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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ: 

 
– Назив, седиште: 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
11070 Нови Београд 
Палмира Тољатија 1 

 
– Одговорно лице: 

мр Драган Гачић, директор 
 

– Шифра делатности: 
9101 
 

–  матични број: 
07033290 

 
– ПИБ: 

101203476 
 

– Број рачуна: 
840-500668-72 (сопствена средства) 
840-500664-84 (буџетска средства) 

 
– Управни одбор (председник): 

Драгомир Ацовић, дипл. инж. арх. 
 

– Надзорни одбор (председник): 
Саво Радић, дипл. економиста 
 

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ:  

 
а) Подаци о простору који установа користи: 
 

– укупна квадратура: 
5.654,53 m2 бруто површине 

 
Укупна површина 5.348m2 
Депо 2.400 m 2 
Читаоница 120 m 2 
Радионице 480 m 2 
Галерија 240 m 2 
Канцеларије и остало 2.108 m 2 
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– основ коришћења (уговор или решење): 
Додела наменског објекта од стране Скупштине Града Београда 
за смештај архивске грађе 

 
– стање простора и опреме: 

 
Смештајни простор за архивску грађу – депои, попуњени су скоро до 
максимума — 99,5% капацитета. 

Објекат Архива је и даље незаштићен од спољног физичког угрожавања и 
утицаја због непостојања заштитне ограде око целог објекта. 

Постојање трафостанице у самом објекту Архива, испод депоа, представља 
и даље сталну опасност. 

Депои Архива немају одговарајућу климатизацију коју захтевају 
институције овог типа. Неопходна је аутоматизација одржавања 
температуре и влаге. Климатизациони систем који је уграђен приликом 
изградње објекта 1973. године, више од 40 година није у функцији. 
Започето је решавање овог проблем Пројектним задатком који је урадила 
Агенција за инвестиције и становање града Београда, спроводећи јавну 
набавку за ту намену. Током 2016. године дошло је до израде Идејног 
решења за реконструкцију инсталација депоа Историјског архива Београда 
што обухвата климатизацију, стабилни систем за гашење пожара, 
осветљење и систем грејања. 

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 2016. години 
 
б.1) средства одобрена установи за набавке из буџета Града Београда по 

Закључцима градоначелника: 
 

број закључка врста набавке износ у 2016 
Градоначелника: 

404-3244/16-Г 
од 06. 05. 2016. године 

Електрична енергија 1.833.333,33 

УКУПНО 1.833.333,33 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 2.200.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која је спроведене буџетским средствима Архива преко Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор 
је закључен 03. 06. 2016. године. 

* 
број закључка врста набавке износ у 2016 

Градоначелника: 
6-5038/16-Г 

од 01. 08. 2016.године 

Радови на реконструкцији четири 
санитарна блока 

3.102.900,00 
 

УКУПНО 3.102.900,00 
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Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 3.719.409,30 динара са 
ПДВ-ом, која тече од 12. 08. 2016. године на даље. 
 

 
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 уговора врста набавке износ у 2016 

Градоначелника: 
02-548/11 

од 22. 04. 2016. године 
 

Набавка услуга израде и испоруке 
споменика Милутина 
Миланковића 

2.280.000,00 
 

Градоначелника: 
број анекса уговора: 

02-548/18 
од 21. 11. 2016. године 

 

Анекс уговора за набавку услуга 
израде и испоруке споменика 
Милутина Миланковића 

120.000,00 

УКУПНО 2.400.000,00 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 2.280.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која тече од 22. 04. 2016. године на даље, а потом је анексирана 21. 
11. 2016. године тако да је укупан износ по наведеној набавци 2.400.000,00 
динара са ПДВ-ом. 
 

* 
број уговора врста набавке износ у 2016 

Градоначелника: 
02-1173/26 

од 12. 08. 2016. године 
 

Услуга физичко - техничког 
обезбеђења и протвпожарне 
заштите у ИАБ 

2.333.333,33 
 

УКУПНО 2.333.333,3 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 2.800.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која тече од 01. 09. 2016. године на даље. 
 

* 
број уговора врста набавке износ у 2016 

Без закључка 
Градоначелника: 

02-352/14и 02-352/15 
од 15. 03. 2016. године 

 

Услуге смештаја учесника 
Међународног пројекта ЕУ и 
смештаја и превоза на службеном 
путу у иностранство запослених 
Историјског архива Београда 

591.666,67 
 

УКУПНО 591.666,67 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 710.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која тече од 15. 03. 2016. године на даље. 
 
 
б.3)  подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не 

примењује а за које су средства обезбеђена из буџета Града 
Београда: 

 
НАПОМЕНА: Средства су добијена по конкурсу Министарства културе и 
информисања, а нису трансферисана Архиву преко Града Београда односно 
Секретаријата за културу до краја 2016. године. 
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број закључка врста набавке износ у 2016 
Решење министра културе и 
информација о додели средста-
ва за суфинансирање пројекта у 
области културе и уметности 
који су подржани кроз међу-
народне фондове – Отворени 
позив 2016 број: 

401-01-295/2016-05 
од 30. 11. 2016. године 

и Уговор са Министарством 
културе и информисања број: 

451-04-4929/2016-05 
од 13. 12. 2016. године 

Суфинансирање реализације 
пројекта Escalating into Holocaust – 
From Executrion Squads to the Gas Van 
of Sajmište: Two defining phases of the 
Holocaust in Serbia (Ескалација у 
Холокауст: од стрељачких водова до 
гасног камиона концентрационог 
логора на Сајмишту – две одлучујуће 
фазе Холокауста у Србији)  

456.338,00 

 УКУПНО 456.338,00 
Средства додељена од стране Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије до краја 2016. године нису пренесена крајњем кориснику 
тј. Историјском архиву Београда. Тренутно је у току процедура трансфера 
тих средстава од стране Секретаријата за културу Управе Града Београда. 
 
 
б.4) подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода: 
 

број закључка врста нбавке износ у 2016 
Градоначелника: 

404-4729/16-Г 
од 15. 07. 2016. године 

Набавка добра – Средстава за одржавање 
хигијене, обликована у четири партије 

26.643,32 

УКУПНО 126.643,32 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 126.643,32 динара са 
ПДВ-ом, која је спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, а 
обилована је у четири партије и то: 
 

Број партије Назив партије Уговорена вредност у 
динарима без ПДВ-а 

Датум закључења 
уговора  

Партија 1 Средства за одржавање 
и ручно и машинско 
прање рубља и посуђа 

17.714,90 01.09.2016. 

Партија 2 Средства за одржавање 
радних и кухињских 
површина, подова и 
санитариј 

20.226,20 01.09.2016. 

Партија 3 Биоцидни производи 38.706,00 30.08.2016. 

Партија 4 
Креме, сапуни и остала 
средства за одржавање 
хигијене 

28.889,00 30.08.2016. 

 
* 

број закључка врста набавке износ у 2016 
Градоначелника: 

404-3897/16-Г 
од 06. 06. 2016. године 

Набавка добра – Куповина канцеларијског 
материјала, обликована удванаест 
партија 

846.972,14 

УКУПНО 846.972,14 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 846.972,14 динара са 
ПДВ-ом, која је спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за 
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централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, а 
обилована у дванаест партија и то: 
 

Број партије Назив партије Уговорена вредност у 
динарима без ПДВ-а 

Датум 
закључења 

уговора  

Партија 1 Папир за писање и 
папир за штампање и 
фотокопирање 

532.875,00 08.07.2016. 

Партија 2 Коверте 
19.090,00 15.09.2016. 

Партија 3 Обрасци, пословне 
књиге и налепнице 28.104,35 31.08.2016. 

Партија 4 Табулири, термалне 
ролне, адинг ролне 3.023,20 31.08.2016. 

Партија 5 

Фасцикле, регистра-
тори и материјал за 
архивирање и 
паковање 

38.416,05 
31.08.2016. 

Партија 6 
Свеске, блокови, 
стикери, роковници и 
мапе 

13.014,50 06.09.2016. 

Партија 7  Прибор за писање и 
брисање 8.787,50 06.09.2016. 

Партија 8 
Пратећи компјутерски 
материјал, аудио и 
видео касете 

27.502,65 26.08.2016. 

Партија 9  Батерије 
4.345,50 30.08.2016. 

Партија 10 Материјал за спајање, 
коричење и бушење 14.629,00 06.09.2016. 

Партија 11 Кертриџи, филмови, 
ролне за телефакс 
уређаје, пантљике за 
рачунске машине, 
остало  

960,00 

30.08.2016. 

Партија 12 Остали канцеларијски 
материјал 17.453,50 06.09.2016. 

 
* 

број закључка врста набавке износ у 2016 
Градоначелника 

404-1847/16-Г 
од 14. 03. 2016. године 

Набавка добра – Прибор за одржавање 
хигијене, обликована у три партије 

167.257.08 

Заменика 
Градоначелника: 

404-6188/16-Г-01 
од 16. 09. 2016. године 

Набавка добра – Прибор за одржавање 
хигијене - метле 

2.450,81          

УКУПНО 169.707,89 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 169.707,89 динара са 
ПДВ-ом, која је која је спроведена сопственим средствима Архива преко 
Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, 
а обилована у четири партије и то: 
 

Број партије Назив партије Уговорена вредност у 
динарима без ПДВ-а 

Датум 
закључења 

уговора  
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Партија 1 Крпе, метле, сунђери, 
четке и остали сродни 
производи 

38.780,20 01.09.2016. 

Партија 2 Метле 2.042,34 20.10.2016. 

Партија 3 Кесе, крпе и остали 
сродни производи 42.698,70 01.09.2016. 

Партија 4 

ПВЦ, дрвени, 
пластични и остали 
прибор за одржавање 
хигијене и освеживачи 

57.902,00 01.09.2016. 

 
* 

број закључка врста набавке износ у 2016 
Градоначелника: 

404-1958/16-Г 
од 16. 03. 2016. године 

Набавка услуге – Услуге мобилне 
телефоније 

360.000,00 

УКУПНО 360.000,00 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 360.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која је спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор 
је закључен 21. 10. 2016. године на две године. 
 

* 
број закључка врста набавке износ у 2016 

Градоначелника: 
404-3688/16-Г 

од 26. 05. 2016. године 

Набавка добра – Погонска горива, 
обликована у две партије 

300.000,00 

УКУПНО 300.000,00 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 300.000,00 динара са 
ПДВ-ом, која је спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, а 
обилована у две партије и то: 
 

Број партије Назив партије Уговорена вредност у 
динарима без ПДВ-а 

Датум закључења 
уговора  

Партија 1 
Безоловни 
моторнибензин на 
бензинским 
станицама 

126.000,00 28.08.2016. 

Партија 2 

Гасно уље ЕВРО ДИ-
ЗЕЛ на бензинским 
станицама 124.000,00 28.08.2016. 

 
* 

број закључка врста набавке износ у 2016 
Градоначелника: 

404-2042/16-Г 
од 18. 03. 2016. године 

Папирна галантерија за одржавање 
личне хигијене 

147.720,00 

УКУПНО 147.720,00 
Горе наведена јавна набавка је закључена на износ од 147.720,00 динара са 
ПДВ-ом, која је спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор 
је закључен 28. 08. 2016. године. 
 



 7 

конто врста набавке износ 

4131 Новогодишњи пакетићи и представа 
за децу запослених 160.000,00 

4213 Услуге заштите-пп,бзнр 417.548,95 
4214 Услуге комуникације 339.993,93 
4215 Осигурање зграде и запослених 68.976,62 

4219 Остали трошкови (водна добра, 
дератизација и дезинсекција) 79.54,72 

4231 Остале админист. услуге - ппп 1.637.033,37 
4232 Услуге одржавања софтвера 267.430,00 
4233 Услуге образовања запослених  242.475,00 
4234 Трошкови штампања 226.830,00 
4235 Стручне услуге 130.348,14 
4237 Угоститељске услуге 35.110,00 
4237 Репрезентација  417.400,51 
4237 Вода Ла фантана 305.440,00 
4237 Прославе – обележавање јубилеја 235.009,84 
4237 Коктели поводом изложби 180.000,00 
4237 Новогодишњe честитке 35.200,00 
4239 Остале опште услуге - ппп 908.217,12 
4242 Услуге културе 597.953,54 
4251 Трош. услуга на одржав. зграде  743.728,40 
4252 Текуће одржав. опреме 740.596,31 
4261 Канцеларијски материјал 518.281,33 
4263 Стручна литература  11.815,00 
4264 Погонско гориво 155.424,23 
4266 Материјал за културу   24.284,74 
4268 Хигијенски материјал 273.133,90 
4269 Матер. за посебне намене  368.294,37 
4269 Материјал за архивске кутије 105.171,64 
4821 Регистрација возила 69.591,00 
5122 Опрема 1.877.701,54 
5151 Књиге  50.328,72 

УКУПНО 11.328.858,92 
 
 
Послови одрађени из сопствених средстава: 
 

Активности на остварењу још једног стратешког циља Архива – физичка 
заштита објекта као и баштине која се у њему чува – настављене су 
извођењем радова на санацији сплит система са 40 клима уређаја, система 
видео надзора, а нарочита пажња је усмерена ка унапређењу 
инфраструктуре, опреме и услова за нормално функционисање инфор-
мационог система ИАБ-а са пратећом мрежном и рачунарском опремом.  

 

• 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 и одржавање система видео надзора. 
Извршено је чишћење 16 постојећих видео камера и промењени потребни 
резервни делови на систему, како би се припремили за надоградњу и 
допуну новим камерама. 
 

• Извршена је монтажа нових видео камера и једног јачег DVR уређаја који 
би могао да прихвати све постојеће и новоуграђене камере, ради праћења 
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и снимња са једног уређаја. 
 

• Извршена је контрола рада паник расвете у објекту. Паник расвета је до 
прошле године постојала само у Галерији ИАБ-а. Поштујући позитивне 
прописе заштите од пожара закључено је да је потребно наставити са 
њеним увођењем и у остатак објекта. У архивске депое ову врсту расвете 
увешће Секретаријат за инвестиције и становање Града Београда 
приликом извођења радова на климатизацији, вентилацији, микроклими, 
као и систему за стабилно гашење пожара. 
 

• Урађен је комплетан сервис и одржавање биротехничке опреме и 
промењени резервни делови на 4 мала фотокопир апарата, 2 плотера и 1 
колор фотокопир апарату. 
 

• Свакодневно је одржавана чистоћа у објекту и простору око објекта, 
вршена је контрола и одржавање електричних и водоводних инсталација, 
замена флуо – цеви, стартера, обичних сијалица, грла, утикача, прекидача 
и осталог. 
 

• Почетком 2016. године отпочео је процес замене и инсталације рачунарске 
мреже, што је подразумевало набавку Rack ормана, њихову монтажу, 
каблирање за потребе инсталације ормара и пуштање у рад целокупне 
компјутерске мреже. Овиме је рачунарска мрежа у потпунсти одвојена од 
струјне мреже у Архиву.  

 

• Обављена је обука из области против пожарне заштите, која се у складу са 
законом спроводи сваке треће године. С тим у вези ажурирана је и 
комплетна норматива. 
 

• Извршена је набавка: пића, воде за пиће, специјалних тонера за плотер 
Oce Canon, осталих тонера, намештаја (радних столица и итисона за 
потребе запослених), клима уређаја у рачуноводству, књига за библиотеку 
итд; 
 

• Извршена је услуга ангажовања овлашћеног лица за против пожарну 
заштиту и овлашћеног лица за безбедност и здравље на раду; урађена 
дератизација објекта; услуга извођења стручне екскурзије; услуга сервиса 
и поправке службених возила ИАБ-а; 

 
 

– Набавка рачунарске и друге опреме: 
 

Рачунарска опрема и уређаји: 
2 Rack ормана са печ панелом и каблом, 4 управљива свича TP–Link TL-SG 
Jetstorm уграђених у Rack орман број 1, фиксни телефон марке Panasonic 
KX-TS500 FWX white, LCD телевизор марке PHILIPS 24PHT4000 12, 1 диги-
тални видео рекордер са hard diskom марке Tribid, 1 hard disk, 1 монитор 
за видео надзор, 5 IP камера (2 MP), 1 камера HDCVI, 2 Poe swich-a, 2 
ласерска штампача А4 HP M 12a, 4 рачунара WIN 10 PRO H 81, INTEL I3, 2 
рачунара WIN 10 H 81, INTEL I3, сплит систем MAXON mxi confort 12 HC007. 
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Остало: 
набавка 33 књиге за Библиотеку, 1 полицa за одлагање грађе димензија 
30х40х190 cm, 1 полицa за одлагање грађе димензија 120х60х190 cm, 4 
писоара и испирача писоара, 10 канцеларијских столица, 11 фотеља, 3 
полице за књиге, 5 клуб сто са точкићима итд. 

