АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Београд, децембар 2019. године

1

ОПШТИ ПОДАЦИ

О Архиву
Делатност Архива се разврстава у групу: Делатност библиотека и архива.
Шифра претежне делатности је: 91.01 – Делатност библиотека и архива. Архив, поред
утврђене претежне делатности, може да обавља и друге споредне делатности у циљу
бољег остваривања претежне делатности ради које је Архив основан.
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 је установа у којој је рад организован по организационим јединицама – одељењима,
која представљају основне делове процеса рада у остваривању делатности Архива.
Организациону структуру Архива Југославије чине следеће основне организационе
јединице:
1)
Одељење за заштиту и коришћење архивске грађе;
2)
Одељење за сређивање и обраду архивске грађе;
3)
Одељење за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу;
4)
Одељење за опште послове.
Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину одобрен је број запослених 51.
Тренутно је 1 место непопуњено, тј. тренутни број запослених у Архиву је 50, од којих је
32 са високом стручном спремом (од тога 2 доктора наука и 3 магистра), 8 са вишом и 10
са средњом.
Број запослених који имају стручна звања је следећи: архивски саветник – 7, виши
архивист – 5, архивист – 14, виши архивски помоћник прве врсте – 4, виши архивски
помоћник – 2, архивски помоћник прве врсте – 1, архивски помоћник – 6, конзерватор
саветник - 1.
Рад у Архиву се одвија у оквирима Етичког кодекса архивиста, општеважећег у
архивистичкој струци.
Седиште Архива је у згради у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, која је одлуком
Владе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/07), утврђена за споменик
културе.
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Поред зграде у којој је седиште, Архив користи и друге непокретности у јавној својини, и
то: две помоћне дворишне зграде (гаража са гасном котларницом и депои), у улици Васе
Пелагића број 33 и део непокретности – депо у згради СИВ-II, Булевар Зорана Ђинђића
број 104, Нови Београд. У власничком листу зграда се налази на катастарској парцели
1156, земљишно књижни уложак број 240, К.О. Београд 6. Зграда Архива је у јавној
својини Републике Србије, а носилац права коришћења је Архив.
Биографски подаци
Архив Југославије 2020. године обележава 70 годинa постојања и својеврсна је
меморија о настанку, трајању и крају Југославије, заједничке државе која је постојала од
1918. до 1991. године, односно 2006. године. Основан је 1950. године Општим законом о
државним архивама („Службени лист ФНРЈ” број 12/50), под називом Државна архива
ФНРЈ. До 2009. године функционисао је у статусу управне организације, односно
државног органа, када је Влада Републике Србије донела Одлуку о оснивању Архива
Југославије („Службени гласник РС”, број 15/09), којом је Архив наставио са радом као
установа у области културе. Министарствo културе, информисања и информационог
друштва Републике Србије, у складу са чл. 28. Закона о култури («Службени гласник РС»,
бр. 72/2009), својим актом број 110-00-30/2012-02 од 12.04.2012. године, дало је
сагласност на Статут Архива Југославије 01 број 120/1 од 15.03.2012. године, чиме је
испуњен и последњи формални услов да се пред Привредним судом у Београду покрене
поступак уписа Архива Југославије, као установе у области културе са својством правног
лица, у судски регистар. Привредни суд у Београду, дана 08. јуна 2012. године донео је
Решење којим се одређује упис Архива Југославије у судски регистар, у регистарски
уложак број 5-1386-00.
Државни оквири у којима је српски народ живео од 1918. до 2006. године били су
историјска и политичка реалност српске националне историје у XX и на почетку XXI века.
Та историјска и политичка реалност сачувана је у документима фондова који се чувају у
Архиву Југославије или су у његовој надлежности а још нису преузети. Али, у њему није
похрањен само део историје Србије и српског народа већ и других народа заједничке
државе. Отуда je значај овог Архива утолико већи, па се као цивилизацијска тековина
мора и посматрати и сачувати и за садашње и будуће генерације. Једино тако се може
понудити права основа за историјску науку, чији је основни задатак да покаже како је
нешто уистину било.
Архив Југославије је установа културе која је јединствена, како у стручном, тако и
у културном погледу, на целом бившем југословенском простору и у региону, што има и
одређену политичку тежину.
Архив Југославије учествује у раду Међународног архивског савета, чији је члан
скоро од оснивања.
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Програмски циљеви
Основни циљ Архива Југославије, у складу са мисијом коју има као установа културе од
националног значаја, је да комплетира и сачува архивску грађу која је у његовој
надлежности, да је обради и да омогући њено коришћење.
Значај архивских докумената похрањених у депоима Архива превазилази географске
границе у којима су они настали јер су они незаобилазан извор и за проучавање тема
историје хладног рата, покрета несврстаних, трећег света и низа других. Развијањем
својих потенцијала и спровођењем истраживачких, издавачких, изложбених и образовних
програма Архив ствара простор за савремено „читање“ архивских фондова.
Општи циљ Архива Југославије је да буде савремена установа културе, институција од
националног, регионалног и интернационалног значаја, актуелна (по начину заштите,
обраде и сређивања, коришћења и презентације архивске грађе, темама које покреће и
едукативним програмима), која успешно развија све своје делатности, установа чији су
садржаји у дигиталном облику на лак и брз начин доступни корисницима, са визуелно
препознатљивом и садржајном Интернет презентацијом, прилагођеном мобилним
уређајима, повезаном са друштвеним мрежама, која омогућава интеракцију са
посетиоцима.
Основни програмски циљеви развојне стратегије и рада Архива су обезбеђење и
побољшање услова за заштиту и чување архивске грађе, њено коришћење као и
унапређење и модернизација рада архива и то путем:
-

обезбеђења и опремања смештајног простора за архивску грађу;
преузимања и сређивања архивске грађе;
веће доступности архивске грађе;
унапређења људских ресурса;
подизања квалитета и ефикасности рада Архива;
међуархивске сарадње и сарадње са сродним институцијама;
сарадње са образовним и научним институцијама;
популаризације рада Архива и архивске струке уопште;
дигитализације архивских фондова и
примене Споразума о питањима сукцесије – Анекса Д – Архиве.

