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Информатор је сачињен према Упутству за објављивање информатора о раду
државног органа број 021-01-16/2010-01 од 14.9.2010. године.
Одговорно лице за тачност података је: Миладин Милошевић, вд директора.
Информатор је објављен на Web сајту Архива Југославије.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Седиште: Београд, Васе Пелагића 33
Матични број: 0 7 0 3 0 6 7 3
Шифра делатности: 91.01
Порески идентификациони број: 101288268
Web сајт: www.arhivyu.rs
Е-mail адреса: arhivyu@arhivyu.rs
Радно време Архива Југославије је од 8,30 до 16,30 часова.
Радно време читаонице је од 9,00 до 18,00 часова.

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја су:
1.Милан Медаковић, за информације од јавног значаја из архивске грађе
2.Лилијана Ратковић Трифуновић, за информације у вези са радом Архива
Југославије и
3.Јелена Виловић, за информације у вези са радом Архива Југославије
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
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Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Архиву
Југославије предвиђено је да послове у Архиву обављају одељења као основне
организационе јединице и одсеци као уже унутрашње организационе јединице.
Организациону структуру Архива Југославије чине следеће основне организационе
јединице:
Одељење за заштиту и коришћење архивске грађе;
Одељење за сређивање и обраду архивске грађе;
Одељење за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу;
Одељење за опште послове.
У саставу Одељења за сређивање и обраду архивске грађе образују се следеће унутрашње
организационе јединице:
Одсек за фондове врховних државних органа и унутрашњу политику;
Одсек за фондове друштвених и привредних делатности;
Одсек за фондове из области међународних односа, личне фондове и збирке.
Организационе јединице обављају следеће послове:

Одељење за заштиту и коришћење архивске грађе

У Одељењу за заштиту и коришћење архивске грађе обављају се међусобно повезани
послови који се односе на: евидентирање централних државних органа и организација,
установа, других државних институција, политичких и других организација, заједница,
удружења и других субјеката југословенске државе од њеног стварања 1918 до 2003.године
и државне заједнице Србија и Црна Гора 2003-2006.године, пружање стручне помоћи
имаоцима архивске грађе у погледу сређивања, чувања, вредновања и одабирања архивске
грађе и издвајања безвредног регистратурског материјала и преузимање сређене и пописане
архивске грађе; остваривање увида у стање регистратурског материјала и архивске грађе и
извршавање свих обавеза предвиђених прописима о архивској грађи и другим прописима;
превентивну заштиту, конзервацију и рестаурацију архивских докумената (праћење
међународних и домаћих стандарда и препорука стручних тела и примену савремених
техничко-технолошких мера и поступака на заштити архивске и библиотечке грађе,
дефинисање програма и спровођење мера конзервације и рестаурације оштећених и
оболелих докумената; вођење прописаних евиденција у овој области, израда приоритетне
листе фондова и збирки на којима је потребно спровести конзерваторске и рестаураторске
мере, недеструктивна испитивања потребна за утврђивање врсте и степена оштећења
архивске грађе и одређивање конкретних оперативних мера заштите, предлагање стручних
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решења и израда упутстава); вођење прописане евиденције о архивској грађи, фондовима
и збиркама; издавање и враћање архивске грађе из фондова и збирки ради коришћења за
научноистраживачке, стручне и друге потребе правних и физичких лица, за потребе
остваривања функција државних органа Републике Србије, као и за потребе сређивања,
обраде и техничке заштите; поступање по захтевима правних и физичких лица за
истраживање, обраду и издавање података о чињеницама садржаним у архивској грађи
(регулисање радног стажа, пензијског осигурања, имовинско-правних односа и слично);
вођење прописаних евиденција и друге документације о свим видовима коришћења
архивске грађе и њеним корисницима; обезбеђује одговарајуће услове за коришћење
архивске грађе и библиотечког материјала; репродуковање архивских докумената за потребе
истраживача, давање информација корисницима о фондовима, архивској грађи и условима
коришћења; разграничење архивске грађе са другим архивима; примену Споразума о
питањима сукцесије Анекс Д –Архиве; друге послове који по својој природи спадају у
делокруг Одељења.
Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
У Одељењу за сређивање и обраду архивске грађе обављају се међусобно повезани послови
који се односе на: сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у раду
централних државних органа и организација, установа, других државних институција,
политичких и других организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске
државе од њеног стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице Србија и Црна Гора
од 2003. до 2006. године, као и архивску грађу личних фондова и збирки; израду
прелиминарних и коначних историјски белешки;
утврђивање фондских целина,
разграничавање грађе на фондове, вредновање грађе, класификовање и систематизовање
архивске грађе; израду инвентара, водича, прегледа и дртугих научно - информативних
средстава; прилагођавање раније урађених информативних средстава постојећој бази
података; уношење у базу података и припремање за штампу инвентара и осталих
информативних средстава; припреме за објављивање водича и других научноинформативних средстава; давање ближих информација о садржају архивске грађе за
потребе коришћења, објављивања и културно-просветне делатности; предлагање
приоритета сређивања архивских фондова и збирки; израду упутстава, интерних стандарда
и других прописа од значаја за сређивање и обраду архивске грађе; проучавање и примену
домаће и међународне архивистичке теорије и праксе; експертизу докумената понуђених
Архиву на откуп, поклон или завештање; израду програма рада и извештаја о реализацији
тих програма и друге послове који по својој природи спадају у делокруг Одељења.

Одсек за фондове врховних државних органа и унутрашњу политику

У Одсеку за фондове врховних државних органа и унутрашњу политику обављају се
међусобно сродни послови који захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност а односе се на: сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у
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раду највиших законодавних и извршних органа (скупштина, шеф државе, влада), органа у
области правосуђа, законодавства, опште управе, верских питања, људских и мањинских
права, политичких партија, друштвених организација, стручних и других удружења
грађана; израду прелиминарне и коначне историјске белешке; утврђивање фондовске
целине; разграничавање грађе на фондове; вредновање, класификовање и систематизовање
архивске грађе; израду научно-информативних средстава о архивској грађи фондова;
давање ближих информација о садржају архивске грађе за потребе коришћења,
објављивања и културно-просветне делатности; проучавање и примену домаће и
међународне архивистичке теорије и праксе и друге послове који по својој природи спадају
у делокруг Одсека, као и послове по налогу налечника Одељења и директора Архива.