3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – стање на дан 31. 12. 2016. године 

 
– укупан број запослених  -  47 
 
 

VII-2 степен стручне спреме 1 

VII-1 степен стручне спреме 25 

IV степен стручне спреме 19 

III степен стручне спреме 1 

I: II степен стручне спреме 1 
 
 
 

 
– 47 

број запослених који се финансирају из буџета Града 

радни однос на неодређено време  46 

радни однос на одређено време       1 

– 5 број запослених ангажованих на привременим и 
повременим пословима који се финансирају из 
сопствених прихода установе 

– 1 запослени на пројекту који је одобрен од стране 
Оснивача, путем уговора о привремено-повременим 
пословима, чије ангажовање финансира 
Секретаријат за културу Града Београда 

– 1 запослена се налази на породиљском одсуству 

 
 

4. ПРОГРАМСКИ ДЕО: 
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Број реализованих програма 

Година Изложбена 
делатнос 

Издавачка 
делатност 

Остало Укупан брј 
реализованих 

програма 

2015. 11 5 5 21 

2016. 11 3 13 27 

 
Реализовани програми: 
 
Изложбена делатност: 

1. Изложба: Словенци у Београду кроз документа Историјског архива 
Београда, просторије Друштва „Сава“, 13. април 2016. 

2. Изложба: Наше благо, Стари двор, у оквиру манифестације „Дани 
Београда 2016“, 16–19. април 2016. 

3. Изложба: Октобар 1941., аутора Милована Писарија и Николе Радић 
Луцатија, Галерија Историјског архива Београда, 20. април — 28. мај 
2016. 

4. Изложба: Одликовањa из легата Историјског Архива Београда, 
Галерија Историјског архива Зрењанин, 27. април – 31. мај 2016. 

5. Изложба: Николај Краснов – руски неимар Србије, Музеју града 
Новог Сада, 6. јун 2016. 

6. Изложба: Ослобођење Београда — 70 година после, плато испред 
Старог двора, 20. октобар 2016. 

7. Изложба: Туризам у Београду између два светска рата, Савско 
шеталиште, парк Калемегдан, 26. октобар – 30. новембар 2016. 

8. Изложба: Вратио се Волођа, Галерија Историјског архива Београда, 8. 
– 22. децембар 2016. 
 

Сталне излжбене поставке: 
9. Стална изложба: 70 година Историјског архива Београда, улазни хол 

ИАБ, 2015. 
10. Изложбена поставка прилагођена онлајн издању: Векови Београда 

/XVI-XX век/ 
http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/ 

11. Изложбена поставка прилагођена онлајн издању у оквиру интернет 
презентације и базе података: Први светски рат у фондовима и 
збиркама Историјског архива Београда 
www.ww1.архив-београда.орг 
 

Издавачка делатност: 
1. Октобар 1941: 31 дан злочина Холокауста, геноцида и терора 

нацистичке и колаборационистичке власти у Србији  - каталог 
изложбе 

2. Вратио се Волођа - каталог изложбе (штампано и електронско издање) 
3. Нежидер аустроугарски логор за србе 1914–1918. – публикација 

 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/
http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
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Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 
2016. годину: 
 

назив програма: 
Публикација:  Водич кроз личне, породичне фондове и легате 

Историјског Архива Београда 
 
образложење: 

Током 2016. године извршен је пријем нових, као и допуне већ 
примљених легата, личних и породичних фондов – Љубодраг Ђурић, 
Милан Шаховић, Никола Давидовић, Миладин Прљевић, породични 
фонд Гађиновић-Шотра, Танасије Илић, Немања Будисављевић је од 
збирке постао лични фонд, Милован Матић Луле, итд, тако да је 
објављивање пролонгирано, да би се подаци и о овим легатима, личним 
и породичним фондовима укључиле у ову публикацију. 
 
Водич ће у коначном облику имати податке, уместо за 41 како је 
првобитно планирано, за 55 личних и породичних фондова и легата. 
 
За све нове фондове урађене су: биографије ствараоца, класификација 
и сређивање грађе, одређене су граничне године грађе, утврђена 
количина и језик грађе, као и други подаци. Публикација ће изаћи 
током 2017 године. 

 

назив програма: 
Публикација: Дневничке белешке Косте Ст. Павловића 

образложење: 
Током 2016. године извршено је прикупљање илустративног материјала 
за публикацију. Због уклапања овог новог илусративног материјала 
поново је урађен прелом текста и припрема за штампу, тако да ова 
публикација излази из штампе у првој половини 2017. године. 

 
Програми који су реализовани током 2016. године, а нису били 
предвиђени Планом: 
 

Заједнички програми: 
1. На иницијативу  Скупштина града Београда и Секретаријата за 

културу Града Београда, заједничка изложба репрезентативне грађе 
београдских музеја, галерија, легата и архива под називом Наше 
благо, хол Старог двора, у оквиру манифестације „Дани Београда 
2016“, 16–19. април 2016; изложена су репрезентативна одликовања 
из легата Историјског архива Београда. 
 

2. На иницијативу  Скупштина града Београда, поводом манифестације 
обележавања 72 године од  ослобођења Београда, изложба 
Ослобођење Београда — 70 година после, плато испред Старог 
двора, 20. октобар 2016. 
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Изложбе: 
3. Изложба: Вратио се Волођа, Галерија Историјског архива Београда, 8. 

– 22. децембар 2016. 

Гостовања изложби Архива: 
4. Изложба: Словенци у Београду кроз документа Историјског архива 

Београда, просторије Друштва „Сава“, 13. април 2016. 
5. Изложба: Одликовањa из легата Историјског архива Београда, 

галерија Историјског архива Зрењанин, 27. април – 31. мај 2016. 
6. Изложба: Ослобођење Београда -70 година после, плато испред 

Старог двора, 20. октобар 2016. 

Издавачка делатност: 
7. Каталог изложбе: Вратио се Волођа, на српском језику. 

 
Пројекат дигитализације: 

8. Пројекат дигитализације: Збирка плаката, објава и летака 
Историјског архива Београда 
 

Конференције, предавања, трибине, радионице: 
9. Конференција: Дигитализација фото грађе, у оквиру пројекта 

„Визуелни архив Југославије“, Музеј историје Југославије, 5–6. мај 2016. 
10. Meђународна конференција: Jezikovne tehnologije in digitalna huma-

nistika (Језичке технологије и дигитална хуманистика), Љубљана, 29. 
септембар – 1. октобар 2016.  

11. Међународни архивистички скуп: Тара 2016, 13–14. октобар 2016.  
12. Радионица: Категоризација стваралаца архивске грађе и проблеми 

преузимања архивске грађе, Историјски архив Града Новог Сада, 9. 
децембар 2016. године.  
 

да ли су током 2016. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

назив програма: 
Међународни пројекат: Escalating into Holocaust: From Execution 
Squads to the Gas Van of Sajmište - Two defining phases of the 
Holocaust in Serbia (Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до 
гасног камиона концентрационог логора на Сајмишту – две одлучујуће 
фазе Холокауста у Србији). 

образложење:  
Пројекат који је подржала Европска комисијa, а чији је носилац  
Историјски архив Београда, један је од првих пројеката институција 
културе у Србији који је подржан у оквиру програма Европа за грађане 
и грађанке – Активно сећање у Европи. Пројекат је спроведен у 
сарадњи са партнерским организацијама: Центар за истраживње и 
едукацију о Холокаусту из Београда, Тераформинг из Стокхолма, 
Холандским институтом за рат, геноцид и Холокауст из Амстердама 
и Одсеком за културне студије Свеучилишта у Ријеци из Хрватске.  

Основни циљ пројекта био је да се широј јавности учини доступнoм у 
форми онлајн базе података до сада необрађена архивска грађа о 
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жртвама концентрационог логора Сајмиште (Judenlager Semlin). 
Резултати пројекта презентовани су кроз серију манифестација и јавних 
дебата у Србији, Шведској и Холандији. (опшриније о пројекту на 
страни 26-28) 

назив програма: 
Изложба Туризам у Београду између два светска рата, Савско 
шеталиште, парк Калемегдан, 26. октобар – 30 новембар 2016. 

образложење:  
Историја туризма као једна од области друштвене историје, до сада 
није систематски обрађена у српској историографији, тако да ова 
изложба представља добру полазну основу и мотив за даља 
истраживања на ову значајну тему.  

Одмах након отварања, званичне потврде о значају ове изложбе стигле  
су из Министарства трговине, туризма и телекомуникација Владе 
Републике Србије, и из Секретаријата за привреду Града Београда. 
Материјал са изложбе презентован  је Радној групи која је радила на 
припреми новог захтева за одређивање категоризације Београда као 
туристичког места. 

структура реализованих програма: 
Ауторски пројекти Установе: 8 
Копродукције: 3 

 
програми установе који су реализовани ван матичног простора: 

1. Изложба репрезентативне грађе београдских музеја, галерија, легата и 
архива: Наше благо, хол Старог двора, манифестација „Дани Београда 
2016“. 

2. Гостовање изложбе: Словенци у Београду кроз документа 
Историјског архива Београда, просторије Друштва „Сава“. 

3. Гостовање изложбе: Одликовањa из легата Историјског Архива 
Београда, Галерија Историјског архива Зрењанин. 

4. Гостовање изложбе: Николај Краснов - руски неимар Србије, Музеј 
града Новог Сада. 

5. Гостовање изложбе: Ослобођење Београда - 70 година после, плато 
испред Старог двора. 

6. Изложба: Туризам у Београду између два светска рата, Савско 
шеталиште парк Калемегдан. 

 
 

програми остварени на основу међународне сарадње: 
 

назив програма: 
1. Међународни пројекат Escalating into Holocaust: From Execution 

Squаds to the Gas Van of Sajmište - Two defining phases of the Holo-
caust in Serbia (Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до 
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гасног камиона концентрационог логора на Сајмишту – две одлучујуће 
фазе Холокауста у Србији). 

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

 
назив програма: 

1. Изложба Октобар 1941., Галерија Историјског архива Београда, у 
оквиру међународног пројекта Escalating into Holocaust: From Execution 
Squads to the Gas Van of Sajmište - Two defining phases of the Holocaust in 
Serbia (Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до гасног 
камиона концентрационог логора на Сајмишту – две одлучујуће фазе 
Холокауста у Србији), аутори Милован Писари и Никола Радић Луцати. 
 

2. Радионице: Дигитални споменик и Графичка новела у едукацији о 
Холокаусту,  у оквиру међународног пројекта Escalating into Holocaust:  
From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište - Two defining phases of 
the Holocaust in Serbia (Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова 
до гасног камиона концентрационог логора на Сајмишту – две 
одлучујуће фазе Холокауста у Србији). 
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ДЕТАЉНИЈЕ О ПОМЕНУТИМ ПРОГРАМИМА: 

 
ИЗЛОЖБЕ: 
 
 

Векови Београда /IX—XX век/ – Словенци у Београду 
Beograd skozi stoletja /9—20. stoletje/ – Slovenci v Beogradu 

 
 

 
 
 

Отварање изложбе: 13. април 2016, просторије Друштва „Сава“ 
Аутори изложбе: Бранка Бранковић, Олга Латинчић, Евица Мицковић 
Аутори посебног изложбеног сегмента: Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, 
Ирена Колај, Владимир Мијатовић, Ђурђија Боровњак, Драгана Митра-
шиновић, Мирјана Обрадовић, Исидора Стојановић 
Графички дизајн: Ђурђија Боровњак 
Графичка припрема: Владимир Мијатовић 
Број посетилаца: 300 
 
Поводом обележавања јубилеја – 15 година од оснивања друштва Словенаца 
у Београду, Историјски архив Београда поклонио је Друштву „Сава“, за своју 
сталну изложбену поставку, део своје изложбе Векови Београда /IX—XX век/ 
која се односи на Словенце који су живели и оставили свој траг у Београду. 
 
Тај део изложбе, управо под називом Slovenci v Beogradu, приказује одређене 
историјске повезаности између припадника два народа - Словенаца и Срба. 
Документа су хронолошки разврстана у 6 целина и односе се на период од 
краја XVIII па до краја XX века. Шеста целина посвећена је значајним 
личностима које повезују два народа, као што су Даворин Јенко, 
композитор, Едвард Русјан, пионир летења, Антон Корошец, политичар и 
теолог. 
 
Изложба је представљена и у Словенији 2013. и 2014. године, гостовањима у 
Љубљани, Копру и Марибору. Приказана поставка представља допуњену и 
измењену верзију сталне изложбене поставке Историјског архива Београда 
из 2003 године. 



 16 

 
Наше благо 

 

 
 
Реализација: Скупштина града Београда у сарадњи са Секретаријатом за 
културу Града Београда 
Сарадници: Музеј града Београда, Кућа легата, Историјски архив Београда, 
Дом Јеврема Грујића и Легат Ватрослава Јагића 
Информативно средство: каталог, плакат 
Пратећи садржаји: документарни филм „Наше благо: Историјски архив 
Београда – Одликовања“ 
Трајање изложбе: 16. – 19. април, у оквиру манифестације „Дани Београда“.  
Број посетилаца: 2.500 
 
Пројекат под називом „Наше благо“ имао је за циљ да представи широј 
публици уметничке предмете првенствено из београдских музеја и легата. 
Представљањем ових артефаката путем изложби, плаката, пројекција, 
интернет презентација и рекламних спотова, намера је била да се пробуди 
интересовање за одређена уметничка дела или за институцију у којој се оно 
налази. 
 
На изложби у холу Старог двора посетиоци су могли да виде уметничке 
предмете из збирке Музеја града Београда, Историјског архива Београда, 
Дома Јеврема Грујића, Куће легата и Легата Ватрослава Јагића, која су до 
сада ретко имали прилику да виде. 
 
Историјски архив Београда изложио је најекстравагантнија и најскупља 
домаћа одликовања из Збирке личних фондова и легата – Орден слободе, 
Орден југословенске звезде и Орден ратне заставе. 
 
Четвороминутни филм под називом „Наше благо: Историјски архив 
Београда — Одликовања“, који говори о архиву, значају легата и о три 
одликовања – Ордену ратне заставе, Ордену југослованске звезде и Ордену 
слободе, налази се доступан на Yutube каналу. Наратор је тадашњи Градски 
секретар за културу, а сада министар културе у Влади Републике Србије – 
Владан Вукосављевић. 

Филм се може погледати на Yutube каналу на адреси: 
https://www.youtube.com/watch?v=DDZhSC80s54&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDZhSC80s54&feature=youtu.be
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Октобар 1941. 

 

 
 
 

Отварање изложбе: 20. април 2016. Галерија Историјског архива Београда 
Изложбу отворио: Њ.Е. Јосеф Леви, амбасадор Израела у Републици Србији 
Поздравна реч: мр Драган Гачић, директор Историјског архива Београда 
Публици се обратио: Њ.Е. Аксел Дитман, амбасадор Немачке у Републици 
Србији 
Аутори изложбе: др Милован Писари и Никола Радић Луцати 
Трајање изложбе: 20. април – 28. мај 2016. 
Број посетилаца: 800 
 

Изложба је настала као део међународног пројекта Ескалација у 
Холокауст: од стрељачких водова до гасног камиона концентрационог 
логора на Сајмишту – две одлучујуће фазе Холокауста у Србији. 
Отварањем изложбе започела је прва од шест манифестација овог 
међународног пројекта, који је подржан од стране Европске комисије кроз 
програм Европа за грађане и грађанке – Активно сећање у Европи. Носилац 
пројекта је Историјски архив Београда, а партнерске организације у 
пројекту су Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту (Србија), 
Тераформинг (Шведска, Холандија, Србија), Институт за студије рата, 
Холокауста и геноцида – NIOD (Холандија) и Одсјек за културалне студије 
Свеучилишта у Ријеци (Хрватска). 

Отварању су присуствовали: амбасадор Хрватске Њ.Е. Гордан Маркотић; 
амбасадор Црне Горе Њ.Е. Бранислав Мићуновић; интернационални 
стручњаци – гости из Немачке, Холандије, Мађарске, Аустрије, Шведске и 
Хрватске, учесници међународне конференције „Ескалација у Холокауст”; 
представници Српске православне цркве и други.  

На самој изложби Октобар 1941, кроз архивску грађу и штампу, 
представљен је сваки дан месеца октобра 1941. године, када су у Србији 
започеле масовне одмазде над цивилима, Србима, Јеврејима и Ромима.  
 