Остварење ових циљева у наредном периоду и у 2020. години условљено је, поред
осталог, материјалним могућностима Републике Србије, као оснивача Архива.
Полазећи од наведених критеријума односно избора специфичних програмских циљева за
2020. годину у Архиву се очекују следећи резултати и то:
- наставак и интензивирање активности на сређивању и обради архивске грађе која се
налази на чувању у Архиву (класификовање, систематизоваање, описивање, индексирање
и техничка обрада укључујући и израду пратећих информативних средстава о тој грађи);

4

- даља примена савремених информатичких технологија, дигитализацијом архивских
докумената и набавком потребне информатичке опреме, чиме ће се обезбедити већа
доступност архивске грађе, ефикасније и боље информисање корисника;
- међуархивска сарадња и сарадња са сродним, образовним и научним институцијама биће
настављена и унапређена у зависности од расположивих материјалних могућности;
- даља популаризација рада Архива и архивске струке уопште промоцијом већ постављене
архивске грађе и постављањем дигитализоване архивске грађе на Интернету, развијањем
сталних програма за групне посете Архиву (пројекције документарног видео материјала;
приказ тематски одабраних дигиталних докумената и сл.), организацијом планираних
изложби архивских докумената и гостовањем у земљи и иностранству, објављивањем
зборника докумената и зборника радова са скупова које организује Архив; објављивањем
часописа Архив; учешћем са другим архивима и сродним установама на организацији и
припреми стручних сусрета, семинара, саветовања и учешћем у манифестацијама као што
су Дани европске баштине, Светски дан архива и сличним манифестацијама;
- наставак активности на примени Споразума о питањима сукцесије – Анекса Д – Архиве
која је у надлежности Архива Југославије, чиме се овај архив суочио са веома одговорним
и врло сложеним пословима и обавезама, које немају други архиви у Републици Србији
(Имајући у виду формалне могућности које бившим југословенским републикама пружају
поједини чланови Анекса Д – Архиве Споразума о питањима сукцесије, обавезе Архива на
очувању интегритета архивских фондова из његове надлежности могу се сматрати и као
веома тежак и на стручном плану изузетно одговоран задатак).
Основна делатност
Заштита и коришћење архивске грађе
1)
Евиденције о архивској грађи и њеним ствараоцима и имаоцима
Ажурираће се евиденције које се воде: регистар укинутих – престалих са радoм стваралаца
архивске грађе; евиденција o регистратурама кoје су прешле у надлежнoст Републике
Србије; евиденција о захтевима за издвајање безвредног регистратурског материјала и
издатим решењима.
2)
Заштита регистратурског материјала и архивске грађе код органа и организација
Републике Србије – ималаца архивске грађе кoја је у надлежнoсти Архива Југославије
(пружање стручне помоћи).
Aрхив ће за грађу за коју је надлежан а која се налази ван Архива и у наредном периоду
док се не обезбеде услови за њено преузимање, у складу са законским обавезама њеним
имаоцима пружати непосредну стручну помоћ пo свим oснoвама заштите. Приоритети и у
наредном периоду остају, између осталог и због обавеза Архива Југославије на примени
Анекса Д Споразума о питањима сукцесије, државни органи код којих се налази грађа
следећих савезних институција: Министарства за међународне економске односе, Савезне
дирекције за имовину, Савезне дирекције за робне резерве, Савезне управе царина,
Савезне управе за контролу летења, Савезног завода за стандардизацију, Народне банке
Југославије, Канцеларије Србије и Црне Горе за придруживање ЕУ.
3)
Одабирање архивске грађе и издвајање безвредног регистратурског материјала.
4)
Преузимање архивске грађе - преузимање се усклађује са динамиком опремања
покретним архивским регалима помоћног објекта дворишне зграде.
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Заштита архивске грађе у Архиву
1) Евиденције о архивској грађи:
За евентуално преузету грађу уз записник о примопредаји са пописом грађе унеће се
потребни подаци и у Књигу примљене архивске грађе, досијеа фондова и збирки и базу
података. Све промене током рада на фондовима биће унете у прописане евиденције.
2) Издавање архивске грађе на сређивање и обраду и техничку заштиту и враћање у депо:
На обраду и сређивање издаваће се архивска грађа фондова који су предвиђени за
сређивање и обраду програмом рада. Архивска грађа предвиђена за конзервацију и
рестаурацију издаваће се одговарајућој служби која врши те послове. После обављеног
стручног рада на архивској грађи она ће бити враћена на своје место у депо.
Издавање грађе из депоа и враћање у депо зависиће од захтева и динамике рада појединих
организационих делова Архива.
3) Издавање архивске грађе на коришћење и враћање у депо:
Архивска грађа ће се издавати на коришћење за потребе истраживача по њиховим
захтевима а у складу са Правилником о коришћењу архивске грађе. Након коришћења
архивска грађа ће бити враћена у депо. Количина издате грађе зависиће од захтева и
потреба истраживача у читаоници Архива.
Према евиденцијама које водимо о брoју кoрисника и кoличини грађе кoја се кoристи
реалнo је oчекивати да ће у планиранoм периoду читаoницу Архива пoсетити око 650
истраживача и да ће бити коришћено око 11000 јединица (фасцикли, архивских јединица,
предмета, досијеа, планова, елабората).
4) Коришћење архивске грађе у читаоници Архива Југославије:
И даље ће се обезбеђивати одговарајући услови (просторни, технички и други) за
коришћење архивске грађе у научне и друге сврхе. Водиће се прописане евиденције о
корисницима и коришћеној архивској грађи и вршиће се ажурирање пoдатака за текућу
гoдину у бази пoдатака ЕВИДЕНТ. Пружаће се информације о фондовима и збиркама,
садржају грађе као и остале информације од значаја за рад са истраживачима.
5) Коришћење архивске грађе за остваривање права правних и физичких лица и за
оперативне потребе државних органа и организација:
На основу захтева правних и физичких лица извршиће се истраживање података у
архивској грађи и на основу тога издавати одговарајућа уверења или ксерокс копије
тражених докумената. Обим послова зависиће од броја поднетих захтева. Пo
пoказатељима из предхoднoг периoда за oчекивати је да дoбијемo око 3000 захтева.
6) Сређивање, размештај и остали послови везани за архивску грађу смештену у депо:
У оквиру послова везаних за грађу смештену у депо, у планираном периоду биће урађени
следећи послови:
На архивској грађи која се чува у депоу на Новом Београду биће настављен посао на
концентрисању твораца из једне области по редоследу настајања, што подразумева
проверу стања грађе, проверу и допуну постојећих пописа као и израду нових уколико на
основу Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања поједини делови
регистратурског материјала буду издвојени и предложени за уништење. У планираном
периоду биће настављен рад на фондовима из области трговине и цена.
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Грађа за потребе истраживача у читаоници Архива која се налази у овом депоу као и до
сада биће правовремено припремљена и стављена на увид истраживачима.
7) Послови библиотеке:
У планираном периоду набавиће се и oбрадити 600 нoвих публикација. Oбрадиће се 250
јединица за библиoграфију радoва у кoјима је цитирана грађа Архива Југославије.
Обрадиће се 500 плаката и летака. Обрадиће се 300 чланака из часописа и зборника
радова. Пoхађаће се курсеви за oбуку кoришћења прoграма Кoбис. Обављаће се и остали
редовни послови као што су: пружање информација корисницима; издавање и
раздуживање библиотечког материјала; размена публикација; међубиблиотечка позајмица.
8) Конзервација и рестаурација архивске грађе:
Послови конзервације и рестаурације биће настављени на грађи збирке Министарства
социјалне политике и народног здравља Краљевине Југославије и Министарства
унутрашњих послова Краљевине Југославије. Грађа која приликом сређивања и обраде,
као и приликом редовне контроле буде евидентирана као оштећена или микробиолошки
заражена биће приоритетно узимана у третман. Урадиће се конзервација 4000 докумената
и рестаурација на око 30 до 40% од укупног броја конзервираних листова.
Сређивање и обрада архивске грађе
Сређивање и обрада архивске грађе је и даље у врху приоритета Архива, као
установе заштите архивске грађе. Полазећи од природе и обима појединих архивских
фондова, утврђених приоритета за сређивање и расположивих кадровских могућности, у
току 2020. године планира се сређивање и обрада следећих фондова и збирки
фотографија:
334 – Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Одељење за штампу,
1919 – 1945; 94м
334 - Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Административно правно одељење 1919-1941; 226,50м
393 – Посланство Краљевине Југославије у Аустрији – Беч 1920 – 1938 (1926 - 1941);
44,30м
374 – Посланство Краљевине Југославије Швајцарској – Берн 1918 – 1933, 1939 –
1945(1917 – 1945); 15м
316 – Министарство за науку и културу Владе ФНРЈ 1948 – 1950(1945-1950); 16,50м
594 - Савезни секретаријат за правосуђе, 1963 – 1967 (1954 – 1967); 30,50м
603 – Савезни секретаријат за здравство и социјалну политику, 1962-1967; 23,50 м;
587 – Савезни савет за здравство и социјалну политику, 1967-1971; 23 м;
382 – Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту 1974-1978; 17,50м
208 – Савезни завод за међународну техничку сарадњу, 1956 -1971; 150 м;
377 - Збирка фотографија
Информисање