Одсек за фондове друштвених и привредних делатности

У Одсеку за фондове друштвених и привредних делатности обављају се међусобно сродни
послови који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност а односе се на:
сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у раду органа, организација и
установа у области просвете, науке, културе, информисања, рада, социјалне политике,
здравства, привреде, индустрије, рударства, енергетике, грађевинарства, трговине и
туризма, пољопривреде и шумарства, саобраћаја и веза, финансија, банкарства и
привредних организација; израду прелиминарне и коначне историјске белешке; утврђивање
фондовских целина; разграничавање грађе на фондове, вредновање, класификовање и
систематизовање архивске грађе; израду научно-информативних средстава о архивској
грађи фондова, давање ближих информација о садржају архивске грађе за потребе
коришћења, објављивања и културно-просветне делатности; проучавање и примену домаће
и међународне архивистичке теорије и праксе и друге послове који по својој природи
спадају у делокруг Одсека, као и послове по налогу начeлника Одељења и директора
Архива.

Одсек за фондове из области међународних односа, личних фондова и збирки

У Одсеку за фондове из области међународних односа, личних фондова и збирки обављају
се међусобно сродни послови који захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност а односе се на: сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у
раду органа за иностране послове, сарадњу са међународним организацијама, међународну,
научну, просветну, културну и техничку сарадњу, личних и породичних фондова и збирки;
израду прелиминарне и коначне историјске белешке; утврђивање фондовске целине;
разграничавање грађе на фондове, вредновање, класификовање и систематизовање
архивске грађе фондова и збирки; израду инвентара, водича, прегледа и других научноинформативних средстава; прилагођавање раније урађених информативних средстава
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постојећој бази података; припреме за објављивање водича и дригих научноинформативних средстава; уношење у базу података и припрему за штампу инвентара и
осталих информативних средстава; давање ближих информација о садржају архивске грађе
за потребе коришћења, објављивања и културно-просветне делатности; проучавање и
примену домаће и међународне архивистичке теорије и праксе и друге послове који по
својој природи спадају у делокруг Одсека, као и послове по налогу начелника Одељења и
директора Архива.

Одељење за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу
У Одељењу за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу обављају се међусобно
повезани послови који се односе на: информисање о архивској грађи и из архивске грађе,
стању информативних средстава о фондовима и збиркама Архива; израду информација и
прегледа о комплетности фондова, као и евидентирање фондова који нису у целини
сачувани; предлагање планова за истраживање и снимање архивске грађе у нашим и
страним архивима, у циљу допуне фондова и приоритета истраживања; предлагање
годишњих и кварталних програма и планова издавачке и изложбене делатности;
истраживање и валоризацију архивске грађе за њено објављивање; припрему, научну
обраду, уређивање и публиковање архивске грађе; културно – образовну делатност;
припрему и реализовање изложбе архивске грађе, од предлагања тема, истраживања грађе,
поставке, израде каталога до отварања и њене презентације јавности; сарадњу са научним
и високообразовним установама, као и другим установама у земљи и иностранству;
припрему међународних билатералних и мултилатералних сусрета, израду извештаја о
реализованим сусретима и сл., реализовање сарадње са МАС-ом и другим организацијама
из ове области; примену Споразума о питањима сукцесије бивше СФРЈ - Анекса Д; односе
са јавношћу (медији, специјализоване маркетиншке агенције и друге организације и
појединци) у циљу успешније информативне и пропагандне делатности; планирање,
предлагање и избор информативног материјала за средства јавног информисања;
планирање, развој и одржавање информационог система; развој, администрирање, заштита
и обезбеђивање функционисања локалне рачунарске мреже; праћење, проучавање и
примену информатичких и архивистичких стандарда и стандарда из области микрофилма;
увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера; планирање,
организовање и спровођење пројеката дигитализације оригиналне архивске грађе и
микрофилмских копија; праћење и примену савремених веб технологија; примену
одговарајућих стандарда и препорука стручних тела у домену архивирања, размене и
презентације дигиталних копија архивске грађе; развој, одржавање и ажурирање сајта
Архива; креирање и одржавање база података и апликативних софтверских решења и израду
пратеће документације; креирање и одржавање резервних копија електронских докумената
Архива одређених за трајно чување; предлагање приоритетне листе фондова и збирки за
микрофилмовање и/или дигитализацију; контролисање стања микрооблика, њихову обраду
и израду одговарајућих информативних средстава; вођење евиденција о микрофилмској
опреми, информатичкој опреми и инсталираном софтверу; друге послове који по својој
природи спадају у делокруг Одељења.
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Одељење за опште послове
У Одељењу за опште послове обављају се послови од заједничког интерса за Архив који се
односе на: примену и усаглашавање пословања Архива са важећим правним системом
Републике Србије; спровођењe пословне политике и одлука органа Архива, предлагање и
предузимање потребних мера; планирање, обезбеђивање и коришћење средстава за рад
Архива; остваривање права, дужности и одговорности запослених у Архиву из радног
односа; јавне набавке за потребе Архива, на начин и у поступку који је утврђен Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актом Архива; обезбеђивање
административно-техничких услова за рад органа Архива; канцеларијско и архивско
пословање; одржавање и превентивно-техничку заштиту објеката које користи Архив,
парковских површина, инсталација, опреме и инвентара, као и спровођење санитарнохигијенског режима; координацију са другим организационим јединицама у Архиву у циљу
благовременог и ажурног извршавања послова Архива у целини и друге послове који по
својој природи спадају у делокруг Одељења.
Радом Архива Југославије руководи директор. У случају одсутности или спречености
директора Архив заступа запослени на основу и у границама писаног овлашћења директора.
Одељењем, као основном организационом јединицом руководи руководилац одељења.
Одељењем за опште послове, као и свим пословима правне природе у Архиву Југославије,
рукововоди секретар.
Одсеком, као организационом јединицом у саставу основне организационе јединице,
руководи шеф одсека.
Руководиоци организационих јединица обједињавају и усмеравају рад организационих
јединица, одговарају за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга
јединице којом руководе, распоређују послове на поједине извршиоце, пружају потребну
стручну помоћ и обављају најсложеније послове из делокруга организационе јединице и
одговорни су за свој рад и рад своје организационе јединице којом руково
Имена и звања руководилаца
Вд директора Архива Југославије
Миладин Милошевић, архивски саветник
3691-661, 3690 252/лок.104
Заменик директора Архива Југославије
Мр Драган Тешић
3693-495, 3690 252/ лок 111
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Секретар Архива Југославије
Лилијана Ратковић Трифуновић, дипл.правник
2648-274, 3690 252/лок.105
Начелник Одељења за заштиту и коришћење архивске грађе
Милан Медаковић, архивски саветник
3694-686, 3690 252/лок.108
Начелник Одељења за сређивање архивске грађе
Митар Тодоровић, архивски саветник
2650-088, 3690 252/лок.122
Начелник Одељења за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу
Душан Јончић, архивски саветник
3690 252/лок.132
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Образовна структура у Архиву Југославије у 2015.години
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА
Директор Архива Југославије:
1) организује и руководи радом Архива;
2) представља и заступа Архив у складу са законом и Статутом;
3) стара се о законитости рада Архива;
4) предлаже општа акта која доноси Управни одбор;
5) доноси општа и појединачна акта у складу са законом и статутом;
6) предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси акт о организацији и систематизацији послова;
9) предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању;
10) одговоран је за материјално-финансијско пословање Архива;
11) предлаже финансијски план;
12) доноси план јавних набавки;
13) обезбеђује остваривање јавности рада Архива;
14) подноси предлог извештаја о раду Управном одбору;
15) подноси предлог извештаја о финансијском пословању Управном одбору, уз претходно
дато мишљење Надзорног одбора Архива (у даљем тексту: Надзорни одбор);
16) одлучује о пријему и распоређивању запослених на одређене послове;
17) предузима мере за извршавање правноснажних одлука;
18) стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља
на раду;
19) одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству;
20) одлучује о осигурању имовине и запослених;
21) предлаже цене производа и услуга правним и физичким лицима у оквиру делатности
Архива;
22) предлаже услове и начин изнајмљивања простора у објектима које
користи Архив
физичким и правним лицима, изнајмљивања опреме и другог инвентара и уступања права
за објављивање и репродуковање архивског материјала и др;
23) присуствује седницама Управног одбора као известилац, без права одлучивања;
24) доноси упутства и врши расподелу послова, издаје налоге и смернице за извршење
послова и радних задатака;
25) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом и колективним уговором;
26) руководи радом Стручног савета и Колегијума;
27) обавља и друге послове утврђене законом, статутом, општим актима и одлукама
Управног одбора.
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Радно време: понедељак-петак од 8,30 до 16,30 часова
Писарница-рад са странкама: понедељак-петак од 9,00 – 16,00 часова
Читаоница: понедељак-петак од 9,00 до 18,00 часова
Електронска адреса и контакт телефони лица овлашћених за поступање по захтевима за
приступ информацијама:
1.Милан Медаковић, за информације од јавног значаја из архивске грађе
milan.m@arhivyu.rs
tel 3694-686,3690 252/lok.108
2.Лилијана Ратковић Трифуновић, за информације у вези са радом Архива Југославије
lilijana.r.t@arhivyu.rs
tel 2648-274, 3690 252/lok 105
3.Јелена Виловић, за информације у вези са радом Архива Југославије
jelena.v@arhivyu.rs
Tel 3690 252/lok 126
Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је вд директора Миладин
Милошевић.

5. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Архив Југославије је сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл.гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), одредио лица која су
овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја у 2015. и 2016.години
Ред.
Бр

1.
2.

Тражилац информације у
2015. години

Број
поднетих
захтева

Грађани
Медији

8
-

Број
усвојенихделимично
усвојених
захтева
6
-

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

1
-

1
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3.
4.
5.
6.
7.

Невладине орган. и
др.удружења грађана
Политичке странке
Државни и други органи
Остали
Укупно

Ред.
Бр

Тражилац информације
у 2016, години

Број
поднетих
захтева

1.
2.
3.

Грађани
Медији
Невладине орган. И
др.удружења грађана
Политичке странке
Државни и други органи
Остали
Укупно

1
-

Број
усвојенихделимично
усвојених
захтева
1
-

1
2

1
2

4.
5.
6.
7.

-

-

-

-

8

6

1

1

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

-

-

-

-

Жалбе
Ред.
Бр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тражилац
информације
у 2015. години
Грађани
Медији
Невладине орган. И
др.удружења
грађана
Политичке странке
Државни и други
органи
Остали
Укупно

Укупан
Број жалби Број жалби
Садржина
број
због
на
жалби:
изјављених непоступања закључак о незадовољство
жалби
по захтеву одбацивању
добијеним
захтева
одговором
1
-

-

-

-

1

-

-

-

У 2016.години није било жалби по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
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Трошкови поступка
Трошкови поступка по захтевима странака нису наплаћивани.

Најчешће тражене информације у 2015. години
Највећи број захтева у 2015. години односио се на достављање копија Закона о
ратификацији Споразума између различитих земаља о узајамном подстицању и заштити
улагања.Захтеви који су одбијени и делимично одбијени односили су се на достављање
копија архивске грађе која није била доступна за коришћење.
Тражене информације у 2016. години
Захтеви у 2016.години односили су се на Закон о аграрној реформи и Уредбу о насељавању
јужних крајева, као и на стамбену документацију.

Тражилац информације може поднети захтев за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја лично у Писарници Архива Југославије, поштом на адресу
Архива Југославије: Васе Пелагића 33, 11000 Београд или на e-mail адресу Архива
Југославије: arhivyu@arhivyu.rs.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Архив Југославије је установљен 1950. године и звао се државна архива ФНРЈ а 1953. постао
је Државни архив ФНРЈ. Од 1964. до проглашења Државне заједнице Србије и Црне Горе
2003. носио је назив Архив Југославије, када је преименован у Архив Србије и Црне Горе.
Одлуком Владе Републике Србије из фебруара 2009. поново је враћен стари назив Архив
Југославије.
Архив Југославије је установа у области културе која врши делатност архива односно
сређује, обрађује, објављује, изучава, штити и даје на коришћење архивску грађу насталу у
раду централних државних органа и организација, политичких и других организација
југословенске државе од њеног стварања 1918. до 2003, као и грађу државне заједнице
Србија и Црна Гора 2003–2006. године.
Рад Архива Југославије регулисан је следећим законима:
1.Закон о јавним службама („Сл.гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и
83/2014)
2.Закон о култури („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 13/2016 и 30/2016)
3.Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“, број 71/94, 52/2011 и 99/2011)
4.Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 33/97, 31/2001 и 30/2010)
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Надзор над законитошћу рада Архива Југославије врши Министарство културе
информисања Републике.