Филм са отварања изложбе може се погледати на Yutube каналу на адреси: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_UvnStFmQs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_UvnStFmQs
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Одликовања из легата Историјског архива Београда 

 

 
 
Отварање: 27. април 2016. Галерија Историјског архива Зрењанин 
Поздравна реч: Ружица Цветић, директорка Историјског архива Зрењанин и 
Мирјана Обрадовић, архивски саветник, аутор изложбе. 
Изложбу отворила: Нада Борош, бивша директорка Историјског архива 
Зрењанин 
Аутор изложбе: Мирјана Обрадовић, архивски саветник 
Пратећи садржаји: мултимедијална презентација 
Трајање изложбе: 27. април – 31. мај 2016. 
Број посетилаца: 800 
 

На изложби је представљено 30 изложбених паноа на којима су дати 
основни подаци о науци о одликовањима - фалеристици, биографије 
легатора, панои са репезентативним домаћим и иностраним одликовањима 
легатора, као и фотографије са додела појединих инстраних одликовања. 

Отварање изложбе пратила је и мултимедијална презентација  
Одликовањима из легата Историјског архива Београда. 

Прилог са отварања изложбе може се погледати на Yutube каналу на 
адреси: https://www.youtube.com/watch?v=vjlW10rWmJ8 

 
Николај Краснов – руски неимар Србије 

 
Отварање: 6. јун 2016. Музеј града Новог Сада, Културни центар Новог Сада, 
(Трибина младих). 
Број посетилаца: 500 
 

Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, поводом обележавања 
150-годишњице од рођења овог руског архитекте, настала је на основу 
међународне сарадње Историјског архива Београда, Архива Југославије и 
Дома руске дијаспоре „Александар Солжењицин“. Након премијерног 
приказивања у Москви 2014. године, у Дому руске дијаспоре „Александар 
Солжењицин“, поставка је током 2015. године презентована и домаћој 
јавности у Архиву Југославије, галерији Народног музеја „Зајечар“ и 
галерији Међуопштинског историјског архива у Чачку. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vjlW10rWmJ8


 19 

 
 

Ослобођење Београда – 70 година после 
 

 
 
Отварање: 20. октобар 2016, плато испред Старог двора 
Број посетилаца: 600 
 

Скупштина града Београда, поводом обележавања 72. годишњице од 
ослобођења Београда у Другом светском рату, организовала је перформанс 
на платоу испред Старог двора, 20. октобра 2016. године.  
 
Представа је уприличена уз изложбену поставку Историјског архива 
Београда Ослобођење Београда – 70 година после, која је први пут 
презентована домаћој јавности октобра 2014. године у Галерији 
Историјског архива Београда 

 
Туризам у Београду између два светска рата 

 
 

Отварање изложбе: 26. октобар 
2016. 
Поздравна реч: Мирјана Обрадовић, 
начелник Одељења за сређивање и 
обраду архивске грађе 
Уводна реч: Ивона Јевтић, секретар 
за културу Града Београда. 
Изложбу отворио: Миодраг 
Поповић, в.д. директора Туристичке 
организације Београда 
Место одржавања изложбе: Савско 
шеталиште, парк Калемегдан. 
Аутор изложбе: Снежана Лазић, 
виши архивиста 
Сарадник на изложби: Јелена 
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Митровић Коцев, архивиста 
Техничка реализација: Виолета Јовановић, Бојан Коцев, Светлана Милић, 
Зорица Нетај 
Језик: српски/енглески 
Лектура: мр Наташа Николић 
Превод на енглески: Тијана Ковчић 
Графичка припрема и дизајн: Зорица Нетај 
Аутор документарног филма „Туризам у Београду између два  
светска рата“: Бојан Коцев 
Трајање изложбе: 26. октобар – 30. новембар 2016. 
Број посетилаца: 40.000 
 
 

Изложба Туризам у Београду између два светска рата настала је поводом 
80 година од проглашења Београда за туристичко место. 

Изложбена поставка презентована је на петнест изложбених паноа, у 
оквиру седамнест тематских целина, са преко 290 документа, фотографија, 
планова и друге архивске грађе из фондова и легата Историјског архива 
Београда. Одабрана релаванта архивска грађа осветљава све видове 
туризма, почевши од општих ресурса за туристички развој Београда, 
развоја путне инфраструктуре, преко посетилаца Београда, туристичке 
пропаганде, интензивног развоја манифестационог и културног туризма, 
па до Београђана као путника. Изложена документа сведоче и о значају 
који је тадашња градска власт – Општина града Београда, придавала 
туризму као привредној грани, али и средству промоције Београда у 
иностранству. 

Отварању изложбе присуствовали су представници Секретаријата за 
културу Града Београда међу којима је био и Андрија Бојанић, помоћник 
секретара за културу Града Београда, представници Туристичке 
организације Београда и помоћник директора Слободан Унковић, начелник 
Сектора за туризам и угоститељство Секретаријата за привреду Градске 
управе Града Београда – Нада Зец, као и представници Архива Народне 
банке, Београдске тврђаве и други. 

Изложба је реализована уз подршку Туристичке организације Београда. 

Трајање изложбе првобитно је планирано до 16. новембра, али је због 
великог интересовања посетилаца продужена до 30. новембра. 

Филм са отварања изложбе може се погледати на Yutube каналу на адреси: 
https://www.youtube.com/watch?v=cSIgWN9wCoY&t=586s 
 

 
Вратио се Волођа 

 
Отварање изложбе: 8. децембар 2016. Галерија Историјског архива Београда 
Поздравна реч: Мр Драган Гачић, директор ИАБ 
Уводна реч: Исидора Стојановић, аутор изложбе 
Скупу се обратила: Тања Крагујевић, песникиња 
Изложбу отворио: Проф. др Бојан Ђорђевић, Филолошки факултет у 
Београду 
Аутор изложбе: Исидора Стојановић, виши архивиста 

https://www.youtube.com/watch?v=cSIgWN9wCoY&t=586s
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Сарадници на изложби: Мирјана Обрадовић, Зорица Нетај 
Техничка реализација: Виолета Јовановић, Бојан Коцев  
Лектура: Весна Лекић 
Ликовна и графичка припрема каталога и изложбених паноа: Зорица 
Нетај 
Аутор документарног филма са отварања изложбе „Вратио се Волођа“: 
Бојан Коцев 
Трајање изложбе: 8. – 23. децембар 2016. 
Број посетилаца: 300 
 

Изложба је настала поводом обележавања 50 
година стваралаштва песникиње Тање Крагу-
јевић, легатора Историјског архива Београда. 

Изложена документа представљена су на 18 
паноа и 10 витрина, и обухватају све 
сегменте живота и рада Тање Крагујевић. 
Поред биографских и библиографских 
података, изложбени панои проткани су и 
њеном поезијом као и фотографијама њеног 
оца чувеног српског фотографа Стевана 
Крагујевића. 

Централно место изложбе заузела су Тањина 
признања, међу којима се налазе и Плакета 
Града Београда 1944-1984; награда Ђура 
Јакшић за најбољу збирку поезије у 1993; 
награда Десанка Максимовић из 2015. за 
укупан допринос српској поезији као и 
Ленкиним прстен из 2015. за најлепшу 
љубавну песму на српском језику – Вода  

Посебан део изложбе посвећен је родитељима 
Тање Крагујевић — чувеном српском 
фотографу Стевану Крагујевићу и његовој супрузи Лепи. На том сегменту 
изложбе представљена је њихова заоставштина у оквиру Легата породице 
Крагујевић. Раритет изложбе је албум, нека врста фото дневника, који су 
Стеван и Лепа водили од Тањиног рођења до њене удаје за Василија Винце 
Вујића 1974. године. 

Отварању је присуствовало око 100 званица, између осталих: професор 
Сава Живанов; Неда Кнежевић, директор Музеја историје Југосавије; 
Мирољуб Стојановић, начелник Одељења за одржавање и развој 
рачунарско-информатичког система Народне библиотеке Србије; Драгана 
Типсаревић, директорка Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 
Краљева; Бранислав Милакара, сестрић Десанке Максимовић; Бранко 
Најхолд, хроничар Земуна, као бројни други пријатељи и поштоваоци 
поезије Тање Крагујевић. 

Стихове Тање Крагујевић говорила је драмска уметница Биљана Ђуровић. 
Вокалне нумере извела је сопан Јана Крижак. 

Филм са отварања изложбе може се погледати на Yutube каналу на адреси: 
https://www.youtube.com/watch?v=bMAwdW-l70g 

https://www.youtube.com/watch?v=bMAwdW-l70g
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СТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ: 
 

70 година Историјског архива Београда 
 

 
 
 
Отварање: 26. септембра 2015 
Аутор: Снежана Лазић 
 
Септембра 2015. навршило се седамдесет година од оснивања, а априла 
2016. од почетка рада Историјског архива Београда. Поводом обележавања 
овог значајног јубилеја, током 2015. и 2016. године организовано је низ 
манифестација и активности, како у самом Архиву, тако и у виртуелном 
сајбер простору. 
 
У холу Архива, 70 година рада као и богатство и вредност архивске грађе, 
презентовано је публици у виду временске линије (димензија 0,7 х 3м), 
подељене на декаде. У оквиру сваке од декада истакнуте су значајне године, 
личности и догађаји а посебна пажња посвећена је изложбеној и издавачкој 
делатности. На изложби се могу погледати и архивска издања вредних 
публикација као и копија првог летописа Историјског Архива Београда, 
настлог у периоду од 1946. до 1960. године. 

 
 

Векови Београда /XVI-XX век/ 
www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org 

 
 

 
 
Аутори интернет презентације: Јелена Николић, Владимир Мијатовић 
Веб дизајн: Душан Злајић 
Број посетилаца: 4.765  
 
Поводом обележавања 70 година од оснивања Историјског архива Београда, 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/
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у оквиру званичне интернет презентације налази се и електронско издање 
сталне изложбене поставке Векови Београда /XVI–XX век/ на српском и 
енглеском језику. Израдом овог онлајн издања омогућен je глобални приступ 
највреднијим документима која се чувају у Архиву.  

 
 

Први светски рат у фондовима и збиркама 
Историјског архива Београда 

www.ww1.arhiv-beograda.org 
 

 
Реализација веб издања: Слободан Мандић, Јелена Јовановић, Тијана 
Ковчић, Јелена Николић 
Веб дизајн и програмирање: мКонект д.о.о, Дражен Руменчић, Јелена 
Николић, Милан Марковић, Недељко Стевановић 
Број посетилаца: 3.650  
 
У оквиру званичне интернет презентације Историјског архива Београда, 
налази се и наменски креирана презентација грађе из архивских фондова о 
Првом светском рату. Одређени број докумената доступан је у виду 
дигиталних копија што му истовремено даје и карактер онлајн изложбе. 
 
Већина презентованих докумената је на српском језику, али су такође 
заступљена и документа на француском, енглеском, немачком, мађарском и 
грчком језику. 
 
Тим архивиста Историјског архива Београда је током 2013. године осмислио 
концепт и започео рад на изради тематског водича кроз архивску грађу о 
Првом светском рату. Првобитна намера убрзо је проширена идејом да се 
резултати истраживања објаве у онлајн дигиталном облику, као темељни и 
претраживи аналитички инвентар кроз архивске фондове и збирке, заједно 
са дигиталним копијама одређеног броја докумената, што је накнадно 
преточено у посебан пројекат, одобрен и финансиран од стране 
Министарства културе Републике Србије. 
 

 

http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
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ПУБЛИКОВАЊЕ: 
 
 

1. Октобар 1941: 31 дан злочина Холокауста, геноцида и терора 
нацистичке и колаборационистичке власти у Србији - каталог 
изложбе 
 
Аутори: др Милован Писари, ЦИЕХ и Никола Радић Луцати, ЦИЕХ 
Издавач: Историјски архив Београда  

 
 

Историјски архив Београда је носилац 
међународног пројекта Escalating into 
Holocaust: From Execution Squads to the Gas 
Van of Sajmište - Two defining phases of the 
Holocaust in Serbia (Ескалација у Холокауст: 
од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту – две 
одлучујуће фазе Холокауста у Србији) и 
издавач каталога поводом изложбе Октобар 
1941. 

 
Издавање каталога финансирао је 
Секретаријат за културу града Београда. 

 
 
 
 
 

2. Вратио се Волођа — каталог изложбе 

Аутор каталога: Исидора Стојановић 
Издавач: Историјски архив Београда 
 
Каталог под називом Вратио се Волођа 
прати истоимену изложбу која је 
настала поводом обележавања 50 
година стваралаштва легаторке и 
песникиње Тање Крагујевић. 
 
Поред библиографских и биографских 
пода-така као и признања, у каталогу се 
налазе и фотографије које говоре о 
богатом животу песникиње. О значају 
песништва Тање Крагујевић говори 
приказ проф. др Бојана Ђорђевића са 
Филолошког факултета у Београду. 
 
Посебан сегмент посвећен је легату породице Крагујевић, а у 
последењем је дат каталошки попис свих експоната са изложбе. 
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3. Нежидер аустроугарски логор за Србе 1914–1918. – 
публикација 
 

Аутори: Исидор Ћуковић и Ненад 
Лукић. 
Рецезент: др Милош Пауновић 
Издавач: Историјски архив Београда 
 
 
Публикација је настала као сарадња 
аутора Исидора Ћуковића, Ненада 
Лукића и Историјског архива 
Београда. 

Књига Нежидер, аустроугарски логор 
за Србе 1914−1918. тематски је 
подељена на две засебне целине. 

У првом делу обрађује се сам логор и 
све оно што је везано за њега – изглед, 
организација, свакодневни живот, 
смрт у логору. У овом делу налазе се и 
прикупљена  сећања логораша. 
 
У другом делу, путем табела, дати су спискови/пописи свих умрлих у 
овом логору, у периоду 1914−1918. и то: 

- попис умрлих поданика Краљевине Србије; 
- попис умрлих поданика Краљевине Србије за које подаци нису у 

потпуности прецизни; 
- попис умрлих поданика Краљевине Црне Горе и делова тадашње 

Аустроугарске (садашњих држава Хрватске, Босне и Херцеговине 
и Србије); 

- попис умрлих поданика из Царевине Русије, Краљевине Румуније 
и Кнежевине Албаније; 

- попис умрлих из логорског особља; 
- попис умрлих за које се није могло утврдити место рођења;  
- попис умрлих за које се не може поуздано утврдити да ли се ради 

о истим или различитим особама; 
- попис потенцијално умрлих цивила који нису пописани у главним 

изворима;  
- попис потенцијално умрлих војника који нису пописани у главним 

изворима;  
- попис уписаних у нежидерске књиге умрлих који су сахрањени у 

другим местима; 
- попис умрлих за чију смрт није добијена званична потврда од 

надлежних органа. 
 
Књига још садржи резиме и списак извора и литературе. 
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ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ МИНИСТАРСТВА 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 2016. ГОДИНИ 
 

 
1. Escalating into Holocaust: From Execution Squads to the Gas Van of 

Sajmište - Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Ескалација 
у Холокауст: од стрељачких водова до гасног камиона концентрационог 
логора на Сајмишту – две одлучујуће фазе Холокауста у Србији) – 
решење-уговор о преносу средстава број 451-04-5142/2015-05 од 14. 10. 
2015. године. 

 
 

Пројекат започет 2015, чији је завршетак планиран за крај фебруара 2017,  
највећи број планираних активности имао је током 2016. године. 

Ово је први пут да је једној установи културе у Србији финансиран пројекат 
од стране Образовне, аудио-визуелне и културне извршне агенције (EACEA) 
Европске комисије, кроз програм Европа за грађане и грађанке – Активно 
сећање у Европи 2015. Пројекат је такође подржан и од стране Министарства 
културе и информисања Републике Србије и Секретаријата за културу Града 
Београда. 

Носилац овог значајног  пројекта је Историјски архив Београда, а партнерске 
организације су: Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту, 
Београд; Тераформинг, Стокхолм, Шведска;  NIOD — Институт за студије 
рата,  Холокауста и геноцида, Амстердам, Холандија и Филозофски 
факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска. 

Током 2016. године организовано је 5 манифестација у земљи и 
иностранству, у Београду, Крагујевцу, Нишу, Амстердаму и Стокхолму.  
Организоване су: конференције на тему Холокауста, са еминентним 
представницима научних институција у Србији и Европи које се баве 
истраживањем Холокауста; стручни семинари; постављена је изложба 
Октобар 1941; радионице намењене наставницима основних и средњих 
школа. 

I Манифестација: Београд, 20–22. април 2016. 

