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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ O РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ЗА 2021. 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 (в.д. председника): 
проф. др Александар Животић, ванредни професор на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду – Оделење за 
историју 

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

2. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – стање на дан 31. 12. 2021. године 
 

– број запослених по систематизацији  47 
– укупан тренутни број запослених       42 

 

VII-2 степен стручне спреме 1 

VII-1 степен стручне спреме 28 

IV степен стручне спреме 12 

III степен стручне спреме - 

I: II степен стручне спреме 1 
 

 

– 42 

број запослених који се финансирају из буџета Града 

радни однос на неодређено време  41 

радни однос на одређено време        1 

– 3 број запослених ангажованих на привременим и 
повременим пословима који се финансирају из 
сопствених прихода установе 
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3. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ: 
 
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 

 

 
– 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 до максимума — 
99,8% 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. У току су радње за добијање сагласности за њено измештање. 

Опрема је задовољавајућа, одржавање је редовно са тенденцијом сталног 
обнављања. 

 
– начин грејања: 

даљинско 
 

4. УЛАГАЊА: 
 

б)     Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2021. години 

б.1) Средства одобрена установи за набавке из буџета Града Београда по 
Закључцима градоначелника: 
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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 на 

годишњем нивоу 
без пдв-а 

02-837/8 
од 02.07.2021. године 

Услуга физичко – техничког 
обезбеђења у ИАБ  3.416.666,67 

УКУПНО СА ПДВ-ом 4.099.680,00 
Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 02.07.2021. године. 

Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 22.11.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1180/7 
од 03.12.2021. године 

Набавка 17 клима уређаја и 1 
телевизора за потребе 
запослених у ИАБ-у 

858.333,33 

УКУПНО СА ПДВ-ом 1.030.000,00 
Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 03.12.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1188/8 
од 06.12.2021. године 

Набавка опреме за 
ревирализацију система видео 
надзора у ИАБ-у  

500.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 600.000,00 
Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 06.12.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1192/9 
од 13.12.2021. године 

Набавка рачунарске опреме за 
потребе ИАБ-у  714.921,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 857.905,20 
Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 13.12.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1198/7 
од 06.12.2021. године 

Набавка комуникационе 
опреме за потребе ИАБ-у  475.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 549.000,00 
Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 06.12.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1008 
од 01.10.2021. године 

Ангажовање члана комисије за 
избор споменичког решења 
Диани Будисављевић – Леон 

100.000,00 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 
02-1140/8 од 22.11.2021. 

године 
Набавка књига за потребе 
библиотеке ИАБ-а 109.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 120.000,00 
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Којен  

УКУПНО СА ПДВ-ом 157.232,70 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 01.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1009 
од 01.10.2021. године 

Ангажовање члана комисије за 
избор споменичког решења 
Диани Будисављевић – 
Милинко Чекић  

100.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 157.232,70 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 01.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1010 
од 01.10.2021. године 

Ангажовање члана комисије за 
избор споменичког решења 
Диани Будисављевић – др 
Снежана Веснић  

100.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 157.232,70 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 01.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1011 
од 01.10.2021. године 

Ангажовање члана комисије за 
избор споменичког решења 
Диани Будисављевић – 
Оливера Милетовић  

100.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 157.232,70 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 01.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1012 
од 01.10.2021. године 

Ангажовање члана комисије за 
избор споменичког решења 
Диани Будисављевић – др 
Јелена Вукоичић  

100.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 157.232,70 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 01.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1013 
од 01.10.2021. године 

Ангажовање члана комисије за 
избор споменичког решења 
Диани Будисављевић – Соња 
Дедић  

40.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 62.893,08 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 01.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 
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02-1062/7 
од 25.10.2021. године 

Услуге лектуре, коректуре, 
рецензије текста, накнаде 
стручним сарадницима, 
дизајна, прелома текста и 
припреме за штампу стручних 
сарадника на различитим 
пројектима ИАБ-а у 2021. 
години   

541.666,67 

УКУПНО СА ПДВ-ом 650.000,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 25.10.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1088/9 
од 08.11.2021. године 

Услуге израде паноа и књиге 
за изложбу „Техничка 
дирекција Општине града 
Београда између два рата“ у 
ИАБ-у   

871.900,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 1.046.280,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 08.11.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1090/9 
од 08.11.2021. године 

Услуге израде каталога и 
публикација за потребе ИАБ-а 897.500,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 1.077.000,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 08.11.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1095/9 
од 08.11.2021. године 

Услуге израде пратеће опреме 
за изложбе ИАБ-а 240.600,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 288.720,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 08.11.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1197/9 
од 06.11.2021. године 

Услуге сервисирања клима 
система у архивском депоу за 
потребе ИАБ-а 

830.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 996.000,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 06.12.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-759/8 
од 08.06.2021. године 

Радови на замени фронтова на 
ормарима у објекту ИАБ 1.016.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 1.219.200,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 08.06.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 
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02-757/9 
од 04.06.2021. године 

Радови на текућој поправци и 
одржавању објекта ИАБ 
уградњом канцеларијских 
врата и обновом оквира за 
канцеларијска врата 

2.833.333,33 

УКУПНО СА ПДВ-ом 3.400.000,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 04.06.2021. године. 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-1195/9 
од 06.12.2021. године 

Радови на демонтажи и 
инсталацији лед расвете у 
ИАБ-у 

541.666,67 

УКУПНО СА ПДВ-ом 650.000,00 
Уговор за горе наведену набавку закључен је 06.12.2021. године 
 
б.3) средства одобрена установи за набавке из сопствених прихода по 

Закључцима градоначелника: 
 
б.4) подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода: 

* 

број одлуке врста набавке 
износ на 

годишњем нивоу 
без пдв-а 

Градоначелника о 
закључењу оквирног 

споразума 
бр.404-7523/21-Г 

од 04.11.2021.   

Набавка добра – Куповина 
канцеларијског материјала, 

Партија 1 – Папир за писање и 
папир за штампање и 

фотокопирање 

416.666,67 

УКУПНО СА ПДВ-ом 500.000,00 
Горе наведена јавна набавка је спроведена преко Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор је закључен 02.12.2021. 
године. 
 

* 

број одлуке врста набавке износ на годишњем 
нивоу без пдв-а 

Градоначелника о 
закључењу оквирног 

споразума 
бр.404-5072/21-Г   

од 26.07.2021.   

Папирна галантерија за 
одржавање личне хигијене 208.333,33 

УКУПНО СА ПДВ-ом 250.000,00 
Горе наведена јавна набавка је спроведена преко Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор је закључен 02.12.2021. 
године. 
 

Спроведене набавке на које се закон не примењује 
 

Врста набавке 

Уговорена 
вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Датум 
закључења 

уговора 

Набавка добра – тонери за ласерске штампаче 
(уговор на годињем нивоу) 250.000,00 26.02.2021. 
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Вода за пиће  291.666,00 23.06.2021 

Материјал за одржавање објекта 250.000,00 23.06.2021 

Пиће за потребе ИАБ-а 416.666,67 15.11.2021 

5 IP камера за потребе ИАБ-А 83.333,33 22.11.2021 

Књиге за потребе библиотеке ИАБ-а 109.000,00 22.11.2021 
Набавка литературе за потребе запослених у 
ИАБ-у 57.272,72 24.11.2021 

OCE -pLOTwAVE,специјални тонери 125.000,00 26.11.2021 

17клима и 1 телевизор за потребе ИАБ-А 855.000,00 03.12.2021 

Канцеларијски материја за потребе ИАБ-А 333.333,33 06.12.2021 
Опрема за ревитализацију система видео 
надзора 500.000,00 06.12.2021 

Рачунарска опрема за потребе ИАБ-А 714.921,00 13.12.2021 

Архивске кутије за смештај грађе 250.000,00 10.12.2021 
Набавка комуникационе опреме за потребе 
ИАБ-А 475.000,00 06.12.2021 

Прибор и средства за одржавање хигијене 458.333,33 10.12.2021 

ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  250.000,00 20.01.2021 
Поправка електро инсталација за потребе 
Историјског архива  120.000,00 11.02.2021 

Поправка машине за сечење папира марке Wity 84.100,00 17.02.2021 

Услуга вршења безбедности и здравља на раду 120.000,00 01.04.2021 

Услуге сервисирања клима уређаја у ИАБ-у 250.000,00 01.04.2021 
Услуга обуке за рад и коришћење софтверског 
решења Arhivinfo верзија 2 51.600,00 30.03.2021 

Услуга из области осигурања објекта 
Историјског архива од пожара и запослених од 
незгода при обављању и ван редовних 
занимања 

77.315,00 31.03.2021 

Услуга сервисирања видео надзора  у 
Историјском архиву Београда  150.000,00 01.06.2021 

Компјутерска услуга везана за развој и 
надоградњу веб сајта Историјског архива 
Београд 

200,00.00 09.06.21 

Услуга припреме за скенирање рефлексних 
оригинала и преповезивање оштећене архивске 
грађе 

790,00.00 06.08.2021 

Набавка услуге дораде ДМС ситема  250.000,00 29.07.21 
Стручни надзор над извођењем радова на 
замени фронтова на ормарима 30.000,00 14.06.21 

Стручни надзор на текућој поправци и 
одржавању објеката,уградња канц.врата и 
обнова оквира 