Истраживачима и корисницима архивске грађе пружаће се комплетне и садржајне
информације и подаци о архивским фондовима и збиркама у Архиву Југославије.
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У вези са Споразумом о питањима сукцесије бивше СФРЈ, и даље се очекују
активности на спровођењу Анекса Д. Одељење ће помагати и пратити рад
Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Д Споразума о питањима
сукцесијe бивше СФРЈ. Учествоваће у раду седница и пратити захтеве држава
сукцесора.
У Одељењу ће се писати текстови за допуну сајта Архива Југославије и то о:
активностима Архива, потписаним споразумима, посетама страних и других
делегација, отвореним изложбама, новим публикацијама, промоцијама,
гостовањима изложби Архива Југославије у другим градовима, сарадњи са другим
установама и др.
О свим манифестацијама и догађањима у Архиву јавност ће бити информисана на
одговарајући начин.

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ
1. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОЈЕКТИ У САРАДЊИ СА МКИ
 Часопис Архив - година XX, број 1-2
Часопис Архив је покренут 2000. године у Архиву Југославијe, који је његов оснивач и
издавач. Први број часописа штампан је 2000, а представљен јавности 21. јануара 2001.
Према одлуци Редакције, структуру часописа чине стручни радови из: архивистике,
историографије, документи, информације о раду и догађајима у Архиву Југославије,
галерија (из збирке фотографија) и прикази нових издања.


Зборник докумената: Странци „гастарбајтери“: Страна стручна радна снага у
привреди Југославије 1945-1950. године
Рукопис, обима око 480 страница обрађује тему која до сада није изучавана, а базиран је
на преко 370 монографија, зборника архивске грађе, зборника радова, чланака, штампе,
лексикографских публикација и веома широкој изворној подлози архивске грађе Архива
Србије, Историјског архива Ниша, Историјског архива Београда, Архива Народне банке и
нарочито Архива Југославије.
Ради се о доласку страних радника и стручњака у Југославију непосредно по завршетку
Другог светског рата, као и њиховом учинку у периоду обнове и наглашене
индустријализације. Долазак страних радника и стручњака (из СССР-а и са Запада,
посебно оних из поражених држава – Немачке, Италије, Аустрије, Мађарске и Бугарске),
био је део планске акције државе којој је био неопходан стручни кадар. С друге стране,
постојале су и потребе самих радника и стручњака да негде нађу посао, што је у њиховим
државама тада било тешко. Рад даје слику југословенске привреде и њених проблема,
начина на који су странци долазили, привредних грана у којима су радили, све до идејнополитичких утицаја, свакодневног и приватног живота. Пружа се нов увид у ране године
социјализма и то из перспективе која је имала кључно идеолошко место – обнова и
изградња и радништво као нова владајућа класа.
Мултидисциплинарним приступом и коришћењем методолошких поставки и техника
већег броја наука - историје, економије, права, демографије, социологије, антропологије,
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психологије, аутор показује како богатство методолошких приступа помаже у откривању
прикривених историјских садржаја.


Изложба архивских докумената Српски народ и југословенска држава (вође)
Ова изложба је осмишљена и биће реализована као прва од шест изложби у
трогодишњем циклусу. Овај циклус обухвата теме које се баве вођама,
спољном политиком, економијом, војском, културом и друштвом.
Изложба архивских докумената Српски народ и југословенска држава – вође односи се на
историјат постојања државе у чијем је трајању партиципирао српски народ. Када је реч о
вођама, они су најчешће из идеолошких оквира супротстављени један другом. То је и
разлог да архивским документима Архива Југославије укажемо и на заједничке црте
владавине двојице вођа Александра Карађорђевића и Јосипа Броза Тита. Пре свега, ту
мислимо на харизму победника у рату, спољну политику, идеологију владања
(југословенство, братство и јединство), унутрашње уређење (бановине, републике).


Изложба архивских докумената Српски народ и југословенска држава (спољна
политика)

Реч је о изложби којом би се презентованим документима Архива Југославије указало на
правце спољне политике. Циљ је да се укаже на то да је у Другој Југославији настављен
континуитет спољне политике. Спољна политика и прве и друге Југославије такође је била
фактор који је имао своје место у међународним односима.


Изложба архивских докумената из фондова и збирки Архива Југославије
поводом Дана архива
Изложба архивских докумената Историјат данашње зграде Архива Југославије Зграда је подигнута 1933. године на локацији логора Прве пешадијске подофицирске
школе Краљ Александар Први. Замишљена као интернат, по угледу на енглески колеџ,
названа је Дом краља Александра Првог за ученике средњих школа. Архитекта Војин
Петровић пројектовао је импресивну троспратну грађевину, обликовану у стилу
академизма са главном фасадом окренутом према Топчидерској звезди. Почетак Другог
светског рата и окупација променили су намену зграде и у њој су били смештени Гестапо
и део немачке војне команде за југоисток. После рата коришћена је за потребе партијске
школе и школе унутрашњих послова. Архив Југославије располаже овом зградом од 1969.
године.
 Годишња конференција Међународног архивског савета
Архив Југославије као члан „А“ категорије Међународног архивског савета учествује у
раду Годишње стручне конференције, Форума националних архивиста и Генералне
скупштине. Међународни конгрес архивског савета, који се одржава сваке четврте године,
са конференцијом директора архива, као и Генералном скупштином, окупиће међународну
архивску заједницу 2020. године у Абу Дабију, у периоду 15-22. новембра. Предвиђа се
учешће директора и једног радника Архива. На Конференцији се разматрају актуелна
питања струке, међународни архивски стандарди, а на Генералној скупштини доносе се
стручне препоруке и упутства, као и програми рада за дугорочни период за међународне
архивске заједнице.
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ФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Међународни скуп „Тринаести суботички архивски дан“
Међународни скуп „Тринаести суботички архивски дан“, у организацији Историјског
архива Суботице, одржава се септембра 2020. у Великој већници Градске куће, са
широким избором стручних тема. Предвиђено је учествовање 2 радника Архива
Југославије