и

Делатност Архива Југославије
Делатност Архива се разврстава у групу: Делатност библиотека и архива.
Шифра претежне делатности је: 91.01 - Делатност библиотека и архива.
Архив обавља послове који се односе на евидентирање, прикупљање, преузимање,
комплетирање, сређивање, обраду, објављивање, изучавање, заштиту и коришћење
архивске грађе и регистратурског материјала који су настали у раду централних државних
органа и организација, установа, других државних институција, политичких и других
организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске државе од њеног
стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице Србија и Црна Гора од 2003 до
2006.године.
Поред наведених послова, Архив обавља и послове везане за примену Споразума о
питањима сукцесије, Анекс "Д" - Архиве, у погледу "Државне архиве СФРЈ" и међународну
сарадњу из архивистичке струке.
Архив обавља и друге делатности које су неопходне за обављање основне делатности
уписане у судски регистар и које се уобичајено обављају уз основну делатност, и то:
1) издавање књига, брошура и других научних и стручних публикација, као и видео, аудио
и мултимедијалних издања;
2) издавање часописа и сличних периодичних издања;
3) остала издавачка делатност;
4) израда база података;
5) консалтинг и менаџмент послови који обухватају давање савета, усмеравање или
оперативну помоћ пословним и јавним службама и односи и комуницирање са јавношћу;
6) презентација јавности културних добара преко сталних поставки, повремених и
путујућих изложби;
7) организација стручних и научних предавања, конференција, округлих столова,
презентација, видео и филмских пројекција, концерата, манифестација и других програма;
8) посвећивање пажње образовном раду кроз предавања, радионице, публикације и друге
информативно-образовне активности;
9) сарадња са сродним институцијама из земље и иностранства у реализацији програма,
едукацији, размени публикација и информација и сл.;
10) организација пропагандне делатности путем штампаних и електронских медија,
конференција за штампу и других промотивних активности.
*Архивску грађу чине изворни и репродуковани писани, цртани, компјутеризовани,
штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографисани или на други
начин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је
настао у раду државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије
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и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других
организација, верских заједница, као и појединаца, без обзира на то кад је и где настао и да
ли се налази у установама заштите или ван њих.

7. УСЛУГЕ КОЈЕ АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРУЖА

Архив Југославије чува архивску грађу и регистратурски материјал који су настали у раду
централних државних органа и организација, установа, других државних институција,
политичких и других организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске
државе од њеног стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице Србија и Црна Гора
од 2003 до 2006.године.
Услови за коришћење и начин коришћења архивске грађе утврђени су Законом о културним
добрима и Правилником о преузимању, смештају, чувању, заштити и коришћењу архивске
грађе у Архиву Југославије и о професионалној одговорности радника Архива у односу на
архивску грађу.
Архивска грађа која се налази у Архиву Југославије користи се за научно-истраживачке,
стручне и друге потребе правних и физичких лица под условима и на начин утврђен законом
другим прописима и наведеним правилником и то:
- на захтев истраживача и других корисника у читаоници Архива,
- .ради излагања и објављивања грађе у оквиру културно-просветне и научно-информативне
делатности Архива и
- ради остваривања правних и других интереса правних и физичких лица на основу података
садржаних у архивској грађи
Архивска грађа која се налази у Архиву Југославије доспева за коришћење у роковима које
су утврдили ствараоци, односно имаоци приликом предаје грађе Архиву. Рок за доспелост
архивске грађе за коришћење може трајати најдуже 30 година од дана њеног настанка, а
само изузетно када за то постоје посебни разлози, на предлог стваралаца односно ималаца
грађе или Архива и на основу одслуке Владе СРЈ, рок за доспелост грађе за коришћење
може трајати и до 50 година од њеног настанка.
8. ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Истраживачи-корисници користе архивску грађу искључиво у читаоници Архива где се
рад одвија под надзором и у организацији радника задужених за рад читаонице, а све у
складу са Правилником о преузимању, смештају, чувању, заштити и коришћењу архивске
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грађе у Архиву Југославије и о професионалној одговорности радника Архива у односу на
архивску грађу.
Истраживач-корисник заинтересован за коришћење архивске грађе која се налази у Архиву
пријављује се ради добијања потребних информација о архивској грађи и о начину и
условима њеног коришћења дежурном раднику у читаоници.
Захтев за коришћење архивске грађе истраживач-корисник подноси дежурном раднику у
читаоници у облику пријаве за коришћење архивске грађе у Архиву.
Пријава за коришћење архивске грађе заводи се у основне евиденције Архива.
Уколико истраживач-корисник ради по овлашћењу за потребе одређене институцијеправног лица, то овлашћење у писменој форми мора да приложи уз пријаву.
Пошто добије одобрење за коришћење архивске грађе од стране директора или за то
овлашћеног лица Архива, истраживачу – кориснику се путем реверса издаје архивска грађа
на коришћење.
Истраживач - корисник коме је одобрено коришћење архивске грађе може у току
истраживања да користи сва информативна средства која о тој архивској грађи постоје у
Архиву, као и библиотечки материјал са којим Архив располаже и који је у функцији
коришћења архивске грађе.
Уколико истраживач-корисник током коришћења архивске грађе мења тему истраживања
коју је навео у пријави за коришћење архивске грађе, дужан је да поднесе нову пријаву.
Једним реверсом у току једног радног дана истраживач-корисник може тражити , односно
добити за коришћење највише 4 књиге основне евиденције или 4 фасцикле – кутије или 10
инвентарних јединица (јединица описа, предмета, документа) или две ролне микрофилма.
Уколико истраживач – корисник жели да користи архивску грађу из више фондова или
збирки, за сваку архивску грађу из сваког фонда попуњава се посебан реверс, с тим што
укупна количина архивске грађе коју у току једног дана може да добије не сме да пређе број
утврђен Правилником.
Истраживач – корисник који је добио архивску грађу на коришћење може ту грађу задржати
најдуже 10 радних дана од дана њеног пријема с тим да са обновљеним реверсима
задржавање те грађе може продужити за још 10 радних дана.
Истраживач – корисник може тражити на коришћење нову грађу тек пошто се раздужи са
грађом коју је већ добио.
Истраживач – корисник у току истраживања на радном столу у читаоници не сме
истовремено да држи више од једне књиге или једне фасцикле-кутије, или једне инвентарне
јединице, или једну микрофилмску ролну.
На крају сваког радног дана истраживач-корисник је дужан да сву архивску грађу коју је
корисио преда дежурном раднику..
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Са архивском грађом истраживач-корисник током коришћења архивске грађе не сме писати
по документима, иста документа пресавијати или их употребљавати као подлогу хартији на
којој пише.
У читаоници нису дозвољени разговори, приватне посете и пушење.
Приликом уласка у читаоницу истраживач-корисник одлаже своје ствари у плакаре
намењене за ту сврху који се налазе испред читаонице, а на радном столу може да има само
хартију за писање (свеску, бележницу, листиће и сл.) и прибор за писање.
Радно време читаонице је од 9,00 до 18,00 часова.
Архивска грађа издаје се истраживачима-корисницима сваког радног дана од 9,00 – 13,00
часова. Архивску грађу коју истраживач-корисник требује после 13,00 часова, добиће на
коришћење идућег дана.
Уколико истраживач-корисник жели да из грађе коју истражује добије фотокопију или
микрофилм одређених докумената, та документа ће у оквиру инвентарне јединице
обележити посебном шлајфном коју добије од дежурног радника у читаоници и на њој
написати какву фотокопију жели и у колико примерака, или да жели микрофилм тога
документа.
Уколико истраживач-корисник жели да архивску грађу репродукује неком техником са
којом Архив не располаже, уз посебно одобрење директора Архива та архивска грађа може
се изнети ради репродуковања изван Архива код другог органа или организације односно
правног лица које располаже одговарајућом техником и уз пратњу радника депоа Архива.
Грађа изнета по овом основу мора се у току истог радног дана вратити у депо Архива
Трошкове везане за репродуковање архивске грађе сноси истраживач-корисник.
После завршеног истраживања- коришћења, истраживач-корисник враћа архивску грађу
дежурном раднику у читаоници и раздужује се са истом преко реверса по коме је и задужен,
а дежурни радник у читаоници враћа исту грађу у депо по истом реверсу.