70.000,00 14.06.21 

Услуга управљања пројектом правни и 
адиминистаративни послови  408.333,00 20.07.21 

Набавка услуга истраживања необрађене 
архивске грађе, архивистичка обрада и 
сигнирање 

625.000,00 21.07.21 

Набавка услуга скенирање документа уноса 
аконтација утврђивања и уноса података 
докумената 

808.333,33 23.09.21 
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Услуга дораде за Web приказ, припрема 
скенова за Web приказ, обрада скалирање и 
контрола унетих података и веза 

800.000,00 16.09.21 

Ангажовање члана комисије за избор 
споменичког решења Дијани Будисављевић 100.000,00 01.10.21 

Ангажовање члана комисије за избор 
споменичког решења Дијани Будисављевић 100.000,00 01.10.21 

Ангажовање члана комисије за избор 
споменичког решења Дијани Будисављевић 100.000,00 01.10.21 

Ангажовање члана комисије за избор 
споменичког решења Дијани Будисављевић 100.000,00 01.10.21 

Ангажовање члана комисије за избор 
споменичког решења Дијани Будисављевић 100.000,00 01.10.21 

Ангажовање члана комисије за избор 
споменичког решења Дијани Будисављевић 40.000,00 01.10.21 

Набавка услуге израде штампаног 
адиминистративног материјала за потребе 
Историјског архива Београда 

660.000,00 07.10.21 

Услуге лектуре, коректуре, рецензије текста, 
накнаде стручним сарад.дизајна,прелома 
текста и припреме за штампу стручних 
сарадника 

541.666.67 25.10.21 

Услуга израде паноа и књиге за изложбу 871.900,00 08.11.21 
Услуга вршења послова за пп заштиту на 
период од 6 месеци 199.830,00 04.11.21 

Услуге припреме и израде каталога и 
публикација  897.500,00 08.11.21 

Услуга израде пратеће опреме за изложбе 240.600,00 08.11.21 
Услуга сервисирања и поправке мулти 
функционалних апара Konica Minolta 125.000,00 10.11.21 

Услуга одржавања и поправке опреме за 
скенирање у вангарантном року 47.533,00 26.11.21 

Струлни надзор на радовима /замена расвете у 
објекту ИАБ-А 25.000,00 07.12.21 

Набавка услуга вршења физичко - техничког 
обезбеђења 3.416.400,00 2.7.2021 

Сервисирање клима система у архивском депоу 
за потребе ИАБ-А 830.000,00 06.12.21 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 78.585,00 14.12.21 

Сервисирање лифта за потребе ИАБ-А 83.333,33 17.12.21 
Јеврејска дигитална збирка у Историјском 
Архиву Београда 235.000,00 01.03.21 

Радови на замени фронтова на ормарима у 
објекту Историјског архива Београда 1.016.000,00 08.06.2021 

Радови на текућој поправци и одржавању 
објекта,уградња канцеларијских врата и обнова 
оквира за канц.врата у објекту Историјског 
архива Београда  

2.833.333,33 04.06.2021 

Радови на демонтажи и инсталацији лед 
расвете 541.666,67 06.12.21 

 

 



Финансијски преглед трошкова за 2021. годину по структури прихода: 
 

 

Финансирање Програмски 
трошкови Зараде 

Редовни 
материјални  

и стални 
трошкови 

Инвестиције 
и 

инвестиционо 
одржавање 

опреме 

Породиљско 
боловање и 
боловање 
преко 30 

дана 

УКУПНО  

 
Структура прихода 23.498.187,27 54.103.051,74 35.226.817,22 2.552.802,71.  115.380.858,94  
1. Буџетска средства 21.307.310,69 47.142.816,14 23.515.487,81 2.552.802,71  90.548.417,35  

- Града 17.337.310,69  23.515.487,81 2.552.802,71  
90.548.417,35 

 
 

47.142.816,14  
- Републике 3.970.000,00     3.970.000,00  
- општине        
2.  Остали извори 2.190.876,58 6.960.235,60 11.711.329,41 

   20.862.441,59  
- донације* 2.190.876,58      2.190.876,58  
- спонзори        
- приход од реализације 

програма (улазнице, 
чланарине и др. 
програми) 

       

- приход од услуга  
 11.711.329,41 

   18.671.565,01 
 

6.960.235,60  
- остали сопствени 
приходи         

        



 
 

5. ПРОГРАМСКИ ДЕО: 

 

Број реализованих програма 

Година Изложбена 
делатност 

Издавачка 
делатност 

Остало Укупан брј 
реализованих 

програма 

2020. 5 5 1 11 

2021. 7 5 7 19 

 
 
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ 
 
Изложбена делатност: 

1. Изложба: Петар I Карађорђевић (1844–1921), 100 година од смрти краља. 

2. Изложба:  Техничка дирекција Општине града Београда између два рата – 
делимично реализована. Изложба припремљена али је отварање планирано 
након смиривања епидемиолошке ситуације. 

3. Изложба: Савез самосталних синдиката Београда - 120 година синдиката 
у Београду. 

4. Изложба: Ограда Народне скупштине. 

Сталне изложбене поставке у онлајн издању: 

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

6. Изложба: Први светски рат у фондовима и збиркама Историјског архива 
Београдаwww.ww1.архив-београда.орг 

7. Изложба: Словенци у Београду, доступна преко портала Историје Словеније - 
Zgodovina Slovenije – Sistory.http://sistory.si/11686/38099  

Издавачка делатност: 

1. Петар I Карађорђевић (1844–1921), 100 година од смрти краља – 
публикација уз изложбу 

2. Техничка дирекција Општине града Београда између два рата – каталог 
изложбе 

3. Архив и деца – публикација 

4. Успон Београда – 4 део – публикација 

5. Живот без компромиса за уметност и мир – Јелена Шантић есеји, 
записи, коментари, приредила Амра Латифић, књига у суиздаваштву 
фондације „Јeлeна Шантић“, Групе 484 и Историјског архива Бeограда 

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2021. 
годину: 

Због епидемиолошке ситуације услед пандемије вируса Ковид 19 један број 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/
http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/
http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
http://sistory.si/11686/38099
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планираних програмских активности није реализован, о томе је обавештен и 
добијена је сагласност од Секретаријата за културу Града Београда. 

Оне се углавном односе на планирану међународну сарадњу и изложбену 
делатност и исте ће бити реализоване када се стекну услови. 

Програми који су реализовани током 2021. године, а нису били предвиђени 
Планом: 

1. Изложба: Савез самосталних синдиката Београда - 120 година синдиката 
у Београду. 

2. Изложба: Ограда око Народне скупштине 

3 Живот без компромиса за уметност и мир – Јелена Шантић есеји, 
записи, коментари, приредила Амра Латифић, књига у суиздаваштву 
фондације „Јeлeна Шантић“; Групе 484 и Историјског архива Бeограда 

Конференције, предавања, трибине, радионице: 

− Међународно архивистичко саветовање „Нови Сад 2021“ Архивистичко друштво 
Србије.  

− Саветовање стручних лица која су ангажована у архивима на заштити архивске 
грађе ван архива, Смедерево. 

− Међународни стручни симпозијум под називом „Микроисторије и архивска 
педагогија“ у организацији Тераформинга и Архива Војводине. 

− Три радионице у склопу промоције Дигиталног репозиторијума Историјског 
архива Београда. 

− Семинар „Управљање документарним материјалом и архивско пословање“, Архив 
Србије. 

да ли су током 2021. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

Оно што представља новину јесте успешано и ефикасно пребацивање Архива на 
функционисање у ванредним околностима насталих услед епидемиолошке 
ситуације. Службе за које је то било могуће функционисале су онлине, а за рад са 
странкама обезбеђени су адекватни услови уз потпуно поштовање свих 
епидемиолошких мера. 

 
СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА: 

Ауторски пројекти Установе: 8 

Копродукције: 4 
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5.1. ДЕТАЉНИЈЕ О ПОМЕНУТИМ ПРОГРАМИМА: 

ИЗЛОЖБЕ: 
 
11..  ППЕЕТТААРР  II  ККААРРААЂЂООРРЂЂЕЕВВИИЋЋ  ((11884444––11992211)),,  110000  ГГООДДИИННАА  ООДД  ССММРРТТИИ  ККРРААЉЉАА  
  

Августа 2021. навршило се 100 година од смрти краља Петра Карађорђевића. Тим 
поводом Историјски архив Београда приредио је у улазном холу пригодну мини 
изложбену поставку. 

Живот и владавина Петра I Карађорђевића обележени су супарништвом две 
династије и њеним крвавим расплетом, епохом страдања и великих подвига Србије у 
Великом рату, демократизацијом и привредним напретком Краљевине Србије и 
стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

У оквиру изложбене поставке посетиоци су у могућности да се упознају и са 
садржајем краљевог тестамента који се чува у Архиву Београда. 

Изложбу допуњује пратећа публикација. 

