту, у парку Калемегдан (трајање поставке и у оквиру 
манифестације „Дани Београда“) 
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– Политика, рубрика Београдска хроника, најава изложбе са приказом 

поставке: „Фотографије верских објеката на Савском шеталишту“, 20. март, 

2014.   

– Привредни преглед, рубрика Београд, најава изложбе са приказом поставке: 

„Од данас изложба о верским објектима“, 20. март, 2014.   

– Сајт Танјуга, најава изложбе са приказом поствке: „Верски објекти у 

Београду на изложби на Калемегдану“, 20. март, 2014.   

– Сајт Српске православне цркве, најава изложбе, 20. март, 2014. 

– Сајт Блиц Online, прилог са отварања изложбе: „Изложба коју треба да 

посетите: како су се градили верски објекти у Београду од 16. века до 1941. 

године“, 20. март, 2014. 

– Блиц, рубрика Београд, приказ изложбе и прилог са отварања: „Духовни 

трагови преживели епохе“, 21. март, 2014. 

–  „24 сата“, рубрика Вести, прилог са отврања изложбе: „Како су се градили 

БГ верски објекти“, 21. март, 2014.  

– Сајт Српске православне цркве, прилог са отварања изложбе, 21. март, 

2014. 

 
4. 
Изложба “Словенски главни градови у 2D – Историја словенских главних градова 
кроз архивску грађу“ 
  
Реализација: Међународна установа „Форум словенских култура“ (ФСК) у сарадњи са 
градским, регионалним и државним архивима тринаест главних градова словенских 
земаља. Изложба, путујућег карактера (отворена у Паризу, 6. маја 2013, у 
просторијама Унеска, са програмом даљег гостовања у градовима учесницима 
изложбене поставке), постављена је у Галерији Историјског архива Београда у 
оквиру манифестације „Дани Београда“.   

 
– Агенција Танјуг, најава изложбе и укратко о изложби: „Изложба 

Словенски главни градови у 2D од 17. априла“, 14. април 2014. 

– Агенција БЕТА, најава изложбе и укратко о изложби: „У Београду изложба 

о главним градовима“, 14. април 2014. 

– Актер, најава изложбе и укратко о изложби: „Словенски главни градови у 

2D“, 14. април 2014. 

– БХРТ (Радио-телевизија Босне и Херцеговине), најава изложбе и 

укратко о изложби: „У Београду изложба Словенски градови у 2D“, 16. 

април 2014. 

– Данас, рубрика Дописница, најава изложбе и укратко о изложби: 

„Словенски градови у 2D“, 17. април 2014.  
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– Привредни преглед, рубрика Београд, прилог са отварања изложбе: 

„Словенски градови у 2D“, 24. април 2014.  

 
5. 
Изложба „Архитектура Модерне на јавним објектима у Београду, период 1918–1941“ 
(поставка у Галерији ИАБ и на Савском шеталишту) 
 
изложба у Галерији ИАБ 

– Међународни радио Србија, опширна најава изложбе: „Изложба 

архитекте Вање Панића у Историјском архиву Београд”, 26. мај 2014. 

– Web портал ДуБ (Дан у Београду), најава изложбе; „Архитектура 

Модерне на Савском шеталишту“, 26. мај 2014. 

– Сајт БИНЕ, детаљније о изложби: „Архитектура Модерне на јавним 

објектима у Београду, период 1918–1941“, 28. мај 1914. 

– Б92, рубрика Култура/Вести, најава изложбе: „Архитектура Модерне 

у Београду Вање Панића“, 28. мај 2014. 

– Сајт СД (Србија данас), најава изложбе „Отварање изложбе архитекте 

Вање Панића“, 28. мај 1914. 

 
изложба на Савском шеталишту 

– Новинска агенција БЕТА, најава изложбе, 15. август 2014.  

– Блиц online, најава изложбе „Изложба: Модерна архитектура на јавним 

грађевинама у Београду“, 15. август 2014. 

– Сајт Београдске тврђаве, најава изложбе, 18. август 2014. 

– „24 сата“, рубрика Вести, најава изложбе: „Архитектура Модерне на јавним 

објектима у Београду“, 18. август 2014. 

– Web портал ДуБ (Дан у Београду), најава изложбе; „Архитектура Модерне на 

Савском шеталишту“, 18. август 2014. 

– Беоинфо, рубрика Вести, најава изложбе „Архитектура Модерне на јавним 

објектима у Београду, период 1918–1941“, 19. август 2014. 

– РТС, емисија Културни дневник,прилог о изложби, 25. август 2014. 

– РТС, емисија Културни кругови: Златни пресек: између осталих гост и Вања 

Панић поводом изложбе на Калемегдану, прилог о изложби, 25. август 2014. 

 
ТВ прилози и најаве: 

- Београдска хроника, 18. август 2014. 

- Пинк,  Јутарњи програм 19. август 2014. 

- Студио Б,  Београде добро јутро, 19. август 2014. 

- Радио Београд, 19. август  2014. 