Осим наведених услуга репродуковања архивске грађе, Архив пружа и следеће услуге:
- штампање на црно белом ласер штампачу
- штампање на колор ласер штампачу
- скенирање уз посебну дозволу
- копирање скенираног документа
- снимање материјала на медијуме (на компакт диск (ЦД), на ДВД и сл.)
- праћење архивске грађе на снимање на терену
Снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање:
- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници,
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- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници на
корицама, омотима и насловној страни,
- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање у колор техници,
- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање у колор техници на
корицама, омотима и насловној страни,
- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама
и календарима и сл. у црно-белој техници
- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама
и календарима и сл. у колор техници
- снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије,
филма, видео записа
- снимање зграде и дворишта Архива (коришћење ентеријера, екстеријера и
сл.) за потребе играног и документарног филма у комерцијалне сврхе
Поред наведеног, у Архиву Југославије корисницима читаонице дозвољава се и коришћење
личног фотоапарата.
Захтеви за издавање уверења о подацима из архивске грађе, оверених копија и преписа
архивске грађе за потребе физичких и правних лица подносе се Писарници Архива. Ови
захтеви се најчешће односе на остварени лични доходак и друге податке из персоналног
досијеа, одузимање имовине, добијање добровољачке земље, одвођење у логор и вршење
принудног рада током Другог светског рата, ратне злочинце за време Другог светског рата
и друго. Образац захтева може се преузети на интернет страници Архива www.arhivyu.rs.
Захтеви се достављају у писаном облику, лично, поштом или путем електронске поште
Писарници Архива Југославије У захтеву треба навести личне податке, сврху за коју је
тражена исправа потребна, као и све податке који су релевантни за проналажење
документа.Рок за решавање захтева је месец дана од дана пријема захтева. Архив наплаћује
своје услуге према ценовнику који је објављен на интернет страници Архива
www.arhivyu.rs.
Осим тога у Архиву Југославије припремају се и објављују публикације и одржавају се
изложбе архивских докумената у функцији ширења знања о нашој прошлости на одређене
теме али и популаризације рада архива и архивске струке уопште.

9. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О РАДУ АРХИВА

Коришћење архивске грађе

Архивску грађу у читаоници Архива користило је 560 истраживача (430 домаћих и 130
страних) и учињено је 4477 посета. У оквиру 76 фондова коришћене су 6753 фасцикле, 1341
архивска јединица, 130 предмета, 41 ОГК, 483 елабoрата, 41 дoсије, и 161 књига
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Грађа је коришћена за потребе израде докторских теза, магистарских, дипломских, мастер
радова, публикoвања архивске грађе, припреме геолошких истраживања, писања моногр
афија, писања чланака као и за регулисање имовинско-правних односа.
По основу сукцесије грађу су у неколико наврата користили представници државних
архива Републике Словеније (7 истраживача), Републике Македоније (7 истраживача),
Босне и Херцеговине (2 истраживача), Републике Хрватске (1 истраживач)
У 2015. години примљен је 2021 захтев, изршен је увид у грађу и на основу истражених
података издато је 6 уверења, дато је 1184 упута за друге установе, на 313 захтева је
одговорено тако што су урађене ксерокс копије тражених докумената, 136 захтева су била
такве природе да су прослеђени у читаоницу, на 142 захтева одговор је био негативан, на 94
захтева одговорено је електронском поштом, на 18 захтева послата је скенирана
документација, тражена је допуна за 113 захтева и 15 захтева је у раду.
Публиковање архивске грађе
У току 2015. године радило се на припреми више публикација и објављене су следеће:
Десета књига едиције «Извори за историју међународних односа 1930-1940, Извештаји
МИП-а КЈ за 1939. Годину». Књига има 664 странице и штампана је у тиражу од 250
примерака.
Једанаеста књига едиције «Извори за историју међународних односа 1930-1940, Извештаји
МИП-а КЈ за 1940–1941. Годину». Књига има 696 страница и штампана је у тиражу од 250
примерака.
У оквиру едиције, покренуте 2014. године, „Документа о спољној политици Југославије“
објављена су три зборника докумената:
„Зборник докумената Југословенско – амерички односи 1918–1945“, у тиражу од 250
примерака.
„Зборник докумената Југославија – Индонезија, истраживања и документи, 1945 –
1967», издање на енглеском језику. Објављен је маја 2015. у Џакарти као резултат сарадње
Архива Југославије и Националног архива Републике Индонезије. (Издање на српском
језику објављено је 2014. године).
„Зборник докумената Југословенско - ирачки односи 1955-1979». Књига је заједнички
пројекат Архива Југославије и Амбасаде Републике Ирака у Србији. Књига је штампана на
српском и арапском језику. Тираж књиге је 300 примерака.
„Дневник Јована Јовановића Пижона“ објављен је као заједнички пројекат издавачке
куће Прометеј из Новог Сада, Радио телевизије Србије и Архива Југославије. Објављени
Дневник је део збирке докумената Јована Јовановића Пижона која се чува у Архиву
Југославије. Тираж књиге је 500 примерака.