Аутори изложбе: Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Јелена Николић 
Ликовно-графичко решење: Александар Лазовић 
  

  
  

22..  ТТЕЕХХННИИЧЧККАА  ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈАА  ООППШШТТИИННЕЕ  ГГРРААДДАА  ББЕЕООГГРРААДДАА  ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  ДДВВАА  РРААТТАА  
  
Техничка дирекција Општине града Београда формирана је као 
(под)фонд по коме је Историјски архив Београда препознатљив 
међу архитектима, истраживачима историје архитектуре, али и 
осталим физичким и правним лицима која у великом броју 
свакодневно користе ову документацију ради остваривања 
својих практичних потреба и планова. 

Изложба прати историјат и развој Техничке дирекције, као и 
њену сложену организациону структуру,  која покрива скоро све 
области општинског градитељства, од регулације улица, 
инфраструктуре града, урбанизма. У ужем смислу изложба је 
посвећена пре свега Архитектонском одсеку и то његовом раду у 
периоду између два светска рата. Изложбу прати богато 
илустровани каталог. 
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Изложба ће бити реализована чим епидемиолошка ситуација буде дозвољавала. 

Аутори изложбе: Снежана Лазић, Јелена Митровић Коцев 
Ликовно-графичко решење: Зорица Смиловић 
 
33..  ССААВВЕЕЗЗ  ССААММООССТТААЛЛННИИХХ  ССИИННДДИИККААТТАА  ББЕЕООГГРРААДДАА  --  112200  ГГООДДИИННАА  ССИИННДДИИККААТТАА  УУ  
ББЕЕООГГРРААДДУУ  

 

Савез самосталних синдиката Београда 2021. године обележио је 120 година 
постојања синдикалног покрета у Београду. Тим поводом организована је прослава у 
виду „недеље синдиката“, која је отворена пригодном изложбом на Тргу републике. 
Изложба је трајала од 15. до 23. марта 2021. године. 

На 12 паноа широј јавности представљена је хронолошка ретроспектива историјата 
синдикалног покрета у главном граду.   

Аутор изложбе: Марко Перић 
Ликовно-графичко решење: Зорица Смиловић 

4. ОГРАДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
 

 
 
Историјски архив Београда урадио је опсежно истраживање архивске грађе и других 
историјских извора, везаних за пројектну документацију, постављање и уклањање 
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ограде која се налазила око Дома Народне скупштине у периоду од 1937. до августа 
1958. године. 

Документарни материјал презентован је на два изложбена паноа уз део оригиналне 
ограде која се чува у Заводу за заштиту споменика културе града Београда,  поводом 
званичне посете делегације Северне Македоније председнику Народне скупштине 
Ивици Дачићу. Изложба је трајала од 9. до 20. јуна 2021. године. 

Аутори изложбе: мр Драган Гачић, Зорица Смиловић и Исидора Стојановић 
Ликовно-графичко решење: Зорица Смиловић 

 
ONLINE ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ: 

 
 

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

 

 
 
Аутори интернет презентације: Јелена Николић, Владимир Мијатовић 
Веб дизајн: Душан Злајић 

 
Поводом обележавања 70 година од оснивања Историјског архива Београда, 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 
 

У оквиру званичне интернет сранице 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, али су такође заступљена и на 
француском, енглеском, немачком, мађарском и грчком језику. 
 

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

ППЕЕТТААРР  II  ККААРРААЂЂООРРЂЂЕЕВВИИЋЋ  ((11884444––11992211)),,  110000  ГГООДДИИННАА  ООДД  ССММРРТТИИ  ККРРААЉЉАА – пратећа 
публикација уз изложбу 

Августа 2021. године навршило се 100 година од смрти краља 
Петра I Карађорђевића (1844–1921), што је Историјски архив 
Београда обележио мини изложбом у централном холу архива.  

Пратећа публикација уз ову изложбу састоји се од пет целина -  
биографија, кнежевић у изгнанству, период од ступања на престо 
до Првог светског рата, Први светски рат, последњи дани и 
савременици о краљу Петру.  

Аутори публикације: Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Јелена 
Николић 
Ликовно-графичко решење: Александар Лазовић 
 

 

ЖЖИИВВООТТ  ББЕЕЗЗ  ККООММППРРООММИИССАА  ЗЗАА  УУММЕЕТТННООССТТ  ИИ  ММИИРР  ––  ЈЈЕЕЛЛЕЕННАА  ШШААННТТИИЋЋ  ЕЕССЕЕЈЈИИ,,  
ЗЗААППИИССИИ,,  ККООММЕЕННТТААРРИИ - публикација 

 

Књига садржи интeрвјуe, критикe, eсeјe и тeоријскe тeкстовe о 
балeту и саврeмeној игри, плановe и извeштајe о хуманитарним 
и мировним пројeктима, апeлe, комeнтарe, фотографијe, 
биографију и библиографију Јeлeнe Шантић (1944-2000), 
балeринe, историчаркe балeта, али и борца за мир и људска 
права.  

Књизи су дали допринос и саврeмeници и сарадници Јелене 
Шантић. 

Приредила: Амра Латифић 
Издавачи: Фондација „Јeлeна Шантић“, Група 484 и 
Историјски архив Бeограда 

 
УУССППООНН  ББЕЕООГГРРААДДАА – 4 ДЕО – публикација 

 
Након истраживачког рада на збирци прича које је сакупио и 
обрадио трговац и банкар Миливоје М. Костић, изласком четвртог 
дела комплетира се едиција Успон Београда која говори о банкарима, 
трговцима и занатлијама Београда из друге половине XIX и почетка 
XX века. 

Излазак последње књиге из ове едиције заокружује важан издавачки 
подухват Историјског архива Боеграда, а проучаваоцима економске 
историје даје на увид изузетно вредну историјску грађу. 

Публикација излази из штампе током 2022. године. 

Приређивачи: Мирјана Обрадовић, Зорица Смиловић 

 
ААРРХХИИВВ  ИИ  ДДЕЕЦЦАА - публикација 
 

Публикација Архив и деца на 56 страница, са богатим илустрацијама, анимацијама 
и корисним информацијама приближава и објашњава шта су институције културе, 
стављајући акценат пре свега на рад Архива и архивску грађу која се у њему чува.  
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Језиком и 
стилом, 
публикација је 
прилагођена 
деци основно-
школског 
узраста и има за 
циљ образовање 
и информисање 
најмлађе 
архивске 
публике. 

 

 
Публикација излази из штампе почетком 2022. године. 

Аутор текста и илустрација: Зорица Смиловић 

 
ТТЕЕХХННИИЧЧККАА  ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈАА  ООППШШТТИИННЕЕ  ГГРРААДДАА  ББЕЕООГГРРААДДАА  ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  ДДВВАА  РРААТТАА – 
каталог изложбе 

 

У дугој историјској линији развоја Београда овај каталог, као и  
изложба, фокусира се на важан период од неких двадесет година, 
тачније од краја Великог рата до фаталног 6. априла 1941. године. Даје 
нам слику како је град по виђењима Општинских архитеката требао да 
напредује, које зграде се нису стигле саградити, које улице и булевари 
трасирати, електрификовати, осветлити сјајем метрополе којем је град 
у тим годинама успешно стремио и журно таквим постајао.  

Ауторке нас на ово фантастично путовање кроз међуратни 
Београд воде прво преко упознавања публике са основном историографском грађом и 
фактима о развоју града у том периоду, затим нам приближавају законе и правилнике 
којим су били дефинисани услови и начини како су се одобравали пројекти и планови 
архитеката и урбаниста. Важан је акцент на присуство и деловање приватних 
клијената, наручиоца индивидуланих кућа, вила и резиденција које ће се показати као 
изузетно важне у појави и истраживању модернистичког покрета у нашој архитектури 
20-тих и 30 тих година 20. века (пројекти кућа архитеката Милана Злоковића, Душана 
Бабића, Јана Дубовија, Светомира Лазића, Душана Томића, Александра Дерока...)  
 
Аутори каталога: Снежана Лазић, Јелена Митровић Коцев 
Рецензент: архитекта др Вања Панић 
Ликовно-графичко решење: Зорица Смиловић 
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5.2. ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ 
 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ: 
  

ЈЈЕЕВВРРЕЕЈЈССККАА  ДДИИГГИИТТААЛЛННАА  ЗЗББИИРРККАА  ––  JJEEWWIISSHH  DDIIGGIITTAALL  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  

  

 

Трајање пројекта: септембар 2018- април 2021. 

Ротшилд фондација, која редовно расписује конкурсе за мапирање архвиске грађе о 
јеврејској популацији, одобрила је Историјском архиву Београда на конкурсу 2018. 
године наставак пројекта Јеврејска дигитална збирка у трајању од две године. У 
оквиру пројекта истражена је, обрађена и дигитализована архивска грађа која се 
односи на јеврејску заједницу у Београду.  

Збирка је настала са циљем да се на једном месту 
сакупи сва архивска грађа Историјског архива 
Београда која се односи на живот београдских 
Јевреја. Грађа покрива период од 200 година, 
најстарији предмет у збирци датира из 1751, а 
најмлађи је настао 1960. године. Пројекат је 
обухватио истраживање 59 фондова и збирки и 
том приликом је аналитички обрађено око 60.000 
предмета са више од 100.000 скенираних 
страница. Архивска грађа обухвата фондове 
управних и  јавних служби, просветних установа, 
привредних удружења, као и више збирки. Тиме је 
Јеврејска дигитална збирка постала јединствени 
извор сазнања о историји београдских Јевреја. 