Међународни скуп на Тари у организацији Архивистичког друштва Србије
Међународни скуп, у организацији Архивистичког друштва Србије одржава се октобра
2018. у хотелу "Оморика“, са темама посвећеним архивима у електронском окружењу, као
и електронском архивирању, до анализе стања архивске службе данас, са питањима,
предлозима и решењима. Предвиђено је учествовање 2 запослена из Архива Југославије


Међународна конференција „Технички и садржински проблеми класичног и
електронског архивирања“ - Раденци, Словенија
Међународно саветовање са генералном темом „Технички и садржински проблеми
класичног и електронског архивирања“, у организацији Покрајинског архива Марибор,
сваке године, па и марта/априла 2020 окупиће стручњаке са подручја архивистике,
документалистике, управљања архивском грађом. Увек се прате новине на пољу
теоријских основа архивске науке, стандарда, смерница, добре праксе, пројеката и
програма. Предвиђено је учествовање 2 запослена из Архива Југославије.
 Међународно саветовање „Архивска пракса 2019.“ у Тузли
Кантонални архив у Тузли традиционално организује Међународно саветовање „Архивска
пракса“. Током два дана учесници размењују практична искуства из најразличитијих
области архивистике. Од пријема грађе у архив, њеног евидентирања, сређивања, израде
информативних средстава, водича, до дигитализације и израде база
Података. Међународни архивистичког скуп, у организацији Архива Тузланског кантона
–Босансака федерација, одржаће се септембра 2020. године. Биће презентовани радови
који се баве проблематиком и значајем канцеларијског пословања у систему управљања
документима, техничко-технолошком заштитом архивске грађе и осталим актуелним
питањима архивске теорије и праксе. Предвиђено је учествовање 2 запослена из Архива
Југославије.
 Бањалука
Међународно стручно саветовање у организацији Архива Републике Српске, увек радо
прима учеснике струке из региона, чији реферати представљају широк преглед стручних
тема. Предвиђено је учествовање 2 запослена у Архиву Југославије.
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2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
ПРОЈЕКТИ У САРАДЊИ СА МКИ
У 2020. години биће припремљена архивска грађа за скенирање и извршиће се контролни
преглед докумената уз спровођење корективних активности ради уклањања уочених
неправилности за следеће фондове:
-Дигитализација фонда 74 – ДВОР КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
-Дигитализација фонда АЈ 138 МИНИСТАРСКИ САВЕТ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
‐ Дигитализација фонда КАНЦЕЛАРИЈА МАРШАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ фаза 3.
Овим програмима оствариће се:
•
Заштита оригиналне архивске грађе (коришћењем дигиталних копија уместо
оригинала и неизмештањем оригиналне архивске грађе из депоа у коме су обезбеђени
адекватни амбијентални услови чувања)
•
Обезбеђивање он-лајн прегледа дигиталних копија и претраживање пратећих описа
целокупног дигитализованог садржаја избором појединачних, или укрштањем неколико
задатих кључних речи.
•
Представљање културног наслеђа коришћењем нових технологија чиме ће се
обезбедити лако, брзо и једноставно истраживање и коришћење грађе
•
Обезбеђивање доступности културне баштине најширем кругу публике и приступа
дигитализовном садржају са било које локације и у било које време
3. ИНВЕСТИЦИЈА И ОПРЕМА
Зграде и грађевински објекти
Комплекс Архива у улици Васе Пелагића број 33 у Београду чине непокретности у јавној
својини, и то:
-главни објекат,
-помоћни дворишни објекат 1,
-помоћни дворишни објекат 2,
-трафостаница,
-портирница и
-припадајуће двориште са оградом.
Укупна површина зграда је 9.109 м2 и припадајућег дворишта – 16.517,50 м2.
До 2009. године све послове одржавања и обезбеђивања редовног коришћења комплекса
Архива вршила је Управа за заједничке послове републичких органа, којој су за ове
намене у буџету Републике Србије обезбеђивана потребна средства. Доношењем Одлуке о
оснивању Архива Југославије 05 бр. 02-899/2009, на основу које је Архив наставио са
радом као јавна служба – установа у области културе, под називом „Архив Југославије“,
Управа за заједничке послове републичких органа изгубила је правни основ и надлежност
да и даље обавља наведене послове за потребе Архива. Престанак рада ове управе у
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објектима у комплексу Архива није истовремено праћен адекватним организационим,
кадровским и материјалним оспособљавањем Архива да преузме и самостално обавља све
послове у овој области у складу са важећим правним системом Републике Србије. Архив
нема домара, ни могућност да запосли лице које би бринуло о извршавању свакодневног
одржавања.
Преузимање архивске грађе, као једне од основних функција Архива, знатно је ограничена
последњих година због недостатка смештајног простора. Вишегодишњи напори да се
проблем реши, дали су резултате захваљујући разумевању Министарства културе и
информисања. Архиву је враћен у посед помоћни објекат 2, те се приступило његовој
санацији и адаптацији за архивски депо. До сада су у складу са одобреним буџетским
средствима и динамици њиховог коришћења реализовани скоро сви пројектовани радови.
Још је остало да се реализује поправка и замена прозора и поправка фасаде.
Полазећи од садашњег техничког стања комплекса Архива у целини, приоритетне
активности у 2020. години су:
1) Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Архива у улици Васе
Пелагића 33, тј. израда главног пројекта адаптације, реконструкције и санације са свим
неопходним фазама (конструкција са статичким прорачуном свих конструктивних
позиција унутар објекта (стање конструкције у случају земљотреса, диманичког и
статичког оптерећења, утицаја ветра, падавина, итд...), пројекат машинских инсталација
(пројекат грејања, вентилације и климатизације), пројекат водовода и канализације,
пројекат електричних инсталација (замена постојеће електричне инсталације због
застарелости), синхрон план (пројекат усклађивања свих пројектованих траса
инсталација), противпожарни пројекат, итд…) у износу 25.000.000 на ек. класификацији
Пројектно планирање 5114;
Опрема
Планирана је замена канцеларијског намештаја у читаоници и канцеларијама (ергономски
подесиве столице, столице, ормани и слично).
Рачунарска опрема
1) Набавка информатичке опреме
У периоду од 2020. до 2022. године планира се замена свих техничко-технолошки
превазиђених рачунара које у свакодневном раду користе запослени у Архиву, а међу
којима има не само оних који се ослањају на оперативни систем Windows 7, за који
подршка произвођача престаје 2020. године, већ чак и оних који се ослањају на
оперативни систем Windows XP. Планирано је занављање и остале информатичке опреме,
првенствено штампача и УПС-ева, али и замена једног пројектора, који је у употреби већ
12 година.
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Сходно стратешком и трајном опредељењу Архивa да се из године у годину повећава
количина архивске грађе која се у дигиталној форми може користити, Архив планира
набавку скенера за скенирање укоричене грађе (формат А2) и набавку два сториџ сервера
како би се обезбедио потребан простор за смештај дигиталних копија. Будући да се
истраживачима не даје на коришћење оригинална архивска грађа уколико постоје
дигиталне копије, планира се и повећање постојећег броја рачунара у читаоници.
2) Осавремењавање система за видео надзор
Поред наведеног, планирано је иновирање система за видео надзор (замена свих
постојећих аналогних камера и замена једног ДВР уређаја) али и набавка додатних камера
како би се видео надзором обухватили сви објекти на плацу на коме се налази зграда
Архива.
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
1. Сређивање дела простора зграде који би уподобљавањем простора могао бити
искоришћен за депо (бивша котларница);
2. Модернизација простора изложбене сале и читаонице;
3. Решавање проблема атмосферских вода које се сливају према згради Архива, чиме су
угржени депои;
4. Одржавање инсталација грејања и водовода;
5. Одржавање инсталација канализације;
6. Одржавање електричних инсталација;
7. Одржавање парковских површина дворишта;
8. Редован ремонт трафостанице и
9. Одржавање канцеларијске опреме (поправка) и друге потрепштине
У складу са утврђеним плановима рада унутрашњих организационих јединица за 2020.
годину, у оквиру утврђене делатности Архива и расположивих организационих,
кадровских и материјалних могућности, обављати текуће послове који се односе на
евидентирање, комплетирање, сређивање, обраду, заштиту и коришћење архивске грађе и
регистратурског материјала из делокруга Архива, као и послове везане за примену
Споразума о питањима сукцесије, Анекс "Д" - Архиве, у погледу "Државне архиве СФРЈ".
Такође, запослени у Архиву ће обављати, у складу са правним системом Републике
Србије, општим актима Архива, одлукама и другим појединачним актима органа Архива,
текуће правне, финансијско-материјалне, административне, канцеларијске и друге послове
и радне задатке за потребе претежне, односно основне делатности Архива, као и за
потребе органа Архива.
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА
Финансијским планом за 2020. годину, планирани су приходи и примања, и то из следећих