– Конференција за штампу, Историјски архив Београда 
– Отварање изложбе Октобар 1941, Галерија Историјског архива Београда 
– Међународна конференција Ескалација у Холокауст, Палата Србија  
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– Радионице: Дигитални споменик и Графичка новела у едукацији о 
Холокаусту, Историјски архив Београда 

II Манифестација: Ниш, 22. јун 2016 

– Међународна конференција Ескалација у Холокауст, Велика сала 
Универзитета у Нишу  

– Посета историјским локацијама у Нишу у организацији Народног музеја 
Ниш 

III Манифеастација: Холандија, Амстердам, 21–22. септембар 2016. 

– Јавна презентација, предавање и дискусија: Ескалација у Холокауст,  у 
организацији Института за студије рата, Холокауста и геноцида - NIOD 

– Стручни симпозијум: Изазови и решења у развијању концепта за 
меморијалне центре, музеје и изложбе о Холокаусту 

– Посета музејима посвећених Холокаусту и Другом светском рату 

IV Манифестација: Крагујевац, 19. октобар 2016. 

– Међународна конференција Ескалација у Холокауст, Спомен – парк 
Крагујевачки октобар 

– Радионица Едукациони и меморијални центар „Кућа Ванзејске 
конференције“ – педагошки рад и успешни примери 

– Посета Спомен – парку Крагујевачки октобар 

V Манифестација: Шведска, Стокхолм, 7. децембар 2016. 

– Презентација и дебата Ескалација у Холокауст, у организацији 
Тераформинга  

– Посета Форуму за живу историју у Стокхолму 

Прва манифестација овог пројекта била је конференција за штампу и 
отварање изложбе Октобар 1941. 

На конференцији за штампу у Историјском архиву Београда пројекат су 
представили: мр Драган Гачић, руководилац пројекта и директор 
Историјског архива Београда; Владан Вукосављевић, тада Секретар за 
културу Града Београда а сада министар културе и информисања у Влади 
Републике Србије; Невена Бајалица, менаџер пројекта и суоснивач 
међународне мреже Тераформинг, и др Милован Писари, коаутор изложбе. 

На отварању изложбе Октобар 1941, која кроз архивску грађу и штампу 
прати сваки дан месеца октобра 1941. године, присутнима су се обратили 
Њ.Е. Аксел Дитман, амбасадор Немачке у Републици Србији и Њ.Е. Јосеф 
Леви, амбасадор Израела у Републици Србији.  

Конференцију у Палати Србија поздравним говорима отворили су мр Драган 
Гачић, директор Историјског архива Београда, и Горан Весић, градски 
менаџер и члан Комисије за утврђивање програмске концепције и давање 
предлога модела управљања Меморијалним комплексом на „Старом 
београдском сајмишту”. 

Историјски архив Београда, као носилац пројекта, урадио је онлајн базу 
података о жртвама логора Сајмиште, и она представља окосницу овог 
међународног пројекта. 

База садржи основне информације о 3.505 жртaва које су убијене у 
концентрационом логору Сајмиште. Поред тога, база садржи податке као 
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што су име, презиме, име оца, занимање итд, као и информације које се тичу 
предратног живота београдских Јевреја који су убијени у концентрационом 
логору Сајмиште. Сама база је претражива и доступна на интернету и 
послужиће не само новом истраживању, едукацији о Холокаусту, него и 
будућем перманентном меморијалном центру на Сајмишту. 

Архивисти Историјског архива 
Београда представили су ову базу 
и на конференцијама које су 
организоване од стране 
иностраних партнера на овом 
пројекту у Амстердаму и 
Стокхолму. 

Међу учесницима конференције 
били су: представници управе 
Града Београда; академик проф. 
др Љубодраг Димић; проф. др  
Милан Ристовић, професор 
Одељења за историју Филозофског 
факултета Универзитета у 
Београду; др Милан Кољанин са 
Института за савремену историју; 
сарадници Института за 
савремену историју, Института за 

новију историју; представници Музеја жртава геноцида; представници 
Историјског архива Београда, Историјског архива Града Новог Сада, 
Јеврејског историјског музеја у Београду, Факултета драмских уметности у 
Београду; представници јеврејских заједница; невладиних организација као 
и други домаћи стручњаци. 

Изузетно значајан допринос овом пројекту дали су и гости из иностранства, 
међу којима су били: Невена Бајалица, Oдељење за едукацију Куће Ане Франк 
у Амстердаму и суоснивач НВО мреже Тераформинг Амстердам-Стокхолм-
Нови Сад; др Герхард Баумгартнер (Gerhard Baumgartner), директор 
Документационог центра аустријског покрета отпора у Бечу; Силвиа Дител 
(Szilvia Dittel), представник Јад Вашем школе за студије Холокауста у 
Будимпешти; др Аким Џа (Akim Jah), Одсек за педагогију и образовање, 
Међународна служба за улажење у траг жртвама нацизма (ITS) Бад 
Аролсен/Берлин; др Александер Корб (Alexander Korb), директор Станли 
Бартон центра за студије Холокауста и геноцида, професор савремене 
европске историје на Универзитету у Лестеру; др Валтер Маношек (Walter 
Manoschek), историчар, Факултет политичких наука, Универзитет у Бечу; Деа 
Марић, Документа – Центар за суочавање са прошлошћу из Загреба; др 
Вјеран Павлаковић, шеф Одсека за културне студије Филозофски факултет 
Свеучилишта у Ријеци; Мишко Станишић, креативни директор НВО мреже 
Тераформинг Стокхолм-Амстердам-Нови Сад; Анат Харел (Anat Harel), 
менаџер пројекта у Јеврејском историјском музеју у Амстердаму; др Сузан 
Хајм (Susanne Heim), историчар и вођа пројекта „Прогон Јевреја 1933-1945“ 
из Института за савремену историју у Берлину и други страни еминентни 
стручњаци. 
Документарне филмове са манифестација поводом пројекта могу се 
погледати на Yutube каналу (више на 71 страни): 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОДЛУЦИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
КУЛТУРУ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА У 2016. 
 
 

1. Дигитализацијa картона житеља Београда између два светска рата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грађа: 1928-1951 
Кутија картотеке: 851 

Картотека грађана пријављених у Београду  
Картотека грађана пријављених у Земуну  

Дигитализовано: 1.026.088 картона житеља 
 
 

Како је фонд Управа града Београда (до 1870. под именом Управитељство 
вароши Београда) један од најзначајнијих фондова Историјског архива 
Београда, уз подршку Града Београда 2015. године кренуло се у поступак 
дигитализације изузетно важне грађе - картона житеља, који су настали 
радом Централне пријавнице Управе града Београда. 

У току скенирања било је неопходно извршити индексирање садржаја са 
минимално потребним подацима - именом и презименом власника картона, 
да би садржаји били претраживи и убрзали оперативно коришћење. У 
другој фази, након скенирања, могла би се направити проширена база 
података са преосталим садржајима која би омогућила изузетан 
статистички преглед становништва Београда тог времена, по полу, 
старосној структури, занимању, податке о броју странаца који су живели у 
Београду, брачном стању становника итд. што би омогућило израду корисне 
и изузетно занимљиве историјске студије. 

У склопу посла у Архиву урађено је:  
– Физичка припрема картона (враћање свих картона који су због 

потребе посла били ван Депоа и њихово стављање у првобитни 
поредак) 

– Израда нових кутија за смештај картона за оне случајеве где је кутија 
значајно оштећена 

– Израда нових етикета за кутије 
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– Израда листа за скенирање и примопредајних записника 
 

Дигитализована је 851 кутија са просечно 1.200 картона, сваки картон 
скениран је обострано, тако да је након завршеног посла у мају 2016. 
године, извршена примопредаја 1.026.088 скенова формата мултитиф 
(садржи обе скениране стране), у резолуцији 300dpi, без пратећих мета 
података. 

Скенови су смештени на сториџ и у сировом облику користе се за 
претраживање. У овом облику доступни су радницима Читаонице и 
архивистима. Метаподаци још нису завршени из бројних разлога као што 
су велики број скенова, мењање програмског решења, отежан рад на 
читању узимајући у обзир да се ради о рукопису итд. Ради се на 
проналажењу адекватног решења за завршетак тог неопходног дела 
целокупног посла дигитализације. 

Подаци из грађе су интересантни како домаћим тако и страним 
истраживачима који се баве истраживањем свог порекла (Генеалогија), 
желе да верификују тачност и прошире податке из својих студија, 
дисертација, дипломских радова и слично. 

 
 

2. Дигитализација Збирке плаката објава и летака Историјског архива 
Београда 

 

 
 

Збирка плаката Историјског архива Београда проглашена је за културно 
добро по Закону о културним добрима, Службени гласник РС, бр. 71/1994. 

Ова драгоцена Збирка садржи око 600 плаката, које датирају од Првог 
светског рата до 80-тих година XX века. Плакати су доступни корисницима, 
међутим, тешкоћу при коришћењу чине њени велики формати, који често 
прелазе 1 метар, па је самим тим ризик од оштећења грађе већи. 

Пројектом дигитализације током 2016. године, бухваћено је 386 
пропагандних плаката, растураних на територији окупиране Србије, у 
периоду од маја 1941. до септембра 1944. године.  
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Након лечења оштећених примерака, урађени су следећи послови: 

– Дигитализација пропагандних плаката - скенирање/фотографисање 
грађе 

– Унос резултата обраде у информациони систем Јанус 
– Припрема скалираних дигиталих копија за приказ текста и скенова 

преко веб презентације Архива. 

Скенови су смештени на сториџ и у сировом облику користе се за 
претраживање. У овом облику доступни су радницима Читаонице и 
архивистима. 

Постојањем дигиталих копија, извршена је заштита оригинала, а Збрика 
плаката постала је лакше доступна корисницима у Читаоници и преко веб 
презентације Архива. 
 

ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА: 
 
Наше благо 

Пројекат у организацији Скупштина града Београда у сарадњи са 
Секретаријатом за културу Града Београда под називом „Наше благо“ имао 
је за циљ да представи широј публици уметничке предмете првенствено из 
београдских музеја и легата.  

На изложби у холу Старог двора посетиоци су могли да виде уметничке 
предмете из збирке Музеја града Београда, Историјског архива Београда, 
Дома Јеврема Грујића, Куће легата и Легата Ватрослава Јагића, која су до 
сада ретко имали прилику да виде. 
 

Универзитетска радна пракса -  БГ пракса 2016 
Историјски архив Београда се поново 
укључио у програм БГ пракса 2016 који 
успешно већ шести пут организује град 
Београд под покровитељством Градске 
Управе града Београда и Универзитета у 
Београду. Како су се од 2012. у програм 
укључиле и установе културе, 
Историјски архив Београда је и 2016.  
године организовао четворомесечну 
стручну праксу, у периоду од 1. јуна до 
30. септембра 2016. године, за позицију 
архивисте на сређивању и обради 
архивске грађе. 
 

Прослава 72. годишњице од ослобођења Београда у Другом светском 
рату 

Поводом 72. годишњице од ослобођења Београда у Другом светском рату 20. 
октобра 2016. одржан је перформанс на платоу испред Старог двора. 

Представа је уприличена уз изложбену поставку Историјског архива 
Београда Ослобођење Београда – 70 година после, која је први пут 
презентована домаћој јавности октобра 2014. године у Галерији Историјског 
архива Београда 
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Београд у Москви 

На захтев Секретаријата за културу Града Београда, Историјски архив 
Београда дао је свој предлог синописиса за изложбу која би требала да 
представи Београд у Москви, маја 2017. године. 

Концепт изложбе има за циљ да прикаже историју Београда од првог 
помена његовог садашњег имена, у писму римског папе Јована VII из 878. 
године, до данашњих дана, на основу грађе која се чува у Историјском 
архиву Београда. 

 
Решавање питања коришћења тзв. Ташмајданских пећина 

Архивиста Владимир Мијатовић,  који је учествовао у активностима Радне 
групе за решавање питања коришћења тзв. Ташмајданских пећина, 
сарађивао је са Београдском тврђавом око предлога пројекта 
ревитализације простора на Ташмајдану.  
 
 

ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА ЈЕ 
НА ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА: 
 

Небо над БИТЕФОМ, Дани европске баштине – Културно наслеђе и 
заједнице – живети с наслеђем, 24. септембар — 2. октобар 2016. године. 
 

Небо над Битефом заједнички  је назив за четри изложбе које су  
прошетале публику  Битефовом „звезданом стазом“, почевши од зграде 
РТС-а, преко Атељеа 212, позоришта у коме је Битеф почео свој историјски 
пут, па до зграде Битеф театра, позоришта основаног са циљем да се бави 
продукцијом Фестивала. 

Архивска грађа Историјског архива Београда, у виду списа, фотографија, 
каталога, билтена, плаката и пропагандног материјала, пре свега из фонда 
БИТЕФ и личног фонда Јована Ћирилова, коришћена је приликом 
реализације две од четри изложбе и то: 

1. Битеф и РТС, аутора Бојане Андрић и Петра Ђиновића, у Галерији РТС-а 
2. Битеф и Атеље 212, ауторке Весне Богуновић у Атељеу 212 
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ, СЕМИНАРИ И РАДИОНИЦЕ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ:  
 
 

• Међународна конференција Tehnični i vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja, Раденци, Словенија, 12-15. aприл 2016. 
 

• Међународна конференција Escalating into Holocaust: from Execution 
Squads to the Gas Van of Sajmiste - Two Defining Phases of the Holocaust 
in Serbia. 
 
Прва манифестација у оквиру пројекта, 21–22. април 2016. године, Палата 
Србија, 21. април 2016. 
 
Испред Историјског архива Београда на конференцији излагала је Тијана 
Ковчић (детањније о пројекту на странама 26-28). 
 

• Конференција Дигитализација фото грађе у оквиру пројекта Визуелни 
архив Југославије, 5–6. мај 2016. Музеј историје Југославије 

Конференција је део двогодишњег пројекта на 
којем су партнерски учествовали Музеј историје 
Југославије и Middle Eastern Studies (Универзитет 
у Базелу). Конференција је одржана уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије и Швајцарског националног фонда за 
науку (СНСФ). 

Испред Историјског архива Београда конференцији су присуствовали 
Владимир Мијатовић, Јелена Николић а Зорица Нетај имала је коауторски 
рад са колегом Марком Радовановићем из Архива Југославије. 
 

• Међународна конференција Escalating into Holocaust: from Execution 
Squads to the Gas Van of Sajmiste - Two Defining Phases of the Holocaust 
in Serbia. 
 
Друга манифестација у оквиру пројекта, Велика сала Универзитета у 
Нишу, 22. јун 2016. 
 
Испред Историјског архива Београда на конференцији излагала је Тијана 
Ковчић (детањније о пројекту на странама 26-28). 
 

• Међународна конференција Escalating into Holocaust: from Execution 
Squads to the Gas Van of Sajmiste - Two Defining Phases of the Holocaust 
in Serbia. 
 
Трећа манифестација у оквиру пројекта, Амстердам, 21. септембар 2016. 
 

Испред Историјског архива Београда на конференцији излагао је  
Владимир Мијатовић (детањније о пројекту на странама 26-28). 
 

• Meђународна конференција Jezikovne tehnologije in digitalna 
humanistika (Језичке технологије и дигитална хуманистика) Љубљана, 29. 
септембар – 1. октобар 2016. 

Испред Историјског архива Београда на конференцији излагао  је Слободан 
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Мандић, помоћник директора Сектора за 
обраду и коришћење архивске грађе. 
 

• Међународни архивистички скуп Тара 2016, 
13–14. октобар 2016. 
 
После 27 година,  у Србији је поново одржан 
архивистички скуп у организацији Архи-
вистичког друштва Србије и Историјског 
архива Ужице, под покровитељством Министарства културе и 
информисања Републике Србије. На саветовању су учествовали 
представници архива и архивских удружења Словеније, Хрватске, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Мађарске и Србије. Тема саветовања била је 
„Вредновање архивске грађе“. 
 

Испред Историјског архива Београда на конференцији је излагала Јасмина 
Латиновић. 
 

• Међународна конференција Интернационалног центра за архивска 
истраживања (ICARUS), Будимпешта 17-19. октобар 2016. 

Интернационални центар за архивска истраживања (ICARUS), чији је 
Историјски архив Београда члан од 2014. године, своје активности 
спроводи са циљем продубљивања сарадње и 
учешћа у могућим међународним пројектима из 
области очувања и промоције архивске грађе. 

Испред Историјског архива Београда 
конференцији су присуствовали Слободан 
Мандић, помоћник директора Сектора за 
обраду и коришћење архивске грађе и Зорица 
Нетај. 