21

Информатор о раду
Архив Југославије

Објављен је и „Каталог“ изложбе докумената Југославија и Прва конференција за европску
безбедност и сарадњу, Хелсинки, 30. јул – 1. август 1975, на српском и енглеском језику.
Часопис «Архив» бр. 1-2 за 2015. годину. За потребе штампања прикупљени су сви
прилози предвиђени за часопис, одржана је седница Редакције и прибављене рецензије
прилога из архивистике и историографије и урађени сви потребни стручни и технички
послови за штампање часописа који редовно излази 16 година.
Изложбе архивске грађе
Почетком 2015. навршило се 65 година од оснивања Државне архиве ФНРЈ, данас Архива
Југославије. Јубиларну годину Архив је, осим редовних и свакодневних активности на
пословима заштите, сређивања, обраде и коришћења архивске грађе, обележио 21. јануара
2015. отварањем изложбе докумената «Николај Краснов – руски неимар Србије»,
заједничког пројекта Архива Југославије и Дома руске дијаспоре „Александар
Солжењицин“ из Москве и уз учешће Историјског архива Београда. На овој изложби
представљено је преко 250 експоната, планова, скица, цртежа, идејних пројеката, већином
оригинала. Први пут су се у јавности појавилa оригинална дела из рада Николаја Краснова,
која се чувају у фондовима Архива Југославије и Историјског архива Београда.
Изложба је праћена и двојезичним српско-руским каталогом који је штампао Дом руске
дијаспоре „Александар Солжењицин“. Са своје стране, Архив Југославије је урадио
тројезичну, српско-руско-енглеску, мултимедијалну ДВД презентацију проширене верзије
штампаног каталога изложбе.
Архив Југославије је био једна од посећенијих дестинација у Ноћи музеја 16/17. маја 2015.
Преко 850 посетилаца видело је изложбу „Николај Краснов – руски неимар Србије». Поред
експоната, планова, скица, цртежа, идејних пројеката, који илуструју Красновљево
градитељско стваралаштво у Краљевини СХС/Југославији, бројни посетиоци могли су да
прате и видео презентацију изложбе.
Поводом Светског дана архива Архив Југославије је 9. јуна 2015. године приредио изложбу
архивских докумената «Југославија и Прва конференција за европску безбедност и
сарадњу, Хелсинки, 1975». Документи и фотографије приказани на изложби налазе се у
фондовима и збиркама Архива Југославије, Дипломатског архива МСП и Музеја историје
Југославије. Изложбу прати двојезични, српско-енглески, каталог.

Сарадња са другим архивима и институцијама
Гостовања изложби Архива Југославије:
У просторијама Међуопштинског историјског архива у Чачку на дан 24. априла 2015.
године отворена је изложба Архива Југославије, «Личности и потписи аутографи
познатих личности на документима Архива Југославије».
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Изложба докумената Архива Југославије "Ми градимо пругу – пруга гради нас,
Омладинске радне акције у Југославији 1946–1951», отворена је 24. априла 2015. године
у Историјском архиву Зрењанин.
У галерији Народног музеја "Зајечар" 14. септембра 2015. отворена је изложба «Николај
Краснов – руски неимар Србије».
У Националном архиву Републике Индонезије, у Џакарти, 21. октобра 2015. отворена је
изложба докумената «Београд – Џакарта, од успостављања дипломатских односа до
данас». Изложба је припремљена у оквиру сарадње Архива Југославије, Националног
архива Републике Индонезије и Амбасаде Републике Индонезије у Београду, а своје
премијерно приказивање имала је новембра месеца 2013. у Београду, у Архиву Југославије.
У Центру "Сава" је 23. новембра 2015. отворена изложба докумената Архива Југославије
«Југославија и Прва конференција за европску безбедност и сарадњу, Хелсинки, 30.
јул – 1. август 1975», као део обједињене изложбе, у сарадњи са Центром словенске славе
и Фондом Св. Андреја Првозваног из Санкт Петрбурга, те Београдским форумом за мир и
свет равноправних. Изложба је обогаћена документима Архива Министарства иностраних
послова Руске Федерације, који се односе на претходно одржане конференције о
безбедности у Јалти и Потсдаму.
Обједињена изложбена поставка представљала је саставни део Међународне научне
конференције "Јалта-Потсдам-Хелсинки-Београд: у трагању за безбедним светским
поретком" која је потом, 24-25. новембра 2015, одржана, такође у Центру "Сава".

Гостујуће изложбе у Архиву Југославије:
У оквиру дугогодишње сарадње са Архивом Републике Српске, у Архиву Југославије, 9.
децембра 2015, отворена је изложба докумената Завод за физикалну медицину и
рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука, 100 година прве ортопедије у
Бањалуци (1915-2015) и представљена монографија „Сто година прве ортопедије у
Бањалуци 1915-2015“. Изложбу су организовали Архив Југославије, Архив Републике
Српске, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ –
Бањалука и Секција за историју медицине Српског лекарског друштва.