извора:
 Извор 01-Буџет
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-Програмска активност 10 Подршка раду установа у области заштита и очувања
културног наслеђа планирана је у укупном износу од 129.644.000 од чега редовна
делатност 98.624.000 а програмске активности финансиране Уговором са МИК у
износу од 31.020.000 и
-Програмска активност 14 Дигитализација у области заштите и очувања културног
наслеђа у износу од 7.900.000 динара и то је финансирано Уговором са МИК;
Извор 04-Сопствени приходи у износу 2.380.000 динара и
Извор 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 277.000
динара.

Финансијским планом за 2020. годину, планирана су расходи и издаци финансирани из
буџета у висини опредељеног износа.
РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ
ЕК

Опис

Износ

1.1

ЗАРАДЕ, ДОПРИНОСИ, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА, НАКНАДЕ И НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА
411
ЗАРАДЕ
56.034.000
4111 Плате, додаци и накнаде запослених
Напомена: Број извршилаца није довољан због повећања обима
послова из делокруга Архива
412
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

56.034.000
9.610.000

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

6.750.000

4122 Допринос за здравствено осигурање

2.860.000

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

4143 Отпремнине
За 8 запослених који испуњавају бар један услов за пензију
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

4151 Средства накнаде трошкова за превоз запослених
416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи /За запосленe који стичу
ово право (1запослени за 10, 3 запослена за 20 и 3 запослена за 35
година стажа )
1.2 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
421
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.400.000
1.330.000
70.000
1.500.000
1.500.000
600.000
600.000

19.900.000
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4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга
4212 Енергетске услуге

6.500.000

Набавка гаса за грејање

4.700.000

Трошкове утрошене електричне енергије

1.800.000

4213 Комуналне услуге

11.800.000

Трошкови одржавања хигијене простора

5.100.000

Услуге заштите имовине

4.100.000

Градска чистоћа

1.400.000

Водовод и канализација

700.000

Мере дезинфекције, дезиснсекције и дератизације

100.000

Провођење мера заштите од пожара и мере
безбедности и здравља на раду-сервис и остале
услуге провођења других мера

400.000

4214 Услуге комуникација - све телефонске услуге, трошкови интернета,
сајта и услуге доставе поште
Годишње хостовање сајта
Годишња регистрација домена рс и срб

7.000,00

Годишњи мејл хостинг

3.000,00

Интернет конекција (целокупна локална
рачунарска мрежа) Одржавање стабилне
интернет конекције, регистрацијa домена и
хостовања мејл налога, основа су успешног
пословања, представљања и комуникације
Архива на начин примерен времену у коме
живимо.

250.000,00

Антивирусна заштита (обнављање годишњих
лиценци)

200 000.00

Једнократно годишње ажурирање верзије базе
података Инвентар доступне на сајту АЈ

1.300.000

40.000,00

60.000,00

Creative Cloud for teams All Apps (годишња
претплата

150.000,00

Услуге фиксних и мобилних телефона

470.000,00
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Услуге доставе поште

120.000,00

4215 Трошкови осигурања, Трошкови осигурања непокретне имовине,
осигурања запослених, осигурања путничка возила

300.000

421

19.900.000

1.3 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
422
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
4221 Трошкови службених путовања у
Учешће на Међународном архивистичком скупу Суботички дани у
Суботици, Учешће на конференцији на Тари у организацији
Архивистичког друштва Србије и гостовање изложби Архива по
градовима Србије (Чачку, Ужицу, Зајечару, Пожаревцу, Зрењанину,
Врању.
4222 Трошкови службених путовања у иностранству
422

60.000

440.000
500.000

1.4 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
4231 Административне услуге
превођење текстова за публикације и сајт

30.000
30.000,00

4232 Компјутерске услуге услуге одржавања постојећихпрограмских пакета
(Стив софт, Инфо-кнез)

350.000

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених-котизације за учешће на
семинарима и стручним саветовањима , чланарине архивских радника,
стручни испити и остали издаци за стручно образовање запослених у домену
примене инф.технологија