Дигиталну збирку je могуће претраживати по жељеном појму и/или одабиром теме, 
фонда, године настанка или распона документације, унетим кључним речима и 
именима. Заинтересованим корисницима је доступна без регистрације.  

Ново онлајн издање нашег архива је корисницима доступно на српском и енглеском 
језику те је прилагођено широј заинтересованој публици.  

РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОДЛУЦИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ - 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ КРИВИЧНОГ 
ГОЊЕЊА 2021: 
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ЖЖРРТТВВЕЕ  ДДРРУУГГООГГ  ССВВЕЕТТССККООГГ  РРААТТАА  УУ  ФФООННДДООВВИИММАА  ИИССТТООРРИИЈЈССККООГГ  ААРРХХИИВВАА  ББЕЕООГГРРААДДАА 

 

 
 

У Историјском архиву Београдa чува се девет фондова градских народних рејона, првих 
послератних органа власти који су извор првог реда за проучавање историје Београда од 
1945. до 1952. године. Значајан део грађе у 6 фондова настао је радом рејонских 
комисија за ратну штету. У питању су пријаве штете нанете грађанима током рата, као и 
пријаве несталих и страдалих лица.  

У фондовима рејона града Београда, у 6 рејонских одбора, сачувано је више од 10.000 
пријава страдалих током рата. Пријаве су се односиле на лица страдала током 
бомбардовања, убијена од стране окупационих власти, усташа, страдалих у логорима, 
несталих, погинулих у борби... Пријаве су подносили њихови рођаци, комшије, Јеврејска 
општина у Београду, али и сами народни одбори рејона. Жртве су биле свих 
националности, највећим делом са боравиштем у Београду, али и из других делова 
бивше Краљевине Југославије.  

Пријаве подношене на прописаном образцу, садрже следеће податке: презиме, очево 
име, име страдалог; године старости; занимање; боравиште; националност; подаци о 
месту и времену страдња; подаци о породици, односно лицима које је страдало лице 
издржавало; име и презиме, занимање и боравиште подносиоца пријаве. На основу 
датих података комисија је доносила   закључак о висини ратне штете.  

Дигитализацијом и формирањем базе страдалих лица су на једном месту доступни 
подаци о жртвама Другог светског рата са територије Београда.  

Претражива база након завршетка пројекта је доступна свим корисницима у оквиру 
Дигиталног репозиторијума Историјског архива Београда који је у јавности већ 
препознат као дигитални извор изузетно значајне архивске грађе похрањене у 
Историјском архиву Београда. 

На овај начин испуњен је крајњи циљ да је архивска грађа од изузетног значаја дата на 
преглед кориснику без доласка у просторије Архива, у онлајн форми  (нарочито важно 
код осетљивих група корисника који су онемогућени да физички дођу у Архив). 

Прилог 1. Статистички преглед коришћења репозиторијума 
(извор Google Analytics) 

За прве три године постојања  дигиталног репозиторијума, од јануара 2019. до децембра 
2021,  формирано је 9.305 корисничких налога.  Пријављени корисници, према 
статистичким прегледима, извршили су увид у 2.267.565 страница, направили 43.355 
сесија (логовања) и у просеку провели 21 минут и 27 секунди по свакој сесији.  У просеку 
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50% корисника страници приступало  је из иностранства што јасно говори  да је сајт 
интересантан и користан и нашим људима у дијаспори.  

 

- Из статистике приступа види се да 26% корисника  апликацију користи преко 
мобилног уређаја и таблета 

 

 

Од укупног броја корисника 53,8% су мушког пола 46.2%  су женског пола. 

Из попуњених пријава и регистрационог обрасца, који је проширен у фази 3 пројекта, 
може се видети да су пријављени корисници из најразличитијих сфера, од обичних 
грађана који желе да сазнају нешто више о својим прецима до историчара, правника, 
демографа, новинара итд. 
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Статистички прегледи дају јасну слику да број корисника континуирано расте. То јасно 
говори да је оправданост даљег развијања и допуњавања садржаја очигледна, на добробит 
истраживача, научних радника, студената, ученика средњих школа и осталих грађана који 
истражују историју града Београда. 

Остварени циљеви: 

- Трајна заштита архивске грађе  

- Обезбеђивање услова за доступност садржаја, грађе или услуга јавности и грађанима 

- Допринос примени савремених метода у области заштите архивског наслеђа 

- Допринос популаризацији и промоцији архивског наслеђа 

- Значај за развој информационог друштва и друштва знања 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНОГ У ОКВИРУ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ОТКРИВАЊA, ПРИКУПЉАЊА, ИСТРАЖИВАЊА, 
ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРОУЧАВАЊА, ВРЕДНОВАЊА, ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, 
ПРЕДСТАВЉАЊА, ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ, КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА АРХИВСКОМ 
ГРАЂОМ У 2021. ГОДИНИ 

 

УТВРЂИВАЊЕ ФИЗИЧКОГ СТАЊА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА У АРХИВИМА У 
СРБИЈИ БЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

Црквене матичне књиге рођених (крштених), венчаних и умрлих 
(ЦМК) у Србији почеле  су се водити још у првој половини 19. 
века, а у Војводини почетком 18. века.  Матичне књиге и изводи 
из матичних књига имају доказну снагу јавних исправа. Ради 
трајне заштите ЦМК потребно је да се исте скенирају и 
микрофилмују, да један примерак остане архивима, а један 
црквеним конфесијама и да књиге физички остану у архивима. 
На основу анкете урађене 2020. од стране Министарства културе 
и информисања утврђено је да се у архивима чува 16.628 књига, 

те да је процењен број књига за лечење 1.350  а у јединицама локалне самоуправе  415.  

По процени руководиоца лабораторије за рестаурацију и конзервацију Архива Србије, за 
лечење и повезивање једне књиге од 300 страница потребно је 4 месеца, што значи да је за  
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наведени број оштећених књига за лечење и 
повезивање потребно 10 година, ако би тај посао 
радили 10 конзерватора и 1 књиговезац. 

Архив Војводине и Архив Београда заступају став да 
прави број књига за лечење може да се утврди само 
тријажом и увидом у затечено стање на лицу места. 
То значи да за сваки архив, односно фонд, треба 
утврдити број значајно оштећених књига (које се не 
могу подвргнути поступку скенирања) и број књига 
које је могуће скенирати у постојећем стању а након 
тога извршити њихово санирање. На основу 
утврђеног степена оштећења могла би се даље 
утврдити накнадна методологија рада и потребна 
средства за конзервацију и рестаурацију. 

Пројектни тим је 2021. радио саставу: архивски 
саветник, конзерватор и књиговезац.  Приликом 
реализације активности које су наведене у пројекту био је руковођен и Смерницама за 
дигитализацију културног наслеђа Србије, које је Министарство културе и информисања 
Републике Србије објавило 2017. године ради постизања крајњег циља дигитализације овог 
културног дорба од изузетног значаја за Републику Србију у циљу трајне заштите, лакше 
употребе од стране корисника и промоције. 

У 2021. години утврђено је стање црквених матичних књига у 5 архива, и за сваку књигу 
су одређени метаподаци према обрасцу урађеном у сарадњи са Архивом Војводине. 

Назив архива 
 

период обиласка број књига за 
лечење 

Историјски архив "Тимочка крајина" 
Зајечар 
Надлежност: Зајечар, Бољевац, Књажевац 

септембар 2021. 93 

Историјски архив Ниш 
Надлежност: град Ниш, Ражањ, Сокобања, 
Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Дољевац, 
Мерошина 

септембар 2021. 
54 

Међуопштински историјски архив 
Чачак 
32 000 Чачак, Господар Јованова 2 
Надлежност: Чачак, Горњи Милановац, 
Лучани 

септембар 2021. 

69 

Међуопштински историјски архив  
Шабац 
Надлежност: Шабац, Богатић, 
Владимирци, Коцељева, Љубовија, Мали 
Зворник, Лозница, Крупањ 

новембар 2021. 

39 

Историјски архив Ужице 
Надлежност: Ужице, Бајина Башта, 
Косјерић, Пожега, Ариље, Ивањица, 
Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље 

децембар 2021. 
105 

Стручни тим Историјског архива Београда је 2021, године, приликом обиласка наведених 
архива прегледао 1.915 црквених матичних књига, а 358 је означено за лечење/коричење. 
Удео оштећених књига, на основу података стручног тима, сада износи 18%. Број теже 
оштећених књига, које је потребно најпре лечити, да би потом могле да се дигитализују, 
износи 3%. 
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КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ 2020. ГОДИНЕ – 
РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

ПРОМОЦИЈА ДИГИТАЛНОГ РЕПОЗИТОРИЈУМА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 

Реализација пројекта је планирана за период септембар-децембар 2020. Због познате 
епидемиолошке ситуације и у складу са препоруком од стране Министарства културе „да се 
смање контакти, а да се обуке конципиране на личном, дуготрајном контакту у затвореном 
простору,  обавe накнадно, када се за то стекну услови“.донета је одлука да се радионице 
обаве касније,  2021. чим се за то буду стекли повољни услови. 

1. Прва радионица о коришћењу Дигиталног 
репозиторијума Историјског архива Београда, 
одржана је 11. фебруара 2021. а учесници су били 
полазници Регионалног центра за таленте Београд 
2 и ученици ОШ ,,Радојка Лакић". 