 
• Међународна конференција Escalating into Holocaust - from Execution 

Squads to the Gas Van of Sajmiste: Two Defining Phases of the Holocaust 
in Serbia. 
 

Четврта манифестација у оквиру пројекта, сала Спомен музеја у 
Крагујевцу, 19. октобар 2016. 
 

Испред Историјског архива Београда на конференцији излагала је Тијана 
Ковчић (детањније о пројекту на странама 26-28). 
 

• Међународна конференција Escalating into Holocaust - from Execution 
Squads to the Gas Van of Sajmiste: Two Defining Phases of the Holocaust 
in Serbia. 
 
Пета манифестација у оквиру пројекта, Стокхолм, 7. децембар 2016. 
 
Испред Историјског архива Београда на конференцији је излагала Тијана 
Ковчић (детањније о пројекту на странама 26-28) 

 

• Радионица: Категоризација стваралаца архивске грађе и проблеми 
преузимања архивске грађе, у организацији Друштва архивских радника 
Војводине, Историјски архив Града Новог Сада, 9. децембар 2016. године. 
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На скупу су размењена искуства,  истакнути препреке и проблеми,  
констатовано да је законска регулатива застарела и закључено  је да је 
неопходно чешће одржавање оваквих скуповиа. 
 
Историјски архив Београда представљали су: Олга Килибарда, помоћник 
директора за заштиту архивске грађе, Софија Чауш Миловановић, Јасмина 
Латиновић и Немања Чолић. 

 
 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА: 
 
 
Потписан Уговор о сарадњи са Меморијалним музејом Холокауста САД 
 
 

 
Др Раду Јоанид, директор Одељења за међународне архивске програме 
Меморијалног музеја Холокауста САД, био је са сарадницима у радној 
посети у Историјском архиву Београда 11. априла 2016. године. 

Две стране размениле су искуства и професионалне изазове са којима се 
сусрећу на пољу методологије рада и коришћења савремених технологија. 
Посебно су размотрени сви аспекти везани за што ефикасније чување и 
проучавање докумената на тему историје прогона и убијања Јевреја и 
других жртава нацизма током Другог светског рата. 

У циљу унапређења међусобне сарадње, том приликом потписан  је Уговор 
о сарадњи, којим је у другој половини 2016. године дигитализовано око 
24.000 докумената који се односе на прогоне и убијање Јевреја и других 
жртава нацизма током Другог светског рата, а налазе се у документима из 
фондова Историјског архива Београда. Дигитализација је извршена  
скенерм Bookeye 4 V2 Kiosk који је добијен као донација од  Меморијалног 
музејоа Холокауста.  

 
Студијски боравак у Историјском архиву Цеље 

У оквиру унапређења међународне архивске сарадње Историјског архива 
Цеље (Zgodovinski arhiv Celje) и Историјског архива Београда, од 4 – 11. 
маја 2016. архивиста Исидора Стојановић боравила је у Архиву Цеља. 

Том приликом упознала се са радом овог архива који је надлежан над 14 
административних јединица. Најстарији документи који се чувају у Архиву 
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су из XIII, а већина се односи на период од XVIII до XX века. 

Колегама из Цеља Исидора Стојановић представила je тематски водич Први 
светски рат у фондовима и збиркама Историјског архива Београда, који се 
налази у оквиру званичне интернет презентације Историјског архива 
Београдa. 

У истом периоду посетила је и Покрајински архив Марибора, Архив 
Републике Словеније и Историјски архив у Птују, и упознала са њиховим 
радом. 

 
Сарадња Историјског архива Београда и Баварске државне библиотеке 

На основу сарадње Историјског архива Београда и Баварске државне 
библиотеке, интернет тематски водич Први светски рат у фондовима и 
збиркама Историјског архива Београда уврштен је у предметни каталог 
немачког портала historicum.net - портала историјских наука. 
 
Овом сарадњом резултати пројекта Историјског архива Београда нашли су 
се на истом месту са најреферентнијим предметним локацијама на тему 
Првог светског рата у свету. 

http://www.historicum.net/de/themen/erster-weltkrieg/internetangebote> 
 
 
АКТИВНОСТИ У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
ICARUS 

Историјски архив Београда је и ове године 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. (детаљније на стр. 33). 

 
CO:OP 

Историјски архив Београда постао је придружени партнер међународног 
пројекта Community As Opportunity: The Creative Archives' And Users' Network 
(co:op), насталог са циљем промоције међународне сарадње између 
архивских институција и шире јавности, а суфинансираног од стране 
Програма Креативна Европа ЕУ. 

http://coop-project.eu/about-us/project-partners/> 
 
WIKIMEDIA.RS 

У оквиру сарадње са Задужбином Викимедија, Историјски архив Београда 
прикључио се глобалном GLAM пројекту (Galleries, Libraries, Archives, 
Museums) донирањем 30 фотографија које приказују историју престонице, 
знамените личности и догађаје, као и мапе, нацрте, планове града и др. 

Фотографије су сада део Викимедијине глобалне ризнице под слободном 
лиценцом за даље коришћење на Википедији и другим пројектима 
слободног знања Задужбине Викимедија. 

http://blog.wikimedia.rs/?p=2320> 
 

http://www.historicum.net/de/themen/erster-weltkrieg/internetangebote
http://coop-project.eu/about-us/project-partners/
http://blog.wikimedia.rs/?p=2320
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ТОКОМ 2016. ИЗДВАЈАМО:  

 
 

Свечана додела признања поводом 70 година рада 
Историјског архива Београда 

 
 

 
 

Поводом 70 година рада Историјског архива Београда одржана је пригодна 
свечаност, 8. априла 2016. године. Том приликом уручена су признања 
Повеља, Плакета, Златна плакета и Захвалница. 

Признање Повеља додељено је: институцијама за дугогодишњу успешну 
сарадњу; у знак захвалности за почетак рада архива и дугогодишњу 
успешну сарадњу; на унапређењу науке; за дугогодишњу успешну сарадњу 
и допринос очувању, унапређењу и афирмацији архивске струке. 

Признање Плакета додељено је институцијама за дугогодишњу успешну 
сарадњу као и доприносу у очувању, унапређењу и афирмацији архивске 
струке. 

Признање Златна Плакета додељено је бившим директорима Архива -  
Божи Драшкићу и др Бранки Прпи у знак захвалности за дугогодишње 
руковођење и унапређење рада Архива. 

Признање Захвалница додељено је пензионисаним радницима Архива који 
су цео свој радни стаж, провели у Историјским Архиву Београда. 

Свечаној додели признања присуствовали су и признања примили: 
тадашњи секретар за културу Града Београда, а сада министар за културу у 
Влади Републике Србије - Владан Вукосављевић; директорка Библотеке 
града Београда, Јасмина Нинков; директор Архива Србије, др. Мирослав 
Перишић; помоћник директора Архива Југославије, Лилијана Ратковић 
Трифуновић; директорка Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, Нела Мићовић; заменик директора Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање - Филијала за Град Београд, Љиља 
Вујовић; директор Војног архива, пуковник Милорад Секуловић; главни и 
одговорни уредник Културно уметничког програма РТС, Небојша Брадић; 
помоћник главног и одговорног уредника Јавног радиодифузног предузећа 
Студио Б, Ирина Вељковић; председник Скупштине општине Нови Београд, 
Жика Обреновић; управник Окружног затвора у Београду, Звонко 
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Груловић; генерални директор Јавно комуналног предузећа „Београдске 
електране”, Горан Алексић; директор Омладинске задруге „Београд“, 
Томислав Секулић; председник Градског одбора СУБНОР Београда, Бора 
Ерцеговац и многи други. 

Видео снимак са прославе може се погледати на YuTube каналу линк: 
https://www.youtube.com/watch?v=laX2FYU0NF0&feature=em-subs_digest 

 
The Museum of Modern Art – MoMA 

Представници Музеја савремене уметности из Њујорка (The Museum of 
Modern Art – MoMA) посетили су 3. августа 2016. Историјски архив Београда 
у склопу истраживања за предстојећу изложбу Архитектура социјал-
истичке Југославије 1945-1991. планиране за пролеће 2017. године у овом 
музеју.  

Историјски архив Београда био је незаобилазно место током истраживања 
драгоцене грађе за ову поставку, за проф. др Мартино Стиерли (Martino 
Stierli), гланог кустоса одсека за архитектуру и дизајн МоМА музеја, др 
Владимира Кулића, професора историје архитектуре са Универзитета у 
Флориди и архитекту Јелицу Јовановић, члана Радне групе за 
документацију и конзервацију грађевина, места и целина модерног покрета 
у архитектури (Do.co.mo.mo). 

Изложба ће обухватити најрепрезентативнија архитектонска решења у виду 
оригиналних пројеката, цртежа, фотографија, филмова и архитектонских 
модела. 

 
Историјски архив Београда прилагођен 

за особе са инвалидитетом  
 
Веома мали број културних установа у Србији прилагођен је особама са 
посебним потребама. Историјски архив Београда је у намери да створи 
једнаке услове за све кориснике, мислио и на особе са инвалидитетом. У 
жељи да им омогућимо приступ и боравак у Архиву, поред прилазне рампе 
на улазу, у Архиву се налази и посебан тоалет за инвалиде.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=laX2FYU0NF0&feature=em-subs_digest
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Захваљујћи средствима одобреним из буџета града Београда, током 
септембра и октобра месеца завршени су радови на реконструкцији 
тоалета. Овим пројектом поред планираних, посебно је предвиђен и тоалет 
у потпуности прилагођен за особе са инвалидитетом. 
 
 

 
 
 
 

Продужено радно време Читаонице Историјског архива Београда 
 

 

У намери да изађе у сусрет потребама својих корисника, Историјски архив 
Београда је од месеца априла 2016. године, продужио радно време 
Читаонице. Ново радно време, у термину од 7:30 до 18 часова сваког радног 
дана од понедељка до петка, обрадовало је 182 истраживача који су 
читаоницу користили након 15 часова.  
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ 

http://www.arhiv-beograda.org/rs/ 
 
 
Уредници: Јелена Николић и Владимир Мијатовић 

Број посетилаца: 4.765 
 

Интернет презентација Историјског архива 
Београда  свој web живот започела је 2007. 
године, на српском (ћирилична и латинична 
верзија) и енглеском језику. 

Поред основног, страница поседује и три 
наменски урађена поддомена: 

• stalnapostavka.arhiv-beograda.org - виртуелна 
изложба по угледу на сталну изложбену 
поставку Историјског архива Векови Београда 
/XVI–XX век/ 2014. 

• ww1.arhiv-beograda.org - тематски водич кроз 
грађу посвећену Првом светском рату, 2015. 

• holokaust.arhiv-beograda.org - сајт посвећен 
активносима међнародног пројекта 
Ескалација у Холокауст, 2016. 

 
Веб сајт Архива од 2014. ради са доменом на linux платформи који 
подразумева 2.000 МВ простора, приступ као и неограничен број мejл адреса 
што задовољава тренутне потребе за даљи развој и допуну сајта. 

У 2016. због престанка ЕОС подршке урађено је унапређење платформе сајта 
на најновију верзију чиме је постигнута боља безбедност, олакшан 
администраторски приступ и успостављен статички или флуидни изглед, при 
чему су оба респонзивна уместо досадашњег искључиво статичког изгледа. 

Годинама у назад сајт бележи велику посећеност што говори о 
заинтересованости корисника за рад Историјског архива Београда. Преко 
презентације, корисници се могу информисати о фондовима који се у 
Архиву чувају али и сазнати како да дођу до пројектне документације 
похрањене у Архиву, документације о оствареном радном стажу, личном 
дохотку, завршеној школи итд. 

Највећи квалитет сајта пружа претрага база обраде фондова, пописа 
фондова и техничке документације, која даје могућност претраживања свих 
унетих садржаја (који су као такви доступни за јавност) кроз опцију 
Фондови, као и по категоријама (слике, књиге, карте и мапе, техничка 
документација). Корисницима је омогућено да преко архивске интернет 
презентације претражују грађу све до нивоа предмета или документа. 

Велики број посетилаца заинтересованих за рад Архива се и 2016. пријавио 
на мејл листу Архива ради доступања најновијих информација из рада наше 
установе. Редизајнирано идејно решење сајта Архива добило је бројне 
похвале од стране корисника и колега из струке. 

 

http://www.arhiv-beograda.org/rs/
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Онлајн издање сталне поставке Векови 
Београда /XVI–XX век/ налази се на адреси  
www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org још је 
један у низу корака ка подизању свести на 
локалном, националном и међународном нивоу 
о значају нематеријалног културног наслеђа 
града Београда. 
 
У 2016. онлајн издање сталне поставке Архива 
посетило је 4.765 посетилаца. 
 
 

 
Тематски водич кроз грађу посвећену Првом 
светском рату налази се на адреси 
www.ww1.arhiv-beograda.org 

Настао је 2014. као резулатат вишемесечног 
истраживања групе архивиста чији је циљ да 
упути истраживаче на тематски одређену 
архивску грађу, а 2015. године то је преточено 
у онлајн издање. 

У 2016. тематски водич је посетило 3.650 
посетилаца. 
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Просечан број посета сајту Архива 
 на месечном нивоу  у периоду  2008-2016. 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/
http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
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У склопу редовног функционисања Архив је и даље претплаћен на два 
провајдера Орион и Макс-нет чиме је омогућен flat режим рада у интернет 
окружењу 24 часа дневно што задовољава тренутне потребе рада свих 
запослених у мрежи.  

 
 

 
FACEBOOK страница ИАБ-а 

www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554 
 

Уредник: Слободан Мандић, помоћник директора Сектора за обраду и 
коришћење архивске грађе 
Број пратилаца: 21.700 
 

Увиђајући да интернет сервиси попут друштвених мрежа, представљају 
значајно средство за повећање присутности и промоцију своје делатности, 
Историјски архив Београда је од јануара 2011. године у виртуелном простору 
присутан и преко Facebook странице. 

Начин презентације активности архива на овој друштвеној мрежи налази се 
у координацији са активностима на званичној интернет презентацији, и 
увек је унапред пажљиво размотрен. Овакав вид активности показао се 
најпогоднијим за разбијање стереотипа о архивима као затвореним 
институцијама, што је показало и више стручних анализа од стране 
архивских стручњака широм света. 

Свакодневни послови на уређивању Facebook странице Историјског архива 
Београда подразумевају следеће:  
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Просечан број погодака 
 на месечном нивоу у периоду 2008-2016. 

http://www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554
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1. одабир и формирање садржаја: 

одабиром релавантних архивских докумената, информација, текстова и 
других историјских извора, широкој публици ће се предочити знања о 
прошлости, или појачати интересовање за изложбе, публикације, рад на 
сређивању и обради архивске грађе или неке друге активности ИАБ. 

2. свакодневна интеракција са корисницима: 
Facebook страницу дневно посети и по неколико хиљада особа, што изискује 
свакодневну интеракцију са корисницима. Ова интеракција обухвата 
одговарања на питања, уређивање садржаја послатих од стране публике 
као и праћење веома динамичних активности на страници. 

3. програмирање постова: 
како би динамика послова на одржавању странице текла свих седам дана у 
недељи, повремено се врши и унапред програмирање садржаја. 

4. праћење и евалуација постигнутих резултата:  
на основу доступних статистичких прегледа и других показатеља Facebook 
страница Историјског архива Београда спада у једну од најпре-
познатљивијих архивских презентација у свету. 
 

 
 

Број регистрованих корисника који путем Facebook друштвене мреже 
свакодневно прате вести и информације о Архиву интензивно је растао 
током ове године и тренутно премашује број од двадесет хиљада - 21.700. 