150.000

4234 Услуге информисања- штампање публикација

200.000

4235 Стручне услуге ,предговори, допуна сајта

550.000

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство

100.000

Посета двочлане делегације архива
4237 Репрезентација износ средстава на нивоу средства
за ову намену за 2019 динара и користиће се за
финансирање угоститељских услуга мањег обима
и прилгодних поклона за госте различитог
профила
4239 Остале опште услуге

100.000

1.700.000
16

Услуге систем администратора и услуге подршке:
ангажовање хонорарног администратора мреже,
будући да у Архиву нема стално запослених који
би могли самостално да обављају овај одговоран
посао. Нова апликација за праћење рада
читаонице и апликација за приказ и
претраживање фото архиве Танјуга такође
захтевају хонорарно ангажовање ради
одржавања. Једнократно годишње ажурирање
верзије базе података Инвентар која је доступна
на сајту врши се сходно променама насталим
уносом у базу која се користи у Архиву.
Послови безбедности и здравља на радулиценцирано лице

200.000,00

Послови, оганизовање и спровођење
превентивних мера заштите од пожаралиценцирано лице

260.000,00

Друге непоменуте стручне услуге
-једнократно годишње ажурирање верзије базе
података Инвентар која је доступна на сајту
-курирски послови

980.000,00

260.000,00

3.180.000
424 СПЕЦИЈАИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Текуће поправке и одржавање
425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

3.000.000

Одржавање инсталација грејања и водовода

300.000

Одржавање инсталација канализације

200.000

Одржавање електричних инсталација

200.000

Одржавање парковских површина дворишта

300.000

Сређивање дела простора зграде који би
уподобљавањем простора могао бити
искоришћен за депо (бивша котларница).
Модернизација простора изложбене сале.
Редован ремонт трафостанице

1.000.000

100.000
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Одржавање канцеларијске опреме (поправка) и
друге потрепштине

900.000
1.000.000

4252 Текуће поправке и одржавање опреме - услуге и
набавке материјала и резервних делова за
одржавање у функционалном стању расположиве
опреме која чини техничко-технолошку базу за рад
Архива ( архивске полице, регали и друга опрема
архивских депоа, информатичка опрема, намештај,
комуникацијска опрема, опрема за саобраћај
електронска и фотографска опрема, опрема за
домаћинство и угоститељство, биротехничка опрема
и сл.)-набављени 70тих година, редовна контрола и
поправка покварених, 119 депо сив 2 покретни
архивски регали 24 регала годишње (5-тогдишњи
план)-2.328.000

4.000.000
1.5 МАТЕРИЈАЛ
426 МАТЕРИЈАЛ
4261 Административни материјал

770.000,00

Папир, оловке и фломастери,, фасцикле,коверте,
регистратори, селотејп траке и лепкови, боја за
печате, блок самолепљив, коректор,...и сродни
производи

300.000,00

Тонери, електронски и фотографски материјал и друго

330.000,00

25 флеш дискова 16 GB

35.000,00

200 CD и 150 DVD

17.000,00

Остало

88.000,00

4262 Материјали за пољопривреду- набавка хране и нега
пса чувара у склопу мера физичког обезбеђења
комплекса Архива

50.000,00

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

280.000,00

Претплате на: Образовни информатор, ИПЦ ,
Параграф

230.000,00

Набавка књига за ИТН

10.000,00

Набавку стручне литературе

40.000,00
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4264 Материјали за саобраћај-за набавку горива и мазива за службена возила
4268 Материјали за одржавање хигијене-папирна галантерија
4269

Материјали за посебне намене- потрошни материјал за конзервацију,
рестаурацију, микрофилмовање, клирит за изложбе и и други материјал
за посебне намене

50.000,00
400.000,00
250.000,00

1.800.000

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ
Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
ПА10 Подршка раду установау области заштите и очувања културног наслеђа
1. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОЈЕКТИ У САРАДЊИ СА МКИ
1. Часопис Архив - година XX, број 1-2
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: Јануар – децембар 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Часопис Архив је покренут 2000. године у Архиву Југославијe, који је његов оснивач и
издавач. Први број часописа штампан је 2000, а представљен јавности 21. јануара 2001.
Према одлуци Редакције, структуру часописа чине стручни радови из: архивистике,
историографије, документи, информације о раду и догађајима у Архиву Југославије,
галерија (из збирке фотографија) и прикази нових издања.
Спецификација трошкова
Екон.
Планирана
Извор
Назив трошка
класиф.
вредност
01
423111 Административне услуге (превођење)
30.000,00
01
423419 Услуге информисања (трошкови штампе)
180.000,00.
01
423599 Стручне услуге (лектура, коректура,
предговор )
50.000,00
УКУПНО
260.000,00
2. Зборник докумената: Странци „гастарбајтери“: Страна стручна радна снага у
привреди Југославије 1945-1950. године
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: Јануар – децембар 2020.
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Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Рукопис, обима око 480 страница обрађује тему која до сада није изучавана, а базиран је
на преко 370 монографија, зборника архивске грађе, зборника радова, чланака, штампе,
лексикографских публикација и веома широкој изворној подлози архивске грађе Архива
Србије, Историјског архива Ниша, Историјског архива Београда, Архива Народне банке
и нарочито Архива Југославије.
Ради се о доласку страних радника и стручњака у Југославију непосредно по завршетку
Другог светског рата, као и њиховом учинку у периоду обнове и наглашене
индустријализације. Долазак страних радника и стручњака (из СССР-а и са Запада,
посебно оних из поражених држава – Немачке, Италије, Аустрије, Мађарске и Бугарске),
био је део планске акције државе којој је био неопходан стручни кадар. С друге стране,
постојале су и потребе самих радника и стручњака да негде нађу посао, што је у њиховим
државама тада било тешко. Рад даје слику југословенске привреде и њених проблема,
начина на који су странци долазили, привредних грана у којима су радили, све до идејнополитичких утицаја, свакодневног и приватног живота. Пружа се нов увид у ране године
социјализма и то из перспективе која је имала кључно идеолошко место – обнова и
изградња и радништво као нова владајућа класа.
Мултидисциплинарним приступом и коришћењем методолошких поставки и техника
већег броја наука - историје, економије, права, демографије, социологије, антропологије,
психологије, аутор показује како богатство методолошких приступа помаже у откривању
прикривених историјских садржаја.
Спецификација трошкова
Ек.
Извор
Назив трошка
класиф.
01
Услуге информисања (трошкови
423419
штампе)
01
423599
Стручне услуге (лектура, коректура,
предговор )
УКУПНО

Планирана
вредност
200.000,00
120.000,00
320.000,00

3. Изложба архивских докумената Српски народ и југословенска држава (вође)
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: Јануар – децембар 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. Годину
Изложба архивских докумената Српски народ и југословенска држава – вође односи се на
историјат постојања државе у чијем је трајању партиципирао српски народ. Када је реч о
вођама, они су најчешће из идеолошких оквира супротстављени један другом. То је и
разлог да архивским документима Архива Југославије укажемо и на заједничке црте
владавине двојице вођа Александра Карађорђевића и Јосипа Броза Тита. Пре свега, ту
мислимо на харизму победника у рату, спољну политику, идеологију владања
(југословенство, братство и јединство), унутрашње уређење (бановине, републике). (време
реализације изложбе јануар – јун 2020) - каталог
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Спецификација трошкова
Извор
01
01
01