 Након презентације Дигиталног репозиторијума - онлајн 
платформе која регистрованим корисницима доступа 
милион дигитализованих картона житеља тј. пријава 
боравка становника Београда од 1922 – 1952, преглед 
811 црквених матичних књига са ужег градског језгра 
Београда и преглед 52 књиге пописа породица из Земуна 

које су вођене крајем 19. и у првој половини 20. века, коју је одржао архивист Марко 
Перић, учесници су приступили решавању припремљених задатака. 

Видео запис са радионице: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sn0hMfiqpt8&feature=youtu.be 

 

2. Друга радионица о коришћењу Дигиталног 
репозиторијума Историјског архива Београда 
одржана је 26. фебруара 2021. чији су 
учесници били студенти Департмана за 
историју Филозофског факултета у Београду. 

Полазници су са успехом савладали задатке који су 
им били задати, а најбољи су освојили пригодну 
награду  у виду актуелних издања Историјског 
архива Београда.  

Видео запис са радионице: 

https://youtu.be/1LAqvLJsFJg 

 

3.  Трећа радионица у склопу реализације 
пројекта под називом Промоција Дигиталног 
репозиторијума Историјског архива Београда  
одржана је 6. августа 2021. у циљу размене 
искустава у спровођењу процеса дигитализације у 
архивима и библиотекама. 

Теме стручне радионице су биле: 
•Презентација дигитализоване архивске грађе 

•Законски оквир за дигитализацију 

•Могући правци успостављања сарадње у процесу 

 дигитализације 
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•Размена искустава 

Учесници радионице били су представници Архива Војводине, Народне библиотеке Србије, 
Историјског архива Пожаревца, Војног архива, Друштва српских родословаца "Порекло", 
Архива Југославије, представници домаћина Историјског архива Београда и представници 
компанија SafeDoc i Dass. 

Одржана је презентација Дигиталног репозиторијума - онлајн платформе која 
регистрованим корисницима доступа милион дигитализованих картона житеља тј. пријава 
боравка становника Београда од 1922 – 1952, преглед 811 црквених матичних књига са 
ужег градског језгра Београда и преглед 52 књиге пописа породица из Земуна које су 
вођене крајем 19. и у првој половини 20. века. 

5.3. ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ ИЗДВАЈАМО 

 

Примена Закона о архивској грађи и архивској делатности који је усвојила Народна 
скупштина Републике Србије 24. јануара 2020. године довела је до ситуације да се 
изузетно велики број стваралаца и ималаца архивске грађе обратио Архиву Београда ради 
издавања сагласности на листу категорија архивске грађе и документарнoг материјала 
који настаје њиховом радом.  

Архиву је до краја 2021. године нормативне акте са захтевом да се региструју доставило 
око 20.000 нових, до сада нерегистрованих правних лица. Од овог броја до сада је 
заведено само 2.000. 

До сада је годишње било обрађено максимално 120 листи док је током 2021. године тај 
број износио чак 2.777 листи, што указује на повећање од 23 пута!!!  

Ово је на запослене Историјског архива Београда ставило додатни притисак јер је само  
четворо архивиста запослено у Служби за заштиту архивске грађе ван архива. Приликом 
решавања овог проблема ангажована је већина запослених архивиста. (више на страни 
40 ) 

 

* 
 

Студенти катедре за оријенталистику Филолошког факултета у 
Београду посетили су Историјски архив Београда, где су се 
упознали са списима централне и локалне администрације 
Османског царства и присуствовали предавању „Зборници фетви 
на османском језику и њихов историографски значај“. 

Овим је потврђено да је Историјски архив Боеграда незаобилазно 
место за изучавање друштвено-хуманистичких наука. 
 



Извештај ИАБ за 2021. 25 

5.4. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ И ДРУШТВЕНИМ 
МРЕЖАМА 

 
ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ИАБ 

http://www.arhiv-beograda.rs/ 
 
 

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 четири 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-
2017. 

• jdz.arhiv-beograda.org – Јеврејска дигитална збирка 

Годинама уназад 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, плалати). 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 2021. пријавио на мејл 
листу Архива ради доступања најновијих информација из рада наше установе.  

Услед примене одредби Закона о архивској грађи и архивској делатности и велике 
заинтересованости правних лица за ову тему сајт Архива је забележио рекордну 
посећеност у 2021. години те је забележено 160.000 посета! 

Највећа посећеност је била у децембру 2021. када је статистика забележила 47.000 
посета. 

http://www.arhiv-beograda.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 значајунематеријалног 
културног наслеђа града Београда. 

У 2021. онлајн издање сталне поставке Архива посетило је 
5.319посетиoca. 

 

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 2021. тематски водич је посетило 1.200 посетилаца. 

 

Сајт међународног пројекта Ескалација у Холокауст, 
www.holokaust.arhiv-beograda.org путем кога се може приступити 
бази података логораша на Сајмишту и поред бројних 
занимљивих текстова приступити и публикацији тј зборнику 
радова са међународних конференција одржаних у оквиру 
пројекта. 

У 2021. сајт је посетило 15.432посетилаца. 

 
 

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: 25.700 

Друштвене мреже представљају значајан медиј за промоцију сопствене делатности као и 
за повећање присутности у јавном простору. Историјски архив Београда од јануара 2011. 
године присутан је преко своје Фејсбук странице. А након његовог успешног старта 
уследило је отварање налога и покретање активности и на другим друштвеним мрежама: 
Flickr 2012, Youtube канал 2014, успостављена је сарадње са Викимедијом Србије 2016, и 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/
http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
http://www.holokaust.arhiv-beograda.org/
http://www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554
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покренут налог на друштвеној мрежи Twitter 2018. године. 

Овакав вид промоције активности архива показао се корисним што се посебно показало 
током трајања пандемије COVID-19. Архив је наставио континуирано да објављује свој 
садржај преко друштвених мрежа, посебно преко изузетно праћеног Facebook профила, 
чиме се и у ванредним околностима остваривао свакодневни контакт са корисницима. 

Свакодневни послови на уређивању страницеа Историјског архива Београда на 
друштвеним мрежама подразумевају следеће:  

1. одабир и формирање садржаја 

архивских докумената, информација, текстова и других историјских извора којима 
ће се широкој публици предочити историјска знања о прошлости, а такође и 
појачати интересовање за активности ИАБ (изложбе, публикације, рад на сређивању 
и обради архивске грађе)  

овакав вид активности показао се као најпогоднији да се разбије стереотип о 
архивима. 

2. интеракција са корисницима  

успешно вођење странице прикладним садржајима изазвало је огромну 
заинтересованост корисника широм света, тако да страницу прати 22.993 
корисника. Дневна посета је и до неколико хиљада особа, што је сврстава у 
једну од најуспешнијих у Европи. Свакодневна интеракција са корисницима 
захтева одговарање 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 ритмично, без празнина у 
ходу, повремено се врши и програмирање садржаја унапред, који се накнадно 
проверавају 

4. праћење и евалуација постигнутих резултата  

на основу доступних статистичких прегледа и према другим показатељима врши се 
према потреби и кориговање активности 

Током ванредних околности запослени у Сектору за обраду и сређивање архивске грађе 
поред радних обавеза код куће, писали су приказе и извештаје о прочитаним књигама, 
часописима, радовима, web сајтовима из стручних области, који су коришћени за 
надоградњу садржаја профила друштвених мрежа Историјског архива Београда и који су 
изузетно добро прихваћени од стране јавности.. 
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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. Због 
епидемиолошке ситуације смањен је излазак на терен и 
претежно је рађена електронска комуникациј и емаил 
коресподенција. 

70 прегледа  

2. Рад на излучивању безвредног регистратурског 
материјала у регистратурама 

371 записника и 
решења; излучено 
преко 55.000 дужних 
метара 
регистратурског 
материјала 

3. Доношење Листи категорија регистратурског материјала 
са роковима чувања и давање сагласности на исте 2.777 сагласности 

4. Преписи архивских књига из регистратура 188 преписа 

5.  Евидентирање нових регистратура Око 20.000 
регистратурa! 

6.  
Ажурирање електронске базе података о стању и 
променама у регистратурама у надлежности Архива – 
адреса, назив, стстус, МБ, ПИБ итд. 

15.000 ел. записа 

ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКУ ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

6. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ АРХИВА:  
 
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2021. годину дат је према 
организационој структури и стручним пословима унутар организационих јединица: 
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Р. Бр Опис послова Количина 
1. Рад са корисницима микрофилма 20 истраживача 

43 ролне 

2. -Рестаурација и конзервација грађе породичног фонда 
Вељковић, 92 табле планова и скица, 6 пастела 

- Рестаурација планова и плаката 
-Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником), 

фиксирање  
 -Црквене матичне књиге конзерваторске интервенције 
-Специјална полиција  
- Утврђено стање 1.915 књига у 5 архива у Србији 

564 листова 
 
26 планова и плаката 
 
 
2 књиге 

3. - Рестаурација за Музеј града Београда 721 лист 
(131 предмет) 

4. Деловодни повез оштећених књига 26 књига 
5. Повез старих и оштећених књига 12 књига 
6. Тврд повез књига 45 књига 
7. Броширан повез књига 75 књига  
8. Спирални повез 184 комада 
9.  Израда досијеа за спољну службу 40 комада 

10.  Израда кошуљица 4.000 комада 

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

1. 