Може се рећи да је првобитни планирани задатак – да се широком кругу 
корисника, а нарочито млађим генерацијама, кроз објављивање докумената, 
старих фотографија, података о архивским фондовима, грађи, издањима, 
текућим активностима, као и кроз рубрику Догодило се на данашњи дан, 
приближи богатство архивских фондова, побудити радозналост за 
коришћење архивске грађе, али и продуби свест о значају заштите, обраде и 
неопходности њеног чувања - у потпуности испуњен.  
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Статистика посећености ФБ профила ИАБ-а у 2016. години по полу и 

географској одредници 
 
 

 
 

 
 
5. ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМА 

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

2015. годину Структура посећености програма у односу  на врсту 
програма изражена у процентима 

 

                                                                        број            % 
програми установе                                                    45.800         100% 
Изложбе у галеријском простору: 
 

1. Изложба:  Вратио се Волођа 
Галерија Историјског архива Београда,  

300 1% 

 

Копродукције: 
 

1. Изложба: Наше благо 
Хол Старог двора 

2.500 5% 

2. Изложба:Николај Краснов - руски 
неимар Србије  
Музеј града Новог Сада 

500 1% 
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Програми установе ван матичног простора 
 

1 Изложба: Словенци у Београду кроз 
документа Историјског архива 
Београда 
Просторије Друштва „Сава“ 

300 1% 

2 Изложба: Одликовањa из легата ИАБ 
Галерија Историјског архива Зрењанин 

800 2% 

3 Изложба: 70 година од ослобођења 
Београда у II светском рату 
Плато испред Старог двора 

600 1% 

 

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

 Изложба: Октобар 1941 
Галерија Историјског архива Београда 

800 2% 

 
Изложбе на отвореном 

1 Изложба: Туризам у Београду између 
два светска рата 
Савско шеталиште парк Калемегдан 

40.000 90% 

 

 

 
6. ОЦЕНА ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ: 

 
 

О свим догађајима у оквиру програмске делатности Историјског архива 
Београда током 2016. обавештавани су медији по већ утврђеној и разрађеној 
методи, што је резултирало адекватним одазивом публике. Сва догађања 
новинари су испратили са достојном пажњом у свим врстама медија. 
 
Архив је, као и ранијих година, био и истраживачка станица за реализацију 
бројних новинских чланака, публикација, документарних филмова, ТВ 
репортажа итд. 
 
У складу са тенденцијом преузимања медијског простора од стране 
електронских медија, највећи број прилога објављен је на сајтовима медијских 
кућа. 
 
Детаљније од стране 65. 
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Финансијски преглед трошкова за 2016. 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 7.410.972,59 43.468.908,08 27.944.626,81 6.090.640,26 596.013,37 85.511.161,11 

1. Буџетска средства             6.917.480,44 36.798.867,05 14.514.931,67 4.162.610,00  62.393.889,16 

- Града 6.917.480,44 
33.884.849,97 

2.914.017,08 
14.514.931,67 4.162.610,00  62.393.889,16 

- Републике       

- општине       

2.  Остали извори 493.492,15 6.670.041,03 13.429.695,14 1.928.030,26 596.013,37 23.117.271,95 

- донације*   4.048.673,70   4.048.673,70 

- спонзори       

- приход од реализације програма 
(улазнице, чланарине и др. програми) 

      

- приход од услуга                 493.492,15 
6.069.329,73 

600.711,30 
9.381.021,44 1.928.030,26  18.472.584,88 

- остали сопствени приходи      596.013,37 596.013,37 
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7. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
Управни одбор је током 2016. године деловао у складу са својим 
овлашћењима и позитивним законским и подзаконским прописима.  
 
Управни одбор компетентно и одговорно потврђује и оцењује извештај о раду 
и потврђује Програм који су сачинили Управа и стручне службе Архива.  
Управни одбор оцењује да усвојени Програм одражава реално стање Установе 
и да је остварив.  
 
Управни одбор је био у току, и дао је свој допринос разрешавању, појединих 
текућих проблема који су повремено оптерећивали редовни рад Архива, 
процењујући да није било инцидената који би озбиљније или трајно нарушили 
интегритет установе и њен на закону заснован рад и активност.  
 
Управни одбор и даље препознаје као фундаментални проблем питање 
смештајних капацитета за све већи обим архивске грађе, и констатује да је 
по том питању вођена стална и агресивна активност у контактима са 
надлежним градским секретаријатима и службама, и да је остварен значајан 
напредак, али да је реализација и даље питање будућности.  
 
Извештај о раду Историјског архива Београда у 2016. години Управни одбор 
подржава, прихвата и одобрава.  
 
Датум подношења извештаја                                          Председник УО ИАБ-а 
 
27.02.2017. године                                                               ____________________ 
                                                                                              Драгомир Ацовић, 
                                                                                                дипл.инж. арх 
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8. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА 

 
У години у којој обележава 70 година од почетка свог рада, углед и значај 
Историјског архива Београда потврђен је, не само конкретним резултатима 
на пољу сређивања, обраде и заштите архивске грађе, већ и на пољу 
програмско-културног садржаја који је промовисан најширој јавности. 

Пријем, сређивање и обрада архивске грађе, његова техничка заштита, као 
и увођење модерних технологија и стандарда, и даље је основно усмерење и 
циљ рада Архива. 
 

Поред грађе, и рад са странкама такође спада у један од приоритета 
Архива. По разним основама, током 2016. године пристигло је 9.637 
захтева, и на основу тога може се закључити да је Архив посетило скоро 
15.000 грађана. Ослушкујући потребе својих кориника, одлучено је да се 
продужи радно време Читаонице до 18 часова, што је било драгоцено за 182 
истраживача који су читаоницу користили након 15 часова. 
 

У намери да створи једнаке услове за све кориснике, Историјски архив 
Београда мислио је и на особе са посебним потребама. У жељи да им 
омогући приступ и боравак, поред прилазне рампе на улазу, Архив је 
адаптацијом тоалета у 2016. години, обезбедио и посебан тоалет потпуно 
прилагођен за особе са инвалидитетом. 

Програмска активност Архива ове 2016. године била је изузтно значајна. 
Апила месеца одржана је свечаност поводом 70 година рада Историјског 
архива Београда. Том приликом уручена су признања Повеља, Плакета, 
Златна плакета и Захвалница, заслужним појединцима и институцијама за 
дугогодишњу успешну сарадњу. 

Захваљујући сарадњи са Туристичком организацијом Београда, на 
Калемегданском шеталишту, реализована је изложба Туризам у Београду 
између два светска рата, настала поводом 80 година од проглашења 
Београда за туристичко место. Званична потврда о значају ове изложбе 
добијена је из Секретаријата за привреду Града Београда. Материјал 
приказан на изложби презентован је и коришћен од стране радне комисије 
приликом израде категоризације Београда за туристичко место. 

Архив је био и једна од институција, која је у организацији Скупштине 
града Београда и Секретаријата за културу Града Београда, учествовала у  
пројекту под називом „Наше благо“, и имала прилику да широј публици 
представи уметничке предмете из својих легата. 

О значају који Архив придаје, не само легатима већ и својим легаторима, 
говори изложба Вратио се Волођа, настала поводом обележавања 50 година 
стваралаштва песникиње Тање Крагујевић, легатора Историјског архива 
Београда. 

Ову годину дефинитивно је обележио и међународни пројекат Escalating into 
Holocaust:  From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište - Two defining 
phases of the Holocaust in Serbia (Ескалација у Холокауст: од стрељачких 
водова до гасног камиона концентрационог логора на Сајмишту – две 
одлучујуће фазе Холокауста у Србији). Ово је први пут да је једној установи 
културе у Србији финансиран пројекат од стране Образовне, аудио-визуелне 
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и културне извршне агенције (EACEA) Европске комисије кроз програм 
Европа за грађане и грашанке – Активно сећање у Европи. Пројекат је 
такође подржан од стране Министарства културе и информисања Републике 
Србије и Секретаријата за културу Града Београда. Носилац овог значајног  
пројекта био Историјски архив Београда, а партнерске организације у 
пројекту су: Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту, Београд; 
Тераформинг, Стокхолм, Шведска; Холандски институт за проуч-авање 
Холокауста и геноцида - НИОД, Амстердам, Холандија и Филозофски 
факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска. 

Историјски архив Београда је током 2016. године био главни организатор  
манифестација у Србији – у Београду, Крагујевцу и Нишу. Организоване су: 
конференције на тему Холокауста, са еминентним представницима научних 
институција у Србији и Европи које се баве истраживањем Холокауста; 
стручни семинари; постављена је изложба Октобар 1941; радионице 
намењене наставницима основних и средњих школа. 

Представљена је и онлајн база података коју је у оквиру пројека израдио 
Историјски архив Београда, и која садржи основне информације о жртвама 
које су убијене у концентрационом логору Сајмиште. Представљање ове базе 
архивисти Историјског архива Београда урадили су и на конференцијама 
који су организоване од страних партнера на овом пројекту у Амстердаму и 
Стокхолму. 

Током 2016. године Архив је имао запажене резултате и на пољу 
међународне сарадње. Потписан је Уговор са Меморијалним музејем 
Холокауста из САД, којим је дигитализовано око 24.000 докумената који се 
односе на прогоне и убијање Јевреја и других жртава нацизма током Другог 
светског рата, а налазе се у документима из фондова Историјског архива 
Београда. 

Сарадњом Историјског архива Београда и Баварске државне библиотеке, 
интернет тематски водич Први светски рат у фондовима и збиркама 
Историјског архива Београда уврштен је у предметни каталог немачког 
портала историјских наука - historicum.net. У оквиру сарадње са 
Задужбином Викимедија, Историјски архив Београда прикључио се 
глобалном GLAM пројекту (Galleries, Libraries, Archives, Museums) 
донирањем 30 фотографија које су сада део Викимедијине глобалне 
ризнице.  

Архив је, као и ранијих година, био и истраживачка станица за реализацију 
бројних изложби, новинских чланака и прилога, публикација, 
документарних филмова, ТВ репортажа итд. Тако су и представници Музеја 
савремене уметности из Њујорка - MoMA, Архив сматрали незаобилазном 
местом током припреме своје изложбе Архитектура социјалистичке 
Југославије 1945-1991. планиране за пролеће 2017. године.  

О свим догађајима везаним за делатност Историјског архива Београда,  
јавност је обавештавана путем званичног веб сајта и фејсбук странице. 
Медији су обавештавани по већ утврђеној и разрађеној методи, што је 
резултирало адекватним одазивом публике. Највећи број прилога о 
делатности Архива објављен је на сајтовима медијских кућа. 

Још једном указујем и упозоравам, да су смештајни капацитети за архивску 
грађу – депои попуњени 99% што онемогућава Архиву остварењу једне од 
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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. 
 
Посебан проблем у реализацији законских и програмских активности је и 
недостатак стручног кадра, јер по систематизацији која је усвојена 11. јуна 
2015. године, и поред 58 предвиђених извршиоца, тренутно је запослено 47 
извршиоца. 
Наиме, по важећој систематизацији потребно је још: 

4 извршиоца са високом стручном спремом 
2 извршиоца са вишом стручном спремом 
3 извршиоца са средњом стручном спремом 
2 извршиоца са нижом стучном спремом 

 
Узимајући у обзир да је Архив у 2016. години, поред извршавања редовних 
радних активности, радио и на реализацији бројних програмских 
активности, које су изазвале велику пажњу јавности и биле веома посећене, 
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 
 
27.02.2016.___________________ 
                                                                                             Мр Драган Гачић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА 
 
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2016. годину дат је 
према организационој структури и стручним пословима унутар организационих 
јединица: 
 
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ  

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ 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 

407 прегледа и 
записника 

2. Рад на излучивању безвредног регистратурског 
материјала у регистратурама 

386 записника и 
решења; 
излучено преко 
36.000м 
регистратурског 
материјала 

3. Доношење Листи категорија регистратурског 
материјала са роковима чувања и давање 
сагласности на исте 
 
НАПОМЕНА: Од укупног броја оверених листи 65% је 
оверено тек након извршених исправки од стране 
Архива 

 
124 листи 
 
 
76 листаод 
124враћено на 
исправку  

4. Преписи архивских књига из регистратура 232 преписа 
5.  Евидентирање нових регистратура 35 регистратура 
6.  Редовно ажурирање електронске базе података о 

стању и променама у регистратурама у надлежности 
Архива 

1.611 ел. записа 

 
СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
Р. Бр Опис послова Количина 

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

48 истраживача 
(просечно 3 
доласка по 
истраживачу) 
134 ролни 

2. Конзервација и рестаурација фондова и збирки по 
редовном плану и програму 
 
Књиге, зборници и друго 
 
Фотографије (рестаурирање и каширање) 
 

 
7.790 листова 
 
1.700 листова 
 
57 фотографија 
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Техничка документација 
 
Картони житеља 
 
Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником), 
фиксирање и рестаурација 

1.890 листова 
 
256 картона 
 
1.280 листова 
 
 

3. Деловодни повез оштећених књига 
 

30 књига 

4. Повез књига у кожу 
 

2 књига 

5. Израда досијеа за спољну службу 
 

40 комада 

6. Броширан повез књига 
 

342 књига 

7. Спирални повез 
 

100 комада 

8. Тврд повез са златотиском 
 

44 комада 

9. Израда граничника и др. (за изложбе и читаоницу) 
 

500 комада 

10. Израда специјалних тврдо пресвучених кутија Б14 
 

10 кутија 

11. Израда иложивих архивских кутија Б12 
 

25 комада 

12. Рад на техничкој припреми изложби дигитална 
штампа великих формата на ХП дизајнџет 500,  
100 x 92 цм 
 

16 комада 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО 
 
Р. 
Бр Опис послова Количина 

1. Преузимање нових фондова или делова фондова 
 

- Привреда (13) 
 

- Записници Скупштинских заседања са 
редовних и ванредних седница 
 

- Преузимање легата  Ивице Млађеновића, Тање 
Крагујевић, Мирољуба Тодоровић, Богдана 
Кршића,  Вање Краут и Саве Анђелковића 

 

 
 
13фондова/ 
45дужних метра 
 
147 дужна метра 
 
 
сукцесивно 

3. Измештање фондова у депоу 850m 
4. Комплетирање и формирање досијеа фондова 

преузетих у Архив 
20 досијеа 

5. Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе 
изложбене и издавачке делатности Архива, односно 

12.000 
архивских 
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за потребе корисника у читаоници и враћање у депо. 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 

6.388 одговора 
по захтевима 

 
СЛУЖБА ЗА РАД СА СТРАНКАМА КРОЗ ПИСАРНИЦУ АРХИВА 
 
Укупан број захтева 9.637 

Структура примљених захтева: 

Р.б. врста захтева број захтева 

1. техничка документација – пројекти зграда 3.457 

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

4.860 

3. дипломе и сведочанства угашених школа 98 
4. картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у 

периоду 1928-1953 
34 

5. национализација 108 

6. рехабилитација 311 

7. експропријација 150 

8. решења, уговори 441 

9. конфискација 53 

10. остали типови одузимања 10 

11. бањички логор 6 

12. општи тип 98 
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СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 

Р. Бр Опис послова Количин
а 

Фондови, легати, лични и породични фондови 

1. Фонд  Управа града Београда (1839–1944) 
– oбрада досијеа Одељења Специјалне полиције 

1941–1944. и формирање електронских записа у 
информационом систему Јанус 

– допуна и корекција базе података „Бањички логор“ 

 
114 
досијеа 

2. Фонд  BdS – Заповедник Полиције безбедности и 
Службе безбедности (1941–1944). 

– дигитализација картотеке фонда 
– обрада и превод са немачког језика 

 
 25 
досијеа  

3. Фонд  Народни одбор I рејона града Београда  
– аналитичка обрада предмета 

438  
предмета 

4. Фонд  Народни одбор III рејона града Београда 
– фолијација, сигнирање, израда унутрашњих листа 
– аналитичка обрада предмета  

 
773 
предмета 

5. Фонд  Народни одбор VI рејона града Београда 
– фолијација, сигнирање, израда унутрашњих листа 
– аналитичка обрада предмета 

 
2750 
предмета 

6. Легат Десанке Мијалковић Стамболић 
– обрада у ЈАНУС-у 

 
29 кутија 

7. Легат породице Крагујевић 
– нова преузимања грађе 
– класификација и систематизација 
– попис у електронској форми 

26 кутија,  
499 уноса 
У 
зависност
и од 
преузима
ња 

8. Легат Јелене Шантић 
– попис књига 

19 кутија 

9. Личн фонд Светомира Лазића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање  

 
20 кутија 

10. Лични фонд Иве и Миме Кушанић 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

обрада у ЈАНУС-у 

 
9 кутија 

11. Лични фонд Ивана Ђурића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

обрада у ЈАНУС-у 

 

10  кутија 

12. Лични фонд Богдана Кршића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

обрада у ЈАНУС-у 

 
6 кутија 
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13. Лични фонд Љубодрага Ђурића 
– класификација грађе и попис 

 
5 кутије 

14. Лични фонд Миладина Прљевића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

обрада у ЈАНУС-у 

 
3 кутије 

15. Лични фонд Михаила С. Петровића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

обрада у ЈАНУС-у 

 
8 кутија 

16. Породични фонд Гаћиновић-Шотра 
класификација грађе и попис (нови пријем) 

3 кутије 

17. Израда пописа аудио-визуелне архивске грађе у 
фондовима ИАБ  

– Израда пописа аудио-визуелне грађе као припрема 
за дигита-лизацију, чиме би се носачи записа 
сачували од пропадања, а истовремено би се 
олакшала доступност. 