Екон.
класиф.
423111
423419
423599

Назив трошка
Административне услуге (превођење)
Услуге информисања (трошкови штампе)
Стручне услуге (лектура, коректура,
предговор )
УКУПНО

Планирана
вредност
50.000,00
200.000,00
320.000,00
570.000,00

4. Изложба архивских докумената
Српски народ и југословенска држава (спољна политика)
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: Јануар – децембар 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. Годину
Реч је о изложби којом би се презентованим документима Архива Југославије указало на
правце спољне политике. Циљ је да се укаже на то да је у Другој Југославији настављен
континуитет спољне политике. Спољна политика и прве и друге Југославије такође је била
фактор који је имао своје место у међународним односима. (Време реализације изложбе
(јун – новембар 2020) - каталог
Спецификација трошкова
Извор
01
01
01

Екон.
класиф.
423111
423419
423599

Назив трошка
Административне услуге (превођење)
Услуге информисања (трошкови штампе)
Стручне услуге (лектура, коректура,
предговор )
УКУПНО

Планирана
вредност
50.000,00
200.000,00.
350.000,00
600.000,00

5. Изложба архивских докумената из фондова и збирки Архива Југославије поводом
Дана архива
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: Јануар – децембар 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Изложба архивских докумената Историјат данашње зграде Архива Југославије Зграда је подигнута 1933. године на локацији логора Прве пешадијске подофицирске
школе Краљ Александар Први. Замишљена као интернат, по угледу на енглески колеџ,
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названа је Дом краља Александра Првог за ученике средњих школа. Архитекта Војин
Петровић пројектовао је импресивну троспратну грађевину, обликовану у стилу
академизма са главном фасадом окренутом према Топчидерској звезди. Почетак Другог
светског рата и окупација променили су намену зграде и у њој су били смештени Гестапо
и део немачке војне команде за југоисток. После рата коришћена је за потребе партијске
школе и школе унутрашњих послова. Архив Југославије располаже овом зградом од 1969.
године.
(време реализације – децембар 2019 - јануар 2020. Дан Архива Југославије).
Позивнице, флајер
Спецификација трошкова
Екон.
Извор
Назив трошка
класиф.
01
423419 Услуге информисања (трошкови штампе)
01
423599 Стручне услуге (лектура, коректура,
предговор )
УКУПНО

Планирана
вредност
20.000,00.
50.000,00
70.000,00

2.МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
11.Годишња конференција Међународног архивског савета
Руководиоци пројекта: др Милан Терзић
координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: 15 – 22. новембар 2019.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Архив Југославије као члан „А“ категорије Међународног архивског савета учествује у
раду Годишње стручне конференције, Форума националних архивиста и Генералне
скупштине. Међународни конгрес архивског савета, који се одржава сваке четврте године,
са конференцијом директора архива, као и Генералном скупштином, окупиће међународну
архивску заједницу 2020. године у Абу Дабију, у периоду 15-22. новембра. Предвиђа се
учешће директора и једног радника Архива. На Конференцији се разматрају актуелна
питања струке, међународни архивски стандарди, а на Генералној скупштини доносе се
стручне препоруке и упутства, као и програми рада за дугорочни период за међународне
архивске заједнице.
Спецификација трошкова
Екон.
Извор
Назив трошка
класиф.
01
422211
Трошкови дневница за 2 особе
01
Трошкови превоза за сл пут
422221

Планирана
вредност
30.000,00
300.000,00
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01

422290

01

422231

УКУПНО

Остале услугеУслуге превоза у саобраћају= 10.000,00
такси=
Трошкови смештаја на службеном путу, за 110.000,00
два, за 6 дана
400.000,00

ФИНАНСИРАНО У ОКВИРУ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
10. Међународни скуп „Тринаести суботички архивски дан“
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња: Руска Федерација – Дом руске дијаспоре Александар
Солжењицин
Период реализације: септембра 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Међународни скуп „Тринаести суботички архивски дан“, у организацији Историјског
архива Суботице, одржава се септембра 2020. у Великој већници Градске куће, са
широким избором стручних тема. Предвиђено је учествовање 2 радника Архива
Југославије
Спецификација трошкова
Планирана
Извор
Ек.класиф.
Назив трошка
вредност
01
422211
Трошкови дневница
15.000,00
01
422221
Трошкови превоза за сл пута
15.000,00
01
422231
Трошкови смештаја на службеном путу
20.000,00
01
423323
Котизација за учешће
УКУПНО

50.000,00

11. Међународни скуп на Тари у организацији Архивистичког друштва Србије
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња: Руска Федерација – Дом руске дијаспоре Александар
Солжењицин
Период реализације: септембра 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Међународни скуп, у организацији Архивистичког друштва Србије одржава се октобра
2018. у хотелу "Оморика“, са темама посвећеним архивима у електронском окружењу, као
и електронском архивирању, до анализе стања архивске службе данас, са питањима,
предлозима и решењима. Предвиђено је учествовање 2 запослена из Архива Југославије
Спецификација трошкова
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Извор
01
01
01
01

Ек.класиф.
422211
422221
422231
423323

Назив трошка
Трошкови дневница
Трошкови превоза за сл пута
Трошкови смештаја на службеном путу
Котизација за учешће
УКУПНО

Планирана
вредност
15.000,00
15.000,00
20.000,00
50.000,00

12. Међународна конференција „Технички и садржински проблеми класичног и
електронског архивирања“ - Раденци, Словенија
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: март/април 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Међународно саветовање са генералном темом „Технички и садржински проблеми
класичног и електронског архивирања“, у организацији Покрајинског архива Марибор,
сваке године, па и марта/априла 2020 окупиће стручњаке са подручја архивистике,
документалистике, управљања архивском грађом. Увек се прате новине на пољу
теоријских основа архивске науке, стандарда, смерница, добре праксе, пројеката и
програма. Предвиђено је учествовање 2 запослена из Архива Југославије.
Спецификација трошкова
Ек.
Извор
Планирана вредност
Назив трошка
класиф.
01
Трошкови дневница за два радника, за 3 дана
422211
2x15 EURx3=90 EUR=
10.000
01
Трошкови превоза за сл. пут
аутобус = Београд-Марибор- Београд 2x7000
422221 рсд=14.000 рсд;
аутобус = Марибор-Раденци-Марибор, 2 x
2000 рсд=4.000 рсд
30.000
01
422231 Трошкови смештаја на службеном путу, за
30.000
два дана
УКУПНО
70.000,00
13. Међународно саветовање „Архивска пракса 2019.“ у Тузли
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: септембар 2019.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2019. годину
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Кантонални архив у Тузли традиционално организује Међународно саветовање
„Архивска пракса“. Током два
дана учесници размењују практична искуства из
најразличитијих области архивистике. Од пријема грађе у архив, њеног евидентирања,
сређивања, израде информативних средстава, водича, до дигитализације и израде база
Података. Међународни архивистичког скуп, у организацији Архива Тузланског кантона
–Босансака федерација, одржаће се септембра 2020. године. Биће презентовани радови
који се баве проблематиком и значајем канцеларијског пословања у систему управљања
документима, техничко-технолошком заштитом архивске грађе и осталим актуелним
питањима архивске теорије и праксе. Предвиђено је учествовање 2 запослена из Архива
Југославије.
Спецификација трошкова
Планирана
Извор
Ек.класиф.
Назив трошка
вредност
01
422211
Трошкови дневница
8.000,00
422221
Трошкови превоза за сл пут за 2 особе
10.000,00
01
Београд–Тузла, повратна карта
01
422290
Остале услуге
Услуге превоза у јавном саобраћају=
7.000,00
Такси=
УКУПНО
25.000,00