Преузимање нових фондова или делова фондова 
сукцесивно 

  

  

 8 фондова/ 

135 дужних метара 

2. Измештање фондова у депоу 70 дужних метара 

3. Комплетирање и формирање досијеа фондова преузетих 
у Архив 8 досијеа 

4. 
Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе 
изложбене и издавачке делатности Архива, односно за 
потребе корисника у читаоници и враћање у депо. 

1.650 архивских 
јединица 

5. 

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

7.484 захтева 

6. 

Сектор за заштиту архивске грађе у Архиву је у периоду 
од марта до августа 2021. године радио на излучивању 
регистратурског материјала који се налази у Депоу а 
коме је истекао рок чувања. 

200 дужних метара 

7. Ревизија топографског показивача 1.800 јединица 

СЛУЖБА ЗА РАД СА СТРАНКАМА 

Укупан број захтева 7.484 

рб. врста захтева број захтева 

1.  техничка документација-пројекти зграда 2.976 
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2.  подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним 
привредним друштвима 

3.682 

3.  дипломе и сведочанства угашених школа 64 

4.  картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у 
периоду 1928-1953. 

13 

5.  национализација 46 

6.  рехабилитација 17 

7.  експропријација 77 

8.  решења, уговори 430 

9.  конфискација 18 

10.  осталo 161 

СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ 
 Опис послова 

1. Изложба ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА ОПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ИЗМЕЂУ ДВА 
РАТА 

- истраживачки рад 
- скенирање и обрада фотографија и друге грађе за изложбу 
- припрема текстова каталога и легенди паноа 
- дизајн и прелом текста каталога, изложбених паноа 
- координација послова са ауторима и лектором 

2. Изложба ИЗЛОЖБA ПЕТАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ (1844–1921), 100 ГОДИНА ОД 
СМРТИ КРАЉА 

- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 
- припрема текстова и легенди 
- припрема за штампу и штампа 
- поставка изложбе 

3. Изложба САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА - 120 ГОДИНА 
СИНДИКАТА У БЕОГРАДУ 

- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 
- израда идејних скица и коначних решења изложбених паноа 
- припрема за штампу 

4. Изложба ОГРАДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

- истраживање архивске грађе 
- истраживање на терену 
- фотографисање 
- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 
- припрема текстова елабората 
- израда елабората 
- израда идејних скица изложбених паноа 
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- израда коначних решења паноа 
- штампа елабората и нарезивање на дискове 

5. Публикација: УСПОН БЕОГРАДА – 4 ДЕО 

- утврђивање текста 
- истраживачки рад 
- одабир илустрација 
- скенирање и обрада фотографија и друге илустративне грађе 
- дизајн и прелом публикације 
- израда корице публикације 

6. Публикација: АРХИВ И ДЕЦА 

- истраживачки рад 
- утврђивање текста 
- израда пратећих илустрација 
- обрада фотографија и других прилога 
- дизајн и прелом публикације 
- израда корице публикације 

 

ЧИТАОНИЦА 

 Опис послова Количина 

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

316 истраживачa 

2. истраживачких посета и унос у електронску базу 
података  

1.668 посета 

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

2.293 инв. јединица 

4. техничка документација (инвентарне јединице) 1.429 инв. јединица 
5. издавање и враћање ролни микрофилма у 

микрофилмској лабораторији 
43 ролни 

6. картотека грађана Београда и Земуна 140 картона 
7. пружање информација корисницима о архивској грађи 

у читаоници, телефоном и путем електронске поште  
4500 контакта 
телефоном и 1.848 
мејлом 

8. издатих библиотечких јединица у читаоници-књиге 26 књига 
9. издатих библиотечких јединица у читаоници-

периодика 
103 јединица 

10. истраживачи који су користили картоне грађана 
Београда и Земуна 

36 истраживача 

БИБЛИОТЕКА 

 Библиотека Историјског архива Београда редовно је 
обављала своја задужења која се тичу инвентарисања и 
каталогизације књига, уноса података у електронску 
базу, вођења прописаних евиденција, планирања 
набавке књига и часописа (предвиђена за други део 
године), размене са другим институцијама итд. 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
Р. Опис послова Количина 
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Бр 
1 Фонд  Народни одбор VII рејона града Београда, 

пријава ратне штете 
– фолијација, сигнирање, израда унутрашњих 

листа 
– аналитичка обрада предмета 

 

3.186 предмета 

  
2.  Фонд  Народни одбор III рејона града 

Београда,пријава ратне штете 
– фолијација, сигнирање, израда унутрашњих 

листа 
– аналитичка обрада предмета  

 

16 кутија 

3. Збирка црквених матичних књига 
– сређивање и обрада новопримљених књига и 

припрема за скенирање 
– провера скенираних књига 

 
824 књиге 

4. Легат Драгослава Димитријевића Белог 
– обрада у ЈАНУС-у 

1 кутија 

395 уноса 

5.  Легат породице Крагујевић 
– нова преузимања грађе 
– класификација и систематизација 
– обрада иформирање електронског записа у 

систему ЈАНУС 

 
1 кутија 
196 уноса 

6. Породични фонд Гаћиновић-Шотра 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

аналитичка обрада у ЈАНУС-у 

 
61 предмет 

7. Збирка Фотографија (Збирка радничког покрета и 
НОБ) 

– ревизија збирке 
– класификација 
– обрада (сигнирање, печатање, идентификација и 

опис) 
– унос идентификованих фотографија у ЈАНУС 

 
~ 100 
фотографија 

8. Легат Драгомира Ацовића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 

обрада у ЈАНУС-у 

 
20 кутијa 

9. Збирка Радничког покрета и 
Народноослободилачког покрета, документарна 
грађа - Д 

- аналитичка обрада у ЈАНУС-у 

 
1.300 уноса 

10. Фонд Удружење Јужносрбијанаца 
сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 
обрада у ЈАНУС-у, на нивоу групе по кутијама 

 
6 кутија 

11. Лични фонд Светомира Лазића 
сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 
аналитичка обрада у ЈАНУС-у 

 
6 кутија 

12. Лични фонд Михајла Митровића 
класификација грађе и сумарни попис кутија 

30 кутија, (грађа, књиге, 
награде, плакате, 
макете, прес-клипинг...) 

13. Фонд Задужбина Симе И. Игуманова 
сређивање, печатање, фолијација, сигнирање и 
обрада у ЈАНУС-у 

 
479 предмета 

14. Фонд Управа града Београда – Специјална полиција 
ревизија досијеа 

 
127 кутија  
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

 

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: 

• Групу за рачуноводствене послове 

•  Одсек за примену информационих технологија 

ГРУПА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Група за рачуноводствене послове 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 извештај. 

Организује рад Управног и Надзорног одбора, припрема и формулише седнични 
материјал, и извештава оснивача, односно Секретаријат за културу, о њиховом раду. 
Током 2021. године одржано је 10 седница Управног одбора Историјског архива 
Београда и све седнице су одржане електронским путем, као и  две седнице Надзорног 
одбора Историјског архива Београда. 

На седницама Управног одбора, између осталог, расправљано је о: 

•Изменама Финансијског плана прихода и расхода ИАБ-а за 2021. годину (било их је 
четири) и два Ребаланса Финансијског плана прихода и расхода ИАБ-а за 2021.годину. 

•Изменама Плана набавки ИАБ-а за 2021. годину (било их је пет) 

•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 2021. години спроведено је: 2 отворена поступка (преко службе за централизоване 
јавне набавке и контролу набавки и 55 (педесет пет) набавки на које се закон не 
примењује. 

Када говоримо о јавним набавкама посебно ћемо истаћи: 

 Набавку радова на замени фронтова на ормарима у објекту Историјског архива 
Београда која је спроведена у јуну месецу;  

 Набавка радова на текућој поправци и одржавању објекта ИАБ-а уградњом нових 
канцеларијских врата и обновом оквира за канцеларијска врата која је такође 
спроведена у јуну месецу; 

 Набавка радова на демонтажи неонске и инсталацији лед расвете која је проведена у 
месецу децембру и којом су створене претпоставке да се битно смањи потрошња 

15. Лични фонд Михаила С. Петровића 
сређивање фотографија и обрада у ЈАНУС-у 

 
241 фотографија 

16. Фонд Управе града Београда, картони житеља 
ревизија, упоређивање података и унос 
исправки 

 
13.306 картона 

17. Збирка грађе о изградњи Храма Светог Саве 
сређивање, фолијација и сигнирање предмета 

 
8 кутија 
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електричне енергије и уједно и креира бољи и пријатнији амбијент у објекту ИАБ-а; 

 Набавка услуге вршења физичко – техничког обезбеђења (јавна набавка спроведена у 
јулу месецу на период од годину дана). Кроз ову набавку закључен је уговор на период од 
годину дана са Предузећем Securitas Services d.o.o. Beograd која је доставила 
најповољнију понуду. 