 
додавање 
попису 
новоприм
љених 
носача 
информа
ција 

18. Збирка о раду Љотићеве организације „Збор“ 
класификација грађе и попис 

11 кутија 

Информативна средства 
1. Водич кроз легате, личне и породичне фондове 

Историјског архива Београда 
– Истраживање архивске грађе и литературе, 

систематизација података за писање биографија и 
садржаја грађе фондова. 

55 
фондова 

2. Тематски водич архивске грађе о Првом светском 
рату 

– аналитичка обрада нових предмета у Јанусу 
– провера података 

 
аналитич
ка обрада 
преко 150 
предмета 

3. Израда регистра фондова ИАБ 
– провера и исправка података 
– попис фондова који нису категорисани ради 

доношења решења 

 

4. Израда решења о утврђивању архивске грађе 
– Израда решења о утврђивању архивске грађе за 

културно добро, која се чува у ИАБ, са списком 
архивске грађе која се утврђује за архивско добро 

 

предмет 
198 стр  
под 
бројем 
06-898 

5. Разни послови  на сређивању, обради и припреми 
архивске грађе за публиковање 

– у складу са планом и програмом рада 
– фолијација, сигнирање, печатање израда 

аналитичког инвентара 

 

Остало 
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ОДСЕК ЗА ПРОГРАМЕ, ПУБЛИКОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И 
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 
ПРОГРАМИ - Опис послова 

1. Изложба Словенци у Београду кроз документа 
Историјског архива Београда, просторије Друштва 
„Сава“, 13. април 2016. 

- израда и штампа уводне легенде, реализација 
 

 

2. Изложба Наше благо, Стари двор, у оквиру 
манифестације „Дани Београда 2016“, 16–19. април 
2016. 

- истраживачки рад  
- припрема текстова легенди  
- поставка изложбе 
- реализација 
 

 

3. Изложба Октобар 1941., аутора Милована Писарија 
и Николе Радић Луцатија, Галерија Историјског 
архива Београда, 20. април – 20. мај 2016. 

- израда и штампа позивница 
- техничка реализација изложбе 
- изада документарног филма са отварања 

изложбе 
 

 

4. Изложба Одликовањa из легата Историјског 
Архива Београда, Галерија Историјског архива 
Зрењанин, 27. април – 1. јун 2016. 

- израда и штампа изложбених плаката са 
иностраним одликовањима 

- дизајн плаката и позивнице 
- израда мултимедијалне презентације 

 

 

5. Изложба Ослобођење Београда -70 године после, 
плато испред Старог двора, 20. октобар 2016. 

 

1. Пријаве погинулих, убијених, настрадалих и 
несталих грађана Југославије у Другом светском 
рату 

– сређивање и обрада предмета пријава жртава 
Другог светског рата на територији ФНРЈ 

– сигнирање 
– аналитичка обрада 

 
1067 
предмета 
554 
предмета 

2. Пројекат Ескалација у Холокауст: од стрељачких 
водова до душегупке логора Сајмиште – две фазе 
Холокауста у Србији 

– Уношење података Јанус 
– провера података 

3505 
уноса у 
базу 
података 
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- поставка изложбе 
- техничка реализација изложбе 

 
6. Изложба Туризам у Београду између два светска 

рата, Савско шеталиште, парк Калемегдан, 26. 
октобар 2016. 

- истраживачки рад 
- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 

за изложбу 
- припрема текстова каталога и легенди паноа 
- превод на енглески текстова каталога и 

легенди паноа  
- дизајн и прелом текста каталога, изложбених 

паноа, паноа билборда и позивница 
- поставка изложбе 
- изада документарног филма са отварања 

изложбе 
 

 

8. Изложба Вратио се Волођа, Галерија Историјског 
архива Београда, 8. децембар 2016. 

- истраживачки рад  
- припрема текстова каталога, изложбених паноа 

и легенди  
- скенирање и обрада фотографија 
- дизајн и прелом текста каталога, изложбених 

паноа, позивница, плаката и банера 
- поставка изложбе 
- техничка реализација изложбе 
- изада документарног филма са отварања 

изложбе 
 

 

 Стална изложба 70 година Историјског архива 
Београда, улазни хол ИАБ,26. септембар 2015. 

 

 

 Стална изложбена поставка прилагођена онлајн 
издању Векови Београда /XVI-XX век/ 

- одржавање web платформе  
- допуна докумената  

 

 

ЧИТАОНИЦА - опис послова 
1. 

 
пријем истраживача и вођење прописаних 
евиденција у електронској форми у Читаоници 
 

– домаћи истраживачи 
– страни истраживачи 

564 истраживачa  
 
 
543 истраживача 
21 истраживача 

2. истраживачких посета и унос у електронску базу  
 

– истраживачке посете домаћи истраживачи 
 

2.715 посете 
 
2.643 
истраживачких 
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– истраживачке посете страни истраживачи 

дана 
72 
истраживачких 
дана 

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

2.069 инв. 
јединица 

4. Број издате архивске грађе по јединицама 3.703 инв. 
јединица 

5. техничка документација (инвентарне јединице) 1.901  инв. 
јединица 

6. издавање и враћање ролни микрофилма у 
микрофилмској лабораторији 

141 ролни 

7. број истраживача картотеке грађана Београда и 
Земуна  

– укупно прегледано картона 

43 истраживача 
 
23.314 картона 

8. пружање информација корисницима о архивској 
грађи у читаоници, телефоном и путем електронске 
поште издатих библиотечких јединица у читаоници 
 

6.800 контакта 

9. издатих библиотечких јединица у читаоници – књиге 
 

74 књига 

10. издатих библиотечких јединица у читаоници – 
периодика 

164 јединица 

БИБЛИОТЕКА - опис послова 
1. набавка књига и часописа куповином, разменом и 

поклоном - примљени примерци 
86 наслова 

2. разменом дато другим институцијама 
 

230 публикација 

3. инвентарисање и техничка обрада публикација 
 

240 публикација 

4. урађена каталогизација у информативном систему 
Јанус 

250 уноса 
310 допуна 

5. купљених публикација за Библиотеку 
 

33 наслова 

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

око 380 
контаката 

7. сарадња са издавачким кућама, књижарама и 
антикварима 
 

30 контаката 

8. добијене публикације путем поклона и размене 
 

78 публикација 

9. евиденција издавања на коришћење библиотечких 
јединица за потребе запослених 
 

око 400 
библиотечких 
јединица 

10. дописи и контакти преко мејла, телефона око 350 
контаката 
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Послови и радни задаци у Сектору одвијају се директно кроз послове праћења 
правних прописа, послове администрације и спровођење поступка јавних 
набавки којима директно руководи помоћник директора и друге послове 
додељене једној групи и једном одсеку и то кроз: 
 

1. Групу за рачуноводствене послове 
 2. Одсек за примену информационих технологија 
 
Група за рачуноводствене послове Сектора за правне, материјално-финансијске 
послове и информације, води евиденцију о извршиоцима 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-ог и 15-ог у месецу 
доставља се извештај. 
 
Организује рад Управног и Надзорног одбора, припрема и формулише седнични 
материјал, и извештава оснивача, односно Секретаријат за културу, о њиховом 
раду. Током 2016. године одржано је пет седница Управног  и једна  седница 
Надзорног одбора. 
 
На седницама Управног одбора, између осталог, расправљано је о: 
 

• Изменама Финансијског плана прихода и расхода ИАБ-а за 2016. годину 
(било их је четири). 

• Изменама Плана набавки ИАБ-а за 2016. годину (било их је четири) 
• Текућим проблемима из живота и рада Архива 

 
Посебна активност исказана је приликом 
израде и спровођења Финансијског Плана 
прихода и расхода, као и с тим у вези донетог 
Плана набавки ИАБ-а.  
 
У 2016. години спроведено је: 79 набавки од 
чега 4 јавне набавке мале вредности; 25 
набавки преко Службе за централизоване 
јавне набавке и контролу јавних набавки 
града Београда и 50 набавки на које се закон 
не примењује. 
 
Када говоримо о јавним набавкама мале 
вредности посебно ћемо истаћи: 
 

- Набавку услуге израде и испоруке 
споменика Милутина Миланковића. Јавна 
набавка спроведена је у априлу месецу и 
реализована у целости крајем новембра, тј. 
уплаћен је новац извршиоцу услуге Предузећу 
Примус БМЈ – Ливница Јеремић. Испорука и 
откривање споменика ће бити током месеца 
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марта 2017. године. Све урађено у договору са Секретаријатом за културу. 
 
- Набавку услуга смештаја учесника међународног пројекта Ескалација у 

Холокауст, као и превоза на службеним путовањима у иностранство 
запослених Историјског архива Београда 
 

 
- Набавка услуге вршења физичко – техничког обезбеђења (јавна набавка 

спроведена у августу месецу на период од годину дана). 
 

- Набавка радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту 
Историјског архива Београда (јавна набавка спроведена у августу месецу и 
радови на адаптацији завршени у предвиђеном року).  

 

Поштујући позитивне прописе и потребе Историјског архива Београда као 
корисника Сектор ће и убудуће наставити са спровођењем свих потребних 
јавних набавки. 

Средином месеца октобра 2016. године објекат Архива посетили су Иснпектори 
МУП-а Сектора за ванредне ситуације и констатовали да је стање у објекту 
редовно и том приликом наложили само једну меру – да се уклони гориви 
материјал испод степеништа које води из архивског депоа у Галерију ИАБ, што је 
убрзо урађено и о томе обавештен МУП. 
 
Крајем месеца октобра 2016. године предата је, у име Архива и овлашћеног лица 
у Архиву, а на основу предходног Позива Прекршајног суда, писмена одбрана и 
усмено пренета информација Прекршајном судији у вези предходне пријаве 
МУП-а Сектора за ванредне ситуације везано за 4 нерелаизоване  мере по налогу 
још из 2012. године. Закључено је, о чему нас је том приликом и усмено 
обавестила прекршајни судија Славица Антуновић, да нема основа за 
кажњавање, будући да је последњи Извештај МУП Сектора за ванредне 
ситуације био позитиван. У међувремену је Агенција за инвестиције и становање, 
која је преименована у Секретаријат за инвестиције и становање града Београда, 
спровела јавну набавку израде пројекта реконструкције архивског депоа, која ће 
подразумевати инсталацију стабилног система за гашење пожара, замену 
вентилације, грејања и расвете. Тиме је реализована једна од преостале 4 мере. 
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Спровођењем јавне набавке за извођење радова, које је планирано у  2017. 
години, све наложене мере од стране МУП-а биће извршене. 
 
Дана 29. 11. 2016. године дописом Архиву обратио се Драган Лале, захтевајући 
да се исправи погрешка у пројекту изведеног стања, који је урадила АБА 
Консалт д.о.о. Београд, а у вези легализације новодобијеног простора насталог 
затварањем отвореног дела колонаде у приземљу објеката Архива. Сугестија је да 
се у том пројекту изврши спецификација посебних делова пословног простора – 
1 који је припао Архиву и – 2 пословни простор који је припао извршиоцу (Лале 
Драгану). Наводећи да се мора урадити и измена решења о грађевинској и 
употребној дозволи, како би могла да се изврши укњижба на његовом 
припадајућем делу, а која права он вуче из основног Уговора из 1993. године 
потписаног са Градом Београдом (Секретаријатом за финансије). Поводом 
решавања целокупне проблематике, контактиран је Градски јавни 
правобранилац и планирано је да се у директном разговору са њим траже и 
добију прецизне инструкције о решавању овог питања. 
 
ОДСЕК ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА 
 
Како свакодневни рад са корисницима услуга, као и рад 
свих служби унутар Архива зависе и ослањају се на 
информациони систем Јанус, примарни посао током 
2016. године био је одржавање, адаптација и надоградња 
постојећих модула. Редовно је администриран целокупан 
систем, вршене 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.  
 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
1. Дигитализација Картона житеља 

 
Вишемесечна комуникација и организација посла 
везаног за дигитализацију Картона житеља, израда 
реверса, преузимање података итд. У мају 2016. 
извршена је коначна примопредаја. Скенови су 
смештени на сториџ и у сировом облику коришћени за 
претраживање. У овом облику доступни су радницима 
Читаонице и архивистима. Метаподаци још нису 
завршени и ради се на проналажењу адекватног 
решења за завршетак тог дела посла. 
 

 
 
 

851 кутија 
 
 

1.026.088 
скенова 

2. Дигитализација архивске грађе Управе града Београда, 
рејона и Општине града Београда за Музеј Холокауста 
из Вашингтона. 
 

22.000 
скенова 

3. Дигитализација Збирке плаката, објава и летака 
Историјског архива Београда: унос аналитике, 
скенирање, израда веб копије и повезивање са 

512 скенова 
и описа 
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аналитиком 
4. У оквиру Одсека вршена је дигитализација архивске 

грађе за потребе радника Архива и странака из 
Читаонице и Писарнице. Скенирање докумената, 
фотографија и књига, њиховa финална обрада и 
штампа у различитим димензијама, архивирање 
скенова и заштитно снимање.  

 
око 2.000 

скенова 
 

ПРОЈЕКТИ 
5. Рад на међународном пројекту Ескалација у Холокауст: 

пројектовање базе података, трансфер података, израда 
модула за преглед и унос, мапирање метаподатака, 
скенирање и придруживање скалираних дигиталних 
копија, припрема трансфера на будући сајт.  
Организација 6 међународних конференција  у овиру 
пројектног тима. 

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЈАНУС 
6. Информациони систем Јанус је у току 2016. радио 

непрекидно, без приметних застоја 24 часа дневно. 
 

7. Дорађиван интерфејс за модул Обрада фондова са 
оптимизацијом брзине, претраге и визуелног приказа и  
стандардизацијом за сваки прегледач. Дорађена је 
тематска обрада за будуће издвајање обрађене грађе по 
задатом услову.  

 
10.159 уноса 

аналитике  
 

8. У модуларном сегменту за претрагу фондова рађено је 
на допуни аналитичких картица фонда Кредит информ 

21.546  уноса 

9. У складу са потребама и изменама темплејта за одговор 
на захтеве странака одржаван је модул Рад са 
странкама.  
 
Дорађиван је и одржаван модул евиденције 
истраживача у Читаоници Архива. 

9.637 унетих 
захтева  

странака 
 

2.715 посета 
истраживача 
у Читаоници 

10. 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.  

 
Укупно 

тренутно 
67.103 уноса 

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

354 уговора,  
 

2.016 
регистратура 

 
12. Одржаван модул Библиотека за унос инвентара и 

сигнатура књига из Библиотеке ИАБ са неопходним 
описима у складу са библиотечким стандардима. 

240 уноса и 
исправки  

13. У делатности Одсека је и службена електронска пошта 
Архива која се дистибуира и бекапује. Тренутно је 
активно преко 40 мeјл налога преко текућег хостинга и  
запослени самостално шаљу и примају своју службену 
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електронску пошту. 
Архив има две званичне мејл адресе а комуницира и са 
корисницима преко контакт стране постојећег сајта. 

14. Рађена адаптација кода за трансфер на  нову верзију 
апликативног сервера, испитивање нове верзије Постгре 
сервера и нових функција   у правцу коришћења алата 
за репликацију као и унутар нових модула на DSPACE 
платформи, адаптације постојећег кода сходно новим 
опцијама и потребама Архива итд. 

 

15. Истраживања нових библиотека и прилагођавање 
апликативних модула новим верзијама HTML5 
CSS3 и новим верзијама претраживача. 

 

ИАБ НА ИНТЕРНЕТУ 
16. Вебсајт Архива 

У оквиру Одсека у сарадњи са спољним сарадницима 
урађен је сигурносни и квалитативни прелазак на нову 
верзију Јоомла 3.5. Урађена је замена новим модулима и 
сајт редизајниран у складу са новим трендовима. Сајт је 
редовно ажуриран свим новим садржајима. 
Поред тога одржавани су и подсајтови посвећени 
Сталној поставци и Првом светском рату, а у оквиру 
међународног пројекта формиран је нови веб сајт који је 
такође активан и ажуран у складу са активностима 
пројекта, 

780 чланака 
на основном 

сајту 
 

Сајт: 
преко 2000  

приступа 
претрази 

базама преко 
сајта ИАБ  

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МРЕЖА 
17. Планом и програмом урађена је нова инфраструктура 

рачунарске мреже са постављањем рек ормана а након 
тога је делимично урађен поступак преласка свих 
локалних рачунара на нову мрежу. Редовно су 
одржаване све функције интернет линкова и рутера као 
и ЛАН. 