 
6. 
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О учешћу Историјског архива Београд у манифестацији обележавања 70 година од 
ослобођења Београда 

– Беоинфо, рубрика Вести, „Образован Свечани и Организациони одбор за 

обежавање 70 година од ослобођења Београда“, 28 август 2014. 

– Политика, о програму манифестације: „Београд седам дана обележава 
ослобођење“, 28. август 2014. 

– Беоинфо, рубрика Вести, „Усвојен програм обележавања 70 година од 

ослобођења Београда“, 23. септембар 2014. 

– Блиц, о манифестацији и програму прославе:, „Сведочанства о бици за 
Београда“, 29. септембар 2014. 

– Данас, свечани програм обележавања манифестације и опширна најава 
изложбе Историјског архива Београда „Ослобођење Београда – 70 година 
после“, 10. октобар 2014. 

 
7. 
Изложба: „Ослобођење Београда – 70 година после“ 

 
Отварању изложбе присуствовали су и новинари и репортери следећих редакција: 
„Илустрована политика“, агенције „Фонет“ и „Танјуг“, службе за информисање 
скупштине града „Беоинфо“, „Анадолија“, „Блиц“, „Просветни преглед“ и „24 сата“ 

 
– Привредни преглед, рубрика Београд, најава изложбе: „Изложба о данима 

ослобођења Београда“, 10–12. октобар 2014. 

– Данас, рубрика Београд, детаљан прилог са отварања излобе: „Отворена 

изложба Ослобођење Београда – 70 година после“, 13. октобар 2014. 

– Блиц, рубрика Друштво, интервју са Савом Анђелковићем поводом Архива 

изложбе о ослобођењу Београда: „Прави прле из Отписаних на отварању 

изложбе о ослобођењу Београда“, 13. октобар 2014. 

– Новости, рубрика Београд, прилог са отварања излобе: „Изложба у 

Историјском музеју Ослобођење Београда – 70 година после. прле прича о 

херојским данима“, 13. октобар 2014. 

 

ТВ и Радио прилози: 

– РТС (Вјера Вуковић), прилог емитован у дневнику РТС 1 у 19. 30 часова. 

Снимак отварања, изјаве директора Д. Гачића и Саве Анђелковића. 

– Happy TV, прилог емитован у Телемастеру у 17.55 часова 

– Коперникус телевизија, вести у 17.15. Снимак отварања, изјава Слободана 

Мандића. 

– Телевизија Sky plus, вести у 18 часова 

– Телевизија Студио Б, вести у 19 часова 

– ТВ Пинк, национални дневник у 19.30. 
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– ТВ Пинк, Јутарњи програм, најава изложбе, отварање изложбе најавио 

Синиша Мали, градоначелник Београда 

– Радио „Студио Б“, субота 11. октобар око 8.35 – уживо укључење С. Лазић: 

најава изложбе, информације о поставци, експонатима, легату С. Анђелковића 

и радном времену Галерије 

– „Студио Б“, јутрањи програм  (20. октобар),гостовање М. Обрадовић 

– Радио Београд, емисија „Шетња“ у термину од 10 до 11 сати (6. новембар), 

изјава С. Мандића поводом изложбе Ослобођење Београда – 70 година после 

 

 

8. 
Изложба „Николај Краснов – руски неимар Србије“   
Изложба је реализована је у сарадњи Дома руске дијаспоре „А. Солжењицин“ из 
Москве, Архива Југославије и Историјског архива Београда и изазвала је велико 
интересовање у руским медијима. Изложбу је отворио Његова екселенција, 
Славенко Терзић, амбасадор Републике Србије у Москви. 
– РТС, „Николај Краснов – руски неимар Србије“ , прилог о изложби са 

прегледом пројектантске делатности Н. Краснова, 5. децембар 2014.  

– Сајт Музеји, рубрика Новости, најава изложбе: "Николай Краснов - русский 

зодчий Сербии" в Доме русского зарубежья, 5. децембар 2014. 

– Сајт дома руске дијаспоре „Александар Солжењицин“ из Москве, детаљно 

о изложби 

– Сајт Россия, о изложби и делу Н. Краснова: „В Москве открылась выставка о 

русском зодчем Сербии“, 5. децембар 2014. 

– Сајт часописа Русский мир, о изложби и делу Н. Краснова: „В Москве 

открылась выставка о русском зодчем Сербии“, 5. децембар 2014. 

 

Видео прилози  

– Руска државна телевизија „Россия“ 

– ТВ канал „Култура“ руске државне телевизије 

 
1.  

      Остало о делатности Архива: 
– Новости, фељтон Београдске приче (аутор З. Николић), „Евангелистичка 

црква подно Горњег града”, укратко о објекту на основу изложбе „Верски 

објекти у Београду“ Историјског архива Београда, 8. јануар 2014. 

– Новости, фељтон Београдске приче (аутор З. Николић), „Историјски архив 

Београда чува документа која говоре о непроменљивости наших навика”, 

на основу докумената шест књига Архива  Живети у Београду, 3. 

децембар. 2014. 
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