 Набавка канцеларијског материјала за Партију 1 – Папир за писање и папир за 
штампање и фотокопирање  (која је спроведена преко Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки града Београда током месеца децембра 2021.године); 

 Набавке папирне галантерије за одржавање личне хигијене запослених у ИАБ-у (која је 
спроведена преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда током месеца децембра 2021.године); 

Будући да је Служба за централизоване набавке и контролу набавки града Београда 
оставила могућност да све Установе у Београду  могу као појединачни добављачи 
самостално да прибављају све канцеларијске материјале, прибор за одржавање хигијене, 
средстава за одржавање хигијене и т. сл. чији износ не прелази 500.000,00 динара без 
ПДВ-а, ми смо ту могућност искористили и надаље смо по скраћеном поступку 
приступали тим набавкама кроз изузете набавке. 

Број спроведених набавки би био знатно већи да није било Ванредног стања изазваног 
пандемојом вируса Kovid 19. 

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

Служба рачуноводства Историјског архива Београда, наставила  је са имплементацијом 
SAP система који обухвата координацију мера и активности које је неопходно спровести 
како би систем почео да се користи на днвном нивоу. 

Процес имплементације доноси промене у начину обављања редовних пословних 
активности код запослених у служби рачуноводства. У периоду имплементације  
потребно је радити двоструку књиговодствену евиденцију како би се редовна пословна 
активност обављала несметано а финансијски извештаји подносили у Законом 
предвиђеним роковима, што представља додатни напор за запослене до постизања 
дневне ажурности.  

SAP систем састоји се из пет модула који су међусобно интегрисани и имају свој редослед 
који се мора информатички и рачуноводствено поштовати: АА, ММ, FI, FM, SD. Модули 
се састоје из мноштва трансакција који су саставни део рачуноводствених процеса.  

Иако је повећан обим посла у служби рачуноводства, резултат имплементације SAP 
система има дугорочно позитивне ефекте јер побољшава ниво комуникације између 
запослених Историјског архива Београда  и надлежног Секретаријата. 

Историјски архив Београда је на основу Решење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације у 
коме је Установи наложено спровођење 11 мера везано за спровођење мера заштите од 
пожара од којих је током године извршено и Управи предат Извештај о спроведеним 
мерама што у овим отежаним околностима живота, рада и пословања изазваних 
Пандемијом вируса Ковид 19 сматармо посебим успехом. Зграда Историјског архива 
Београда је у овом тренутку у потпуности заштићена и обезбеђена са сваке стране. 
Поред уграђене најсавременије опреме у нашем архивском депоу иста се квалитетно и 
ажурно одржава а у овој години завршен је и План заштите од пожара и на тај начин су 
све мере МУП-а - Управе за ванредне ситуације спроведене у потпуности. 

Имајући у виду већ одређено искуство у раду на спровођењу јавних набавки у вези са 
услугама израде и испоруке различитих споменика, спомен обележја и спомен плоча 
граду Београду од стране различитих извршилаца, Историјски архив Београда је током 
2021. године од свог оснивача Секретаријата за културу добио ванредна средства и на 
основу истих спровео набавку Конкурс за дизајн израде идејног решење изгледа спомен 
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обележја Диани Будисављевић. Ова набавка је спроведена у месецу јуну 2021.године и у 
остављеном периоду од 90 дана очекивали смо да ћемо уз помоћ Удружења архитеката 
Србије (организације која је врло верзирана и искусна у вршењу ових послова) доћи до 
идејног решења изгледа спомен обележја Диани Будисављевић. Међутим, након 
спроведеног отвореног, пројектног, једностепеног, анонимног вајарско-архитектонског 
конкурса за идејно решење изгледа јавног спомен обележја Комисија за избор на челу са 
проф. др Леон Којеном је жирирала 16 пристиглих радова и закључила да ниједан од 
радова није задовољио захтеве формулисане конкурсним задатком. 
 
Будући да Комисија (жири) својом Одлуком предлаже граду Београду, који је расписао 
овај конкурс, да распише нови, како би се дошло до уметничког решења које би у пуној 
мери било адекватно људском и моралном подвигу Диане Будисављевић, престала је 
потреба за спровођењем преговарачког поступка без објављивања јавног позива са 
првонаграђеним радом кога овога пута нисмо добили, те стога и нисмо спровели набавку 
број 0006/21. 

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

 

ОДСЕК ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
 
Одсек за примену ИТ (примена информационих технологија, 
надоградња и одржавање  информационог система архива Јанус, 
ажурирање веб сајта) 
Како свакодневни рад Архива са корисницима наших услуга као и 
рад свих служби унутар Архива зависи и ослања се на 
информациони систем Јанус, примарни посао био је одржавање, 
адаптација и надоградња постојећих модула.  
Редовно је администриран целокупан систем, извршене су 
корекције кода на више модула, рађено је прилагођавање како на 
апликациони сервер тако и на сталне промене апликација до којих 
настаје приликом инсталације аутоматских надоградњи. 

• Редовно су одржаване све функције интернет линкова, 
рутера, сајта и програмских модула Јануса, као и ЛАН 
мрежа у Архиву. 

• Праћен је рад са базама података и SQL апликацијама и рађено заштитно 
бекаповање података. 

• Урађен је нови модул у сарадњи са Службом за заштиту архивске грађ ван архива 
који је омогућио електронску евиденцију пристиглих захтева за издавање 
сагласности на листу категорија у складу са новим Законом о архивској грађи и 
архивској делатности, аутоматско креирање ИД броја правног лица, обрада 
захтева, израда е досијеа и издавање сагласности на листу. 

• Редовно је праћен и надограђиван модул Обрада фондова у Јанусу који бележи 
9.985 аналитичких уноса. 

• Модул за прикупљање података везаних за Техничку документацију која се чува у 
Архиву је редовно одржаван. Преко сaјта Архива корисници могу претражити базу 
података и упознати се да ли се у Архиву налази документација која им је 
потребна 

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

• У оквиру Одсека и у сарадњи са службом техничке заштите архивске грађе 
вршена је дигитализација архивске грађе за потребе Архива и странака. 
Скенирање докумената, фотографија и књига, њиховa финална обрада и штампа 
у различитим димензијама, архивирање скенова и заштитно снимање. Настављено 
је скенирање аналитичких и сумарних инвентара у папирном облику. 

• У децембру 2021. набављена је рачунарска и WIFI опрема која ће унапредити рад 
запослених и обезбедити бежични приступ интернету у улазном холу Архива. 

Информациони систем Јанус је радио непрекидно, без приметних застоја 24 часа 
дневно. 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 

1. Дигитализација архивске грађе девет фондова градских 
народних рејона 

 

237 дужних 
метара са 

издвојених 
10.286 листова. 

Укупан број 
обрађених 

страна је 
20.572 

2. Дигитализација Збирке црквених матичних књига,- 
скенирање књига које су подвргнуте лечењу у току 2021. 

1књига 

3. Дигитализација информативних средстава за потребе 
израде портала за кориснике читаонице: сумарни 
инвентари, аналитички инвентари, пописи итд. 

- Скенирање формата А4 и А3, резолуција скенова 
200дпи, формат пдф 

- Примена OCR технике на оним информативним 
средствима који нису у рукопису већ куцани машином 
ради омогућавања  претраге унутар документа. 

220 јединица, 
3.560 страна 

4. У оквиру Одсека врши се скенирање архивске грађе за 
потребе радника Архива и за странке из Читаонице и 
Писарнице. Скенирање докумената, фотографија и књига, 
њиховa финална обрада и штампа у различитим 
димензијама, архивирање скенова и заштитно снимање. 

У оквиру копирнице рађено услужно копирање за 
кориснике: техничка документација, одузета имовина, 
сведочанства, радни стаж, одабрана грађа по жељи 
истраживача. 

Поред тога врши се и евиденција набавке папира и 
сервисирања уређаја. 

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЈАНУС 

5. Информациони систем Јанус је у току 2021. радио 
непрекидно, без приметних застоја 24 часа дневно. 
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6. Одржаван модул Обрада фондова са оптимизацијом 
брзине, претраге и визуелног приказа и  стандардизацијом 
за сваки прегледач. Уношени подаци од стране архивиста 
након архивистичке обраде. 

9.985  
аналитичких 

описа 

7. 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. 

 

8. 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.  

У 2021. унето убазу података још 500 пројеката 

500 нових 
података   

Укупно 71.420 
записа 

пројектне 
документације 

9. У оквиру модула Спољна службаи даље севрши  
електронска евиденција свих регистратура и записника о 
обиласку. Урађен нови модул за пријем поште и завођење 
масовне документације са контролисаним уносом правних 
лица искључиво путем матичног броја и/или пиба. 

20.000 
регистратура 

10. Одржаван модул Библиотека за унос инвентара и 
сигнатура књига из Библиотеке ИАБ са неопходним 
описима у складу са библиотечким стандардима. 

92 уноса и 58 
исправки  

11. Дорађивана је MSSQL процедура за аутоматски бекап, 
оптимизован простор на главном серверу и подешаван је 
аутоматски бекап, вршене адаптације постојећег кода 
сходно новим опцијама и потребама Архива. 

 

12. Настављено континуирано истраживане нових библиотека 
и прилагођавање апликативних модула новим верзијама 
HTML5 

CSS3 и новим верзијама претраживача. 

 

13. У делатности Одсека је и службена електронска пошта 
Архива која се дистибуира и бекапује. Тренутно је активно 
38 мeјл налога преко текућег хостинга и  запослени 
самостално шаљу и примају своју службену електронску 
пошту. 