Остала сарадња
Настављена је сарадња са Филозофским факултетом Катедром за историју Југославије.
Током семестара школске 2014/2015 и 2015/2016. године у Архиву су одржаване практичне
вежбе студентима као и предавања из архивистике.
Настављена је сарадња са Филолошким факултетом, Катедром за библиотекарство и
информатику чији су студенти посетили Архив Југославије и том приликом се упознали са
радом и надлежностима Архива.
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Настављена је сарадња са Институтом за савремену историју, Институтом за новију
историју Србије и другим научним институцијама Републике Србије.
Остварени су контакти са бројним архивима у Србији ради гостовања и поставки изложби
Архива Југославије.
У Архиву Југославије је у оквиру сарадње са Међуопштинским историјским архивом Чачак
представљен њихов стручни часопис «Изворник».
Настављена је сарадња са Удружењем архивских радника Републике Српске и Редакцијом
часописа Удружења «Гласник».
Међународна архивска сарадња
У оквиру међународне сарадње Архив је имао бројне сусрете и разговоре са
представницима страних амбасада у Београду, директорима националних архива,
културних, образовних и других установа.
Мултилатерална сарадња
На Међународној конференцији о борби руске емиграције против фашизма одржане 14. и
15. маја у Москви, учествовао је један радник Архива Југославије.
На стручним скуповима који су одржани у Марибору, Трсту, Тузли и Бањалуци,
учествовало је троје радника Архива Југославије.
На Међународној конференцији у Националном архиву Индонезије у Џакарти, (25-28.маја)
посвећеној теми номинације докумената о покрету Несврстаних у УНЕСКО-ву ,,Меморију
света“, учестовао је в.д.директора Архива.
Билатерална сарадња
Руска Федерација
Настављена је сарадња са Росархивом и Руским државним архивом новије историје у раду
на припреми другог тома зборника докумената „Сусрети и разговори на највишем нивоу
руководилаца Југославије и СССР, 1964-1980“. Московско издање првог тома зборника
„Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР, 19461964“ изашло је из штампе у јесен 2015.
Са Државним архивом Руске Федерације и Министарством културе Руске Федерације
Архив Југославије је остварио сарадњу учествујући у припреми пројекта о Првом светском
рату, тј. изложби мултимедијалног типа под називом „Завири у очи рату“, за гостовање у
Србији.
Архив је био домаћин делегацији Дома руске дијаспоре „Александар Солжењицин“,
поводом отварања изложбе у Архиву Југославије јануара 2015. као и делегацији Архива
Републике Српске поводом гостовања изложбе у Архиву Југославије, децембра 2015.
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Изложба докумената „Николај Краснов – руски неимар Србије“ гостовала је у Музеју у
Каломни и Ливадијском дворцу у Јалти. Изложба докумената ,,Југославија и Прва
конференција за европску безбедност и сарадњу, Хелсинки, 1975.“ која је допуњена са
документима Министарства Спољних послова Руске Федерације, била је постављена,
поводом одржавања Међународне конференције о европској безбедности, у Београду, у
Центру „Сава“, 23-25. новембра 2015. године
Република Српска
У сарадњи са Архивом Републике Српске организовано је гостовање изложбе Завод за
физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука, 100
година прве ортопедије у Бањалуци (1915-2015) и представљена монографија „Сто
година прве ортопедије у Бањалуци 1915-2015“, у Архиву Југославије.
Република Индонезија
Зборник докумената „Југославија-Индонезија, 1945-1967, истраживања и документа“,
издање на енглеском језику, заједничко издање Архива Југославије и АНРИ, промовисан је
маја месеца у Џакарти, у сарадњи са Националним архивом Индонезије и Амбасадом
Републике Индонезије у Београду. Тим поводом је у гостима Националнм архиву
Индонезије боравио в.д. директора Архива Југославије Миладин Милошевић, учествујући
и у раду Међународне конференције, посвећене 60-тој годишњици од Бандуншке
конференције, као и подршци Националном архиву Индонезије у номинацији
документације о покрету несврстаних код УНЕСКО-а за пројекат МЕМОРИЈА СВЕТА. Тим
поводом Национални архив Индонезије доделио је, 26. маја 2015, највише признање
историчарима проф. др Љубодрагу Димићу са Филозофског факултета у Београду, др
Александру Раковићу, научном сараднику у Институту за новију историју Србије и
Миладину Милошевићу, в.д. директора Архива Југославије за "изванредну посвећеност
заштити, чувању, истраживању и објављивању дипломатске архивске грађе", за зборник
докумената на српском и енглеском језику "Југославија – Индонезија 1945-1967,
истраживања и документа".
У посети Архиву била је и делегација Републике Индонезије коју је предводио министар
спорта а која је била гост Министарства омладине и спорта Републике Србије 13. октобра
2015.
У оквиру програма боравка у Београду, поводом трећег по реду, Верског дијалога
Републике Србије и Републике Индонезије, Верска делегација Републике Индонезије
посетила је Архив Југославије 12. новембра 2015. године.
Исламска Република Иран
На иницијативу Амбасаде Исламске Републике Иран одржан је састанак у Архиву
Југославије на тему успостављања могуће сарадње и заједничких пројеката. Потписан је
Меморандум о разумевању у области архивске сарадње између Архива Југославије и
Центра за образовање и међународна истраживања Министарства спољних послова
Исламске Републке Иран.
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Република Ирак
На састанцима са амбасадором Републике Ирак у Београду, одржаним у Архиву
Југославије, на иницијативу амбасадора, а уз консултације са Министарством културе и
информисања и Министарством спољних послова, договорено је успостављање сарадње са
сродним институцијама у Ираку, на плану израде копија докумената који се тичу узајамних
односа, као и израда зборника докумената о дипломатским односима Југославије и Ирака,
од успостављања до 1979. године. „Зборник докумената Југословенско - ирачки односи
1955-1979“ објављен је у лето 2015. као заједнички пројекат Архива Југославије и Амбасаде
Републике Ирака у Србији. Зборник је објављен на српском и арапском језику.
Република Индија
У оквиру иницијативе за успостављање сарадње, преко Амбасаде Републике Србије у Њу
Делхију, Националном архиву Индије, уручен је нацрт текста Меморандума о сарадњи са
Архивом Југославије, на српском и енглеском језику. Са своје стране Архив Југославије је
доставио припремљену изложбу докумената о Првој конференцији несврстаних, одржаној
у Београду 1961. године, Националном архиву Индије и Институту за истраживање Покрета
несврстаних у Њу Делхију, који ће својим документима обогатити изложбу.
Република Тунис
У договору са Амбасадом Републике Тунис припремљен је текст Меморандума о сарадњи
између Архива Југославије и Националног архива Туниса, на српском, француском и
арапском језику. Са Амбасадом Републике Тунис договорен је заједнички пројекат –
изложба докумената два архива о међусобним дипломатским односима две земље.
Канада
На иницијативу Амбасаде Републике Србије у Отави, Архив Југославије и Министарство
спољних послова Републике Србије, планирали су припрему изложбе докумената о
дипломатским односима Југославије и Канаде, од њиховог успостављања до данас, у
сарадњи са Националном библиотеком и Архивом Канаде.

Република Јерменија
Преко почасног конзула Републике Србије у Јерменији успостављен је контакт са
Националним архивом Републике Јерменије и израђен је текст Споразума о међусобној
сарадњи два архива, на српском и руском језику.

Јужноафричка Република
Висока парламентарна делегација Јужноафричке Републике која је била гост Народне
скупштине Републике Србије, посетила је и Архив Југославије, 26. септембра 2015. године.
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Архив Југославије посетили су новоименовани директор Архива Босне и Херцеговине и
Државног архива Републике Македоније, којом приликом је разговарано о сарадњи.
Архив су посетили и новоименовани амбасадори Индонезије и Украјине.
Потписани су Меморандуми о сарадњи са Хрватским институтом за повијест из
Загреба и Институтом за савремену историју из Љубљане.