 

18. Вршено је планирање и набавка рачунарске опреме  и  
рачунарске мреже. (6 рачунара и 2 мала деск ласерска 
штампача) 

 

19. Редово су серисирани сви периферни уређаји: штапачи, 
плотери и скенери и набављани тонери 

 

20. Архив је донацијом у сарадњи са Музејом Холокауста из 
Вашингтона добио скенер нове генерације BookEye 4 V2 
kiosk ради дигитализације архивске грађе. Одсек је 
урадио инсталацију, прикључивање на мрежу и обуку 
двоје запослених за рад. Одсек води целокупан посао од 
организације, скенирања, складиштења и контроле. 

 

 ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

21. 1. Главни сервер система: замењено напајање, додато 
2Gb меморије, месечно прављење бекап фајлова 
Јануса и дефрагментација 

2. Сервер-рачуноводство: замењено напајање, једном 
урађена дефрагментација 

3. Сервер-DSPACE (дигитално складиште) - инсталиран 
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WebMin пакет за администрирање. Започети радови 
на алату за администрирање серијски скенираих 
фајлова 

4. Сервер–ZENTYAL linux: сервисирано напајање, више 
пута решаван проблем невидљивости, планирано 
комплетно ажурирање на нову верзију 

5. Замењено 5 рачунара запосенима у Архиву 
6. На 6 нових рачунара урађена надоградња са 

Windows 7 pro на Windows 10 pro. 
7. Рачунар у рачуноводству: повећана меморија и 

адоградња на Windows 7 pro. 
8. Репариран рачунар са повећаном меморијом и 

урађеном надоградња на Windows 7 pro прослеђен 
референту на оради затева 

9. Интервентне поправке на мониторима (2) и 
рачунарима (3), замена батерија на упс уређајима. 

10. Активности на преусмерењу 10 рачунара на 
новопостављену мрежну инсталацију. Уочавање 
проблема и недостатака. 

22. Остало: 
- У сарадњи са ОСА системима завршена инсталација, 

имплементација и први круг обуке за рад 
електронске писарнице. Због превелико броја 
неодложних послова и недостатка стручног кадра 
није извршена крајња имплементација. 

- Од априла 2015. након одласка једног запосленог 
одсек отежано функционише како у сервисирању 
дневних и потреба Архива тако и у неопходном 
развоју.  

- Одсек је учествовао у административном 
функционисању Архива по разним основама: писању 
пројеката, потраживању средстава од стране буџета, 
у изради анализа  итд. 

- Одсек је редовно учествовао у пословима коорди-
нације са спољним сарадницима, пословима 
међународне сарадње, припреми штампе пози-вница 
за изложбе и новогодишње честитке итд. 
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Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности 
 

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 70 ГОДИНА ОД 
ПОЧЕТКА РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 
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Поводом 70 година рада Историјског архива Београда одржана је пригодна 
свечаност, 8. априла 2016. године, и том приликом уручена су признања 
ПОВЕЉА, ПЛАКЕТА, ЗЛАТНА ПЛАКЕТА И ЗАХВАЛНИЦА. 
 
Архитектонски факултуету у Београду један је од десет добитника највишег 
признања Повеља, за дугогодишњу успешну сарадњу на унапређењу науке. 

О значају овога признања говори и обавештење које се налази на њихвом 
званичном сајту, на адреси: 
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/05/20/istorijski-arhiv-beograda-dodelio-
arhitektonskom-fakultetu-najvise-priznanje-povelju/ 
 
 
 
 
 
 

ИЗЛОЖБА „ОДЛИКОВАЊА ИЗ ЛЕГАТА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА БЕОГРАДА“ У ЗРЕЊАНИНУ 

 
 
 

Изложба Одликовања из легата Историјског архива Београда, из 2015. 
године, гостовала је од 27. априла у Галерији Историјског архива Зрењанин, и 
била је уврштена у програм манифестације „Ноћ Музеја“. 
 
Гостовање изложбе испраћено је у свим медијима и интернет порталима. 
 
На YuTube каналу доступни су: 
Прилог Радио Телевизија Војводине, најава изложбе 
https://www.youtube.com/watch?v=bYtEuySrK3A&t=102s 
 
прилог телевизије КТВ ВЕСТИ са отварања изложбе 
https://www.youtube.com/watch?v=vjlW10rWmJ8 
 

http://www.arh.bg.ac.rs/2016/05/20/istorijski-arhiv-beograda-dodelio-arhitektonskom-fakultetu-najvise-priznanje-povelju/
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/05/20/istorijski-arhiv-beograda-dodelio-arhitektonskom-fakultetu-najvise-priznanje-povelju/
https://www.youtube.com/watch?v=bYtEuySrK3A&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=vjlW10rWmJ8
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ТУРИЗАМ У БЕОГРАДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА 
 
 
Изложба је настала поводом 80 година од проглашења Београда за туристичко 
место. Изложбена поставка презентована је на Савском шеталишту, парк 
Калемегдан, где су на петнест изложбених паноа са преко 290 документа, 
фотографија, планова и друге архивске грађе из фондова и легата Историјског 
архива Београда, осветљени сви видови туризма, почевши од општих ресурса за 
туристички развој Београда, преко развоја путне инфраструктуре, туристичке 
пропаганде, па до посетилаца Београда и Београђана као путника. 
 
Уводна реч на отварању дала је Ивона Јевтић, секретар за културу Града 

Београда, а изложбу је отворио 
Миодраг Поповић, в.д. директора 
Туристичке организације Београда 
 
Од штампаних медија текст о 
изложби су имале: 
Политика, „Туризам у престоници 
између два рата“, приказ са 
отварања изложбе, 27. 10. 2016. 
 
Данас, „Туризам између два рата“, 
приказ са отварања изложбе са 
фото материјалом, 27. 10. 2016. 
 
Текстови поводом отварања 
изложбе објављени су у следећим 
електронским медијима: 
 
Беоинфо, „На Савском шеталишту 
отворена изложба „Туризам у 
Београду између два светска рата”, 
приказ са отварања изложбе са 
фото материјалом 26. 10. 2016. 
 

 
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1729089-na-savskom-setalistu-otvorena-
izlozba-turizam-u-beogradu-izmedju-dva-svetska-rata/ 
 
Танјуг, „Отворена изложба „Туризам у Београду између два светска рата”, 
приказ са отварања изложбе са фото материјалом 26. 10. 2016. 
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=279581 
 
Београдска тврђава, „Туризам у Београду између два светска рата”, најава 
изложбе са фото материјалом 25. 10. 2016. 
http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?p=7727; 
 
Туристичка организација Србије, „Отварње изложбе „Туризам у Београду 
између два светска рата”, најава изложбе са фото материјалом 25.10.2016. 

http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1729089-na-savskom-setalistu-otvorena-izlozba-turizam-u-beogradu-izmedju-dva-svetska-rata/
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1729089-na-savskom-setalistu-otvorena-izlozba-turizam-u-beogradu-izmedju-dva-svetska-rata/
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=279581
http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?p=7727
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http://www.serbia.travel/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/---------26--
2016-.n-5514.291.html 
 
Туристичка организација Београда, „Туризам у Београду између два светска 
рата”, приказ изложбе са фото материјалом 26. 10. 2016. 
http://www.tob.rs/desavanja-u-beogradu/izlozbe/turizam-u-beogradu-izmedju-dva-
svetska-rata 
 
Вести РС, „Туризам у Београду између два светска рата”, најава отварања 
изложбе са фото материјалом 25. 10. 2016. 
http://www.vesti.rs/Dobre-vesti/Turizam-u-Beogradu-izmedju-dva-svetska-
rata.html 
 
Туристички свет, „Отварње изложбе„Туризам у Београду између два светска 
рата”, приказ изложбе са фото материјалом 26. 10. 2016. 
https://www.turistickisvet.com/vesti/turizam/otvaranjeizlozbeturizamubeograduizm
edjudvasvetskarata.html 
 
 

ВРАТИО СЕ ВОЛОЂА 
 

 
 
Изложба настала поводом обележавања 50 година стваралаштва легатора и 
песникиње Тање Крагујевић. Изложена документа представљена су на 18 паноа 
и 10 витрина, и обухватају све сегменте живота и рада Тање Крагујевић. 
Изложбу је отворио Проф. др Бојан Ђорђевић, са Филолошког факултета у 
Београду. 

 
Медијска порпораћеност изложбе: 
 
Радио Студио Б најавио је отварање излажбе у емисији Наде Петорнијевић, 7. 
децембра у 14:45 часова. У директном укључењу изложбу је најавила Зорица 
Нетај, шеф Одсека за програме, публиковање и коришћење архивске грађе и 
међународну делатност. 
 
Новинарка Тамара Крстић са Радио Београда 1, снимила је прилог са 
песникињом Тањом Крагујевић и ауторком Исидором Стојановић 14. децембра 
(емитовано 20. децембра 2016. године). 
 
Новинарка РТС-а Вјера Вуковић направила је четвороминутни прилог о изложби 
за Трећи Дневник РТС-а (емитован 11. децембра око 22:25 часова). У прилогу 
поред новинарке говоре песникиња Тања Крагујевић и ауторка Исидора 
Стојановић. 

http://www.serbia.travel/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/---------26--2016-.n-5514.291.html
http://www.serbia.travel/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/---------26--2016-.n-5514.291.html
http://www.tob.rs/desavanja-u-beogradu/izlozbe/turizam-u-beogradu-izmedju-dva-svetska-rata
http://www.tob.rs/desavanja-u-beogradu/izlozbe/turizam-u-beogradu-izmedju-dva-svetska-rata
http://www.vesti.rs/Dobre-vesti/Turizam-u-Beogradu-izmedju-dva-svetska-rata.html
http://www.vesti.rs/Dobre-vesti/Turizam-u-Beogradu-izmedju-dva-svetska-rata.html
https://www.turistickisvet.com/vesti/turizam/otvaranjeizlozbeturizamubeograduizmedjudvasvetskarata.html
https://www.turistickisvet.com/vesti/turizam/otvaranjeizlozbeturizamubeograduizmedjudvasvetskarata.html
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Екипа емисије „Трезор“ Радио телевизије Србија,  на челу са уредницом и 
аутором емисије Бојаном Андрић, снимала је емисију 22. децембра 2016. године, 
на три локације у Архиву – у депоу, централном холу и Галерији архива. У 
емисији поред ауторке емисије говоре песникиња Тања Крагујевић, ауторка 
изложбе Исидора Стојановић и Бранислав Вучковић, начелник Одељења за 
заштиту архивске грађе у Архиву. Наставак снимања био је у стану Стевана и 
Лепе Крагујевић у Београду 12. јануара 2017. године. 
 
Од штампаних медија текст о изложби су имале: 
Вечерње новости, „Живимо у ери скраћеница“,  –9. Децембар 
 
Политика, „Тешка је без поезијеноћ на земљи“, 23. децембар 2016. године. 
 
Текстови поводом отварања изложбе објављени су у следећим електронским 
медијима:  
www.novosti.rs, 8.12; 13.12;  www.naslovi.net, 8.12;  www.bulevarumetnosti.rs,  
7.12.;  
 
 
 
 
 
 

http://www.novosti.rs/
http://www.naslovi.net/
http://www.bulevarumetnosti.rs/
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ESCALATING INTO HOLOCAUST - FROM EXECUTION SQUADS TO 
THE GAS VAN OF SAJMIŠTE: TWO DEFINING PHASES OF THE 

HOLOCAUST IN SERBIA 
 

Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до гасног камиона 
концентрационог логора на Сајмишту – две одлучујуће фазе 

Холокауста у Србији 
 

  
 
Ово је први пут да је једној установи културе у Србији финансиран пројекат од 
стране Образовне, аудио-визуелне и културне извршне агенције (EACEA) 
Европске комисије, кроз програм Европа за грађане и грађанке – Активно 
сећање у Европи 2015. Пројекат је такође подржан и од стране Министарства 
културе и информисања Републике Србије и Секретаријата за културу Града 
Београда. 

Носилац овог значајног  пројекта је Историјски архив Београда, а партнерске 
организације су: Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту, Београд; 
Тераформинг, Стокхолм, Шведска; НИОД, Институт за студије рата, 
Холокауста и геноцида, Амстердам, Холандија и Филозофски факултет 
Свеучилишта у Ријеци, Хрватска. 

Манифестације у земљи започеле су конференцијом за штампу која је одржана у 
Исторјском архиву Београда и на којој је презентован Пројекат и сам његов 
значај. На конференцији је, између осталих, говорио и Владан Вукосављевић, 
тадашњи Градски секретар за култру а сада министар културе у Влади Републике 
Србије.  
 
Након конференције уследило је отварање изложбе Октобар 1941. у Галерији 
Историјског архива Београда, као и међународне конференције у Београду 
(Палата Србија), Нишу (Велика сала Универзитета у Нишу), и Крагујевцу (сала 
Спомен музеја у Крагујевцу). Поред конференција одржане су и бројне 
радионице и предавања. 
 
Све ове манифестације испраћене су од стране свих врста домаћих штампаних и 
електронских медија. 
 
Документарни филмови са манифестација поводом пројекта доступни су  на 
могу се погледати на YuTube каналу: 
 

• Отварање изложбе „Октобар 1941.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=g_UvnStFmQs 

• PRESS CONFERENCE (PROJECT “ESCALATING INTO HOLOCAUST”) 
https://www.youtube.com/watch?v=jmpuyTjaC2Q 

• Escalating into Holocaust (DEBATE/Q&A SESSION) 
https://www.youtube.com/watch?v=VRZ1QWPH5_A 

• DIGITAL MONUMENT & JEWISH MONUMENT ONLINE COMMUNITY 
https://www.youtube.com/watch?v=83bifhAUWvE 

https://www.youtube.com/watch?v=g_UvnStFmQs
https://www.youtube.com/watch?v=jmpuyTjaC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=VRZ1QWPH5_A
https://www.youtube.com/watch?v=83bifhAUWvE
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• THE HOLOCAUST AS SEEN THROUGH THE GRAPHIC NOVEL 
https://www.youtube.com/watch?v=0Xg-FtByqIo 

• HOLOCAUST IN THE THE VISUAL LANGUAGE OF CINEMA 
https://www.youtube.com/watch?v=rgMRqWW2ym4 

• EXPLORING DOCUMENTS – SHAPING MEMORIES 
https://www.youtube.com/watch?v=SnITRAf2-TA 

• MONUMENTS Iva Ćirić, Animator, Director and Illustrator, Belgrade (Serbia) 
https://www.youtube.com/watch?v=wY5NTqFscFQ 

• INTERNATIONAL CONFERENCE Venue: The Grand Hall at the University of 
Niš https://www.youtube.com/watch?v=Krq5dr__Yv4 

• Event II : 21-23 June 2016 NIŠ -"NIS CONCENTRATION CAMP" 
https://www.youtube.com/watch?v=5Al6_05mNlg 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xg-FtByqIo
https://www.youtube.com/watch?v=rgMRqWW2ym4
https://www.youtube.com/watch?v=SnITRAf2-TA
https://www.youtube.com/watch?v=wY5NTqFscFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Krq5dr__Yv4
https://www.youtube.com/watch?v=5Al6_05mNlg
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ЕМИСИЈА „ТРЕЗОР“ АУТОРА БОЈАНЕ АНДРИЋ У ИСТОРИЈСКОМ 
АРХИВУ БЕОГРАДА 

 
Екипа емисије „Трезор“ Радио телевизије Србија, на челу са уредницом и аутором 
емисије Бојаном Андрић, у два наврата снимала је емисије у Историјском архиву 
Београда. 

Емисија посвећена обележавању 50 година трајања фестивала БИТЕФ, снимана 
је 11. августа 2016. године и том приликом екипа је урадила видео запис Депоа у 
коме је смештена архивска грађа фонда Битеф и личног фонда Јована 
Ћирилова. 

Овом приликом, посебно је одабран део разноврсне документације која се чува у 
фонду БИТЕФ који се састоји из списа, фотографија, каталога, билтена, плаката 
и пропагандног материјала. 
 
 

 
 
 
Друга емисија настала је поводом изложбе „Вратио се Волођа“ посвећеној нашој 
песникињи и легатору Историјског архива Београда – Тањи Крагујевић. Снимање 
је обављено 22. децембра 2016. године, на три локације у Архиву – у депоу, 
централном холу и Галерији архива. 

У емисији поред ауторке емисије говоре песникиња Тања Крагујевић, ауторка 
изложбе Исидора Стојановић и Бранислав Вучковић, начелник Одељења за 
заштиту архивске грађе у Архиву. 
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