Архив има две званичне мејл адресе а комуницира и са 
корисницима преко 2 контакт стране постојећег сајта. 

 

ИАБ НА ИНТЕРНЕТУ 

14. Веб сајт Архива 

У оквиру Одсека у сарадњи са спољним сарадницима 
урађен је сигурносни и квалитативни прелазак на нову 
верзију кода.  

– Одржавани постојећи домени: рс домен (www.arhiv-
beograda.rs) према препоруци Министарства за 

960 чланка на 
основном сајту 

(српски 
(ћирилица,  

латиница) и 
енглески) 
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културу и информисање и орг (https://www.arhiv-
beograda.org/rs/) и омогућена редирекција јер је сајт 
већ годинама уназад добро позициониран на Гугл 
претрази.   

– Апдејтован сертификат за приступ сајту и претрази 
базе података због нових безбедносних процедура на 
вебу које су постојеће поставке пријављивале као 
небезбедне и онемогућавале спољни приступ 
претрагама база података 

– урађена је надоградња и трансвер на нову последњу 
верзију CMS платформе са модификовањем MySql 
базе и коришћењем SASS претпроцесора 

– урађена надоградња пратећих плагинова, екстензија и 
модула као и замена оних за које више не постоји 
подршка 

– инсталалиране су нове сигурносне компоненте 

Поред тога одржавани су и подсајтови посвећени Сталној 
поставци, Првом светском рату и Ескалација у Холокауст 
који је пратио активности истоименог међународног 
пројекта. У 2021. било је више интервенција на блокирању 
DDoS напада и чишћењу штетног кода уз решавање 
проблема са сервисима са сајта због серверских 
сертификата и крос-доменске заштите на претраживачима 

Око 1.900  
приступа 

претрази преко 
сајта ИАБ  

 

У сарадњи са спољним сарадницима у 2021. дорађиван је  
дигитални репозиторијум за преглед и претрагу 
дигитализованих црквених матичних књига и  картона 
житеља. 

 

Архив је и у 2021. наставио са коришћењем фибер оптичког 
интернета брзине 1 Gbps Тиме је стабилизован интернет 
ориступ који ради  24 часа дневно што задовољава потребе 
свих запослених који се налазе у рачунарској мрежи. 

 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МРЕЖА - ОДРЖАВАЊЕ 

15. Редовно су одржаване све функције интернет линкова и 
рутера као и ЛАН. 

 

16. Није реализована набавка опреме јер та средства нису 
одобрена због епидемије 

 

17. Одржаване функције свих 5 сервера   

18. Редово су сервисирани сви периферни уређаји: штапачи, 
плотери и скенери и набављани тонери 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СИСТЕМ 

19. СИСТЕМ, МРЕЖА, РАЧУНАРИ 

– оптимизација и чишћење простора на главном 
серверу, пренос периодичних бекап фајлова на другу 
локацију-сториџ 
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– одржавање NETGEAR сториџа за аутоматски бекап 
рачуноводства, израда бекапа 

– подешавања сервера (Chairos) за преузимање 
функција домена, смештај и преименовање са 
увођењем воденог жига за Јеврејску дигиталну 
колекцију, 60.000 страна 

– Сервер-DSPACE(дигитално складиште) 
администрирање 

– Сервер–ZENTYAL линуx: администрирање 

– Сервирање и замена рачунара 

ЈАНУС, ИНТЕРНЕТ 

– редовна дорада модула у Јанусу у складу са 
потребама и апдејтима браузера 

– допуне модула за рад на пројектима 

– дорада на модулима за приступ претрага са сајта 
Архива 

 

ОСТАЛО 
20. Од априла 2015. након одласка једног запосленог Одсек и 

даље изузетно отежано функционише како у сервисирању 
дневних и потреба Архива тако и у неопходном развоју. 
Неопходно је проширење људских ресурса. 
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7. ОЦЕНА РАДА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА: 
 

Рад Историјског архива Београда у 2021. години и даље се одвијао у специфичним и 
знатно тежим околностима услед пандемије вируса Covid-19. Тежња да све буде у 
складу са Програмом рада за 2021. годину била је и даље условљена применом Уредбе 
о мерама за спречавање и сузбијање ове заразне болести, тако да је један део 
планираних програма уз сагласност оснивача, односно финансијера програма, због 
своје форме морао бити одложен. 

Рад са странкама обављан без је прекида (табеларни приказ броја и врсте на страни 
број 29-30) уз обавезу заказивања термина телефоном или електронским путем, што се 
показало као добра пракса и тај начин рада са странкама ће се примењивати и 
убудуће. 

Овом приликом не бих посебно истицао проједине програмске активности јер су оне 
детаљно наведене у посебним сегментима Извештаја, али као и раднијих година, 
неизоставно је споменути проблеме смештајних капацитета за пријем архивске грађе, 
који су и поред излучивања једног дела исте, скоро максимално попуњени. У скалду са 
тиме, колико смо обавештени од стране Секретаријата за инвестиције Скупшштине 
Града Београда, спроведена је јавна набавка за израду Пројекта доградње – изградње 
новог објека Историјског архива Београда и комплетна процедура биће завршена овог 
месеца.  

Такође, велики проблем који се посебно уочава је константан вишегодишњи 
недостатак стручног кадра, што се нарочито огледа приликом реализације нових 
пројеката и програма попут дигитализације постојеће или новопримљене архивске 
грађе. 

У складу са претходном констатацијом, посебно указујемо на кључни проблем  
Историјског архива Београда током 2021. године, који  
ће бити присутан и у будућности, а који је настао 
услед пректичне примене Закона о архивској грађи и 
архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) 
који је усвојила Народна скупштина  Републике Србије 
24. јануара 2020. године. Примена овог Закона довела 
је до тога да се изузетно велики број привредних 
предузећа обрати Архиву Београда ради издавања 
сагласности на листу категорија архивске грађе и 
документарнoг материјала који настаје њиховом 
радом, у складу са чланом. 14 овог Закона.  

Напомињем да Историјски архив Београда од 
целокупне архивске мреже Републике Србије остварује 
сарадњу са највећим бројем правних субјеката на пољу 
заштите архивске грађе ван архива. До примене новог 
Закона Архив је пратио и вршио надзор над 3.380 
стваралаца и ималаца са укупно четворо (4) запослена 
архивиста у Служби за заштиту архивске грађе ван 
архива. Међутим, Архиву се до краја 2021. обратило 
односно, доставило нормативне акте око 20.000 нових, 
до сада нерегистрованих, правних лица, од чега су 
90% друштва са ограниченом одговорношћу, са 
захтевом да се региструју у Архиву као ствараоци и 
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имаоци архивске грађе и документарног материјала и 
да им Архив, у складу са Законом, изда сагласност на 
послату Листу категорија. Пристигли захтеви до 
31.12.2021. године се због своје бројности још увек 
заводе.  

(Према поузданим сазнањима од Привредне коморе 
Београда само број привредних субјеката који су у 
статусу правног лица, те тиме потпадају под одредбе 
Закона, у Београду има око 36.000 а у Агенцији за 
привредне регистре, такође у Београду, води се око 
62.000 привредних друштава уз неколико десетина 

хиљада удружења, представништава, савеза итд. што може прећи и бројку од 100.000 
стваралаца и ималаца архивске грађе.) 

 

Мишљења сам да Историјски архив Београда тренутно не поседује ни људске 
ни материјалне ресурсе (адекватан простор за пријем захтева и трајно 
архивирање завршених предмета, односно чување досијеа свих регистрованих 
стваралаца и ималаца, покривене трошкове административног материјала, 
покривање поштанских трошкова за уручивање издатих сагласности итд.) за 
стриктну примену поменутих одредби овог Закона и за реализацију овако 
обимног задатак који је пред нама, и да је у постојећој ситуацији редовно 
функционисање наше установе апсолутно доведено у питање. 

У сваком случају, изузетним залагањем и ангажовањем Службе за заштиту архивске 
грађе ван архива као и бројних запослених из других служби, урађен је велики 
административни посао пријема захтева и обраде никад већег поменутог броја листи 
категорија. До сада је годишње било обрађено максимално 120 листи док у 2021. 
години тај број износи чак 2.777 листи што је повећање од 23 пута!!!                  

Од наведених 20.000 ново примљених захтева до сада је заведено само 2.000.   

Стога смо мишљења, да је решавање ове комплексне ситуације и даљи начин рада 
Историјскиог архива Београда, и не само њега, могућ једино уз стручно  ангажовање 
Министарства за културу и информисање, Државног архива Србије и Секретаријата 
за културу Града Београда, којима се почетком овога месеца Архив још једном, 
званичним дописом, обратио и молио за помоћ. 

И поред свега наведеног, мишљења сам да је Историјски архив Београда остварио 
успешну радну годину, у програмском делу као и у својој редовној делатности, 
поготово у скоро не прекинутом раду са странкама односно грађанима Београда 
током целе године и даље обележене пандемијом вируса Covid-19. 

 

 

 
 

Мр Драган Гачић,  
директор Историјског архива Београда 
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8. ОЦЕНА УПРАВНОГ ОДБОРА О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

БЕОГРАДА 
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