„Анекс Д“ Споразума о питањима сукцесије између бивших република СФРЈ који се
односи на архиве
Састанак директора архива земаља сукцесора у вези са применом Анекса Д, одржан је
јануара у Београду и септембра 2015. у Скопљу.

10. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Обим и структура утрошених средстава за рад Архива у 2015.години може се сагледати из
следећих прегледа:
О П И С
Ек. кл.
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
511
512
515

Зараде
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Нематеријална имовина
Укупно

УКУПНО БУЏЕТ
2015
41.216.358
7.378.761

УКУПНО
ПЛАН
2015
41.450.000
7.441.139

2.199.902

2.445.000

17.670.932
327.240
3.422.202
1.604.109
7.626.098
1.671.770
2.566.345
450.982
86.133.701
2015/2014 = 76,23 %

18.400.000
605.000
4.000.000
1.800.000
10.184.000
1.825.000
2.800.000
1.000.000
91.950.139
Буџет/План= 93,674%

Неутрошена средства, односно вишак средстава Архив је враћао у Буџет у тренутку
завршетка програма у 2015. године.
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Стицање и трошење сопствених средстава

Архив Југославије у 2015.години остварио је сопствене приходе у износу од 1.325.360,84
динара, по основу пружања услуга по захтеву корисника архивске грађе (копирање,
скенирање, снимање материјала на медијуме, истраживање и сл.). Потрошена средства су
износе 1.102.393 што значи да су трошкови финансирани из оствареног прихода ове године.
Трошење сопствених средстава за поједине намене може се сагледати из следећег
прегледа:
Eк.
клас.

ОПИС

ИЗНОС
ДИНАРА

411 Зараде
412 Социјални доприноси
413 Накнаде у натури‐пакетићи за децу

104.500,00

414 Социјална давања запосленима‐сол пом за смртни сл.

189.642,00

421 Стални трошкови‐поштарина и трош платног промета

12.235,80

422 Трошкови путовања – састанак сукцесора

25.969,39

Услуге по уговору‐превођење, угостит.услуге, лектура, копирање за
423 излож.,Ферара
424 Специјализоване услуге‐чланарина архивистичко друштво
425 Текуће поправке и одржавања‐поправка електроинсталација
426 Материјал‐материјал за изложбе
482 Таксе/казне‐ за поновљену јавну набавку
512 Опрема‐клима и екстерни диск
УКУПНО

350.971,30
12.500,00
132.680,00
68.015,19
110.000,00
95.880,00
1.102.393,68
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11. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2015.ГОДИНИ
У 2015. години, у складу са Законом о јавним набавкама, извршени су стручни послови на
спровођењу 11 поступака за 9 јавних набавки мале вредности, и 2 јавна набавкe отворени
поступак и то:
Реализација јавних набавки у 2015. години
Ред.
бр.

Подаци о вредности јавне набавке
Врста поступка

Подаци о предмету
јавне набавке

Процењена
вредност

Уговорена
вредност без
ПДВ‐а

Реализована
вредност, са
ПДВ

Назив
изабраног
понуђача

Датум
закључења
уговора

1.

Јавна набавка
отворени
поступак

услуге одржавања
хигијене у
објектима Архива
Југославије

3.250.000

3.300.960,00

3.961.152,00

COOPSERVICE
BMK DOO,
Стара Пазова

17.3.2015

2.

Јавна набавка
мале вредности

услуге штампања
публикација

1.090.909,00

550.700,00

611.560,00

PLANETA PRINT,
Београд

30.3.2015.

3.

Јавна набавка
мале вредности

набавка покретних
поличних регала

1.750.000

824.525,89

989.551,06

ДИРИУС ПЛУС,
Београд

13.8.2015.

Јавна набавка
отворени
поступак

радови на
адаптацији
помоћног
дворишног објекта

SAMEX GROUP,
Београд

02.6.2014

6.750.000,00

4.534.317,50

5.441.181,00

Јавна набавка

набавка архивских
кутија

470.800,00

564.950,00

CENTRAL LINE
Београд

23.4.2015.

833.333,00

набавка архивских
кутија

104.000,00

124.899,00

TAVROS DOO,
Београд

9.11.2015.

387.467,00

SECURITAS SE
DOO, Београд

17.4.2015.

Орион телеком
д.о.о. Београд

22.5.2015.

4.

5.

мале вредности
6.

Јавна набавка
мале вредности

7.

Јавна набавка
отворени
поступак

8.

Јавна набавка
мале вредности

услуге физичког
обезбеђења
комплекса Архива
Југославије

3.583.333,00

3.482.100,00

4.178.520,00

Обезбеђивање
интернет приступа

636.667,00

395.760,00

474.912,00
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9.

Јавна набавка
мале вредности

10.

Јавна набавка
мале вредности

11.

Јавна набавка
мале вредности

Електро радови
текућег
одржавања
објеката Архива
Југославије
набавка
рачунарске
опреме
набавка
електричне
енергије

320.000,00

1.083.333,00

1.458.333

215.695,00

955.995,00

776.656,56

МИРАДО ДОО,
Београд

23.11.2015.

ИНФОРМАТИКА
АД, Београд

30.10.2015.

ЕПС
Снабдевање
доо, Београд

10.12.2015

258.834,00

1.147.194,00

931.987,98

12.ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
И ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ

Архив Југославије поседује:
- архивску грађу насталу у раду централних државних органа и организација, политичких
и других организација југословенске државе од њеног стварања 1918. до 2003, као и грађу
државне заједнице Србија и Црна Гора 2003–2006. године и
- документа настала у раду Архива Југославије.
Архивска грађа чува се у депоима у комплексу Архива Југославије у ул.Васе Пелагића 33 и
у депоима на Новом Београду у згради СИВ-а II, Булевар др Зорана Ђинђића 104 и згради
СИВ-а III, Омладинских бригада 1.
У Писарници Архива, Васе Пелагића 33, Београд, у складу са прописима о канцеларијском
пословању чува се регистратурски материјал настао у раду Архива Југославије за последње
две године а у канцеларији број 53 чувају се досијеа радника.
У Рачуноводству, Васе Пелагића 33, Београд чува се финансијска документација за
последње три године.
У депоу Писарнице, Васе Пелагића 33, Београд чува се архивска грађа настала у раду
Архива Југославије.
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