14. БАЊАЛУКА
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Ранка Рађеновић
Институционална сарадња:
Период реализације: октобар или новембар 2019.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Међународно стручно саветовање у организацији Архива Републике Српске, увек радо
прима учеснике струке из региона, чији реферати представљају широк преглед стручних
тема. Предвиђено је учествовање 2 запослена у Архиву Југославије.
Спецификација трошкова
Извор
Ек.класиф. Назив трошка

Планирана
вредност

01

422211

Трошкови дневница

8.000,00

01

422221

Трошкови превоза за сл пут =

15.000,00

01

422231

Трошкови смештаја на службеном путу

15.000,00

УКУПНО

38.000,00

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
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ПА14 Дигитализација у области заштите и очувања културног наслеђа
3. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
15. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДА 74 – ДВОР КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Милан Медаковић
Институционална сарадња:
Период реализације: Фебруар – Децембар 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Планиране активности:
Основне информације о фонду:
Архивска грађа фонда 74 - Двор Краљевине Југославије обухвата временски период од
1918-1948. године. Фонд је архивистички сређен, а као информативно средство израђен
је Инвентар са сумарним описом садржаја 548 фасцикли (773 јединице описа) и пописом
административних књига (укупно 579). Преглед организационе структуре фонда:
1. Односи са другим земљама
2 Политичке прилике и стање у земљи
3 Живот и прилике на Двору
4 Политичке, економске, просветне и верске прилике у Македонији и Косову и
Метохији и односи са Бугарском
5 Основне школе, учитељске школе, гимназије и друге средње школе
6 Студенти и студентска удружења
7 Академије и универзитети
8 Архиви, музеји и библиотеке
9 Позоришта
10 Црква и односи са црквом у земљи и иностранству
11 Војска и односи са војском
12 Привредни живот у земљи
13 Земља и земљишни односи
14 Уметност и уметничка дела
15 Књиге, листови и часописи
16 Конгреси и конференције
17 Друштва и удружења
18 Разне молбе и жалбе
19 Здравство и здравствене установе
20 Закони, уредбе, правилници
21 Постављења, премештаји, разрешења, реактивирање, одликовања, инвалиднине,
пензије
22 Разно
Програмске активности:
 припрема архивске грађе за скенирање свих фасцикли (укупно 548)
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Спецификација трошкова
Екон.
Извор
Назив трошка
класиф.
01
423911 Остале опште услуге/уговор 5 историчара
01

512221

Рачунарска опрема

01

515111

Софтвер

Планирана
вредност
5.495.000,00
1.000.000,00
300.000,00

УКУПНО

6.795.000,00

16. Дигитализација фонда АЈ 138 МИНИСТАРСКИ САВЕТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ.
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Милан Медаковић
Институционална сарадња:
Период реализације: Март – Децембар 2020.
Основне информације о пројекту и активности планиране за 2020. годину
Основне информације о фонду:
Архивску грађу фонда 138 – Министарски савет Краљевине Југославије чини 19 фасцикли
и 14 административних књига за период од 1918-1941. године. Фонд је архивистички
сређен и израђен је сумарни инвентар као информативно средство. Преглед структуре
Фонда:
1.
Записници са седница МС
2.
Материјали о образовању МС
3.
Материјали о организацији и раду Председништва МС
4.
Материјали Двора
5.
Материјали из надлежности Народне скупштине и Народног представништва
6.
Материјални из надлежности централних државних органа (Министарство
иностраних послова, Министарство војске и морнарице, Министарство финансија)
7.
Материјали о раду бановина и појединих регија
8.
Материјали о државним чиновницима
9.
Статистички материјали
10.
Материјали о верским питањима
11.
Материјали о политичким странкама
12.
Организације, удружења, друштва
13.
Одликовања
14.
Исељеници
15.
Молбе, жалбе
16.
Новинско-издавачка делатност
17.
Честитке
18.
Комисија за расправу по молбама и жалбама појединаца при ПМС
Државни одбор за одбрамбену привреду
19.
Програмске активности:
- припрема архивске грађе за скенирање
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- контролни преглед докумената уз спровођење корективних активности ради уклањања
уочених неправилности.
Спецификација трошкова
Извор

Ек.класиф.

Назив трошка

01

423911

Остале опште услуге/уговор/ архивист
УКУПНО

Планирана
вредност
920.000,00
920.000,00

17. Фонд Канцеларија Маршала Југославије, фаза 3
Руководиоци пројекта: Др Милан Терзић
Координатори: Оливера Порубовић Видовић
Институционална сарадња:
Период реализације: Јануар – фебруар 2020
Основне информације о фонду:
Фонд Канцеларија Маршала Југославије (1943-1953) је настао радом Јосипа Броза Тита у
функцији Маршала Југославије. Чини га 30 дужних метара архивске грађе (186 фасцикли).
На основу класификационог плана Фонд је структуиран у пет тематских целина (Спољнополитичка питања, Друштвено-политичка питања, Економска политика, Штампа,
Протокол). Фонд је архивистички сређен и припремљен за дигитализацију, а као
информативно средство за претраживање архивских јединица описа израђен је аналитички
инвентар.
Програмске активности:
Спровођење ревизије, контроле и корективних активности над дигиталним докуменатима
насталих током прве фазе (2018).

Спецификација трошкова
Екон.
Извор
Назив трошка
класиф.
01
423911 Остале опште услуге/уговор/ архивис
УКУПНО

Планирана
вредност
185.000,00
185.000,00

3.СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
Планирани су приходи у износу 2.360.000 динара а по основу пружања услуга по захтеву
корисника архивске грађе (копирање, скенирање, снимање материјала на медијуме,
истраживање и сл.) утрошили би се на следеће намене:
Ек.кл

ОПИС

411

ЗАРАДЕ
4111 Средства за плате, додатке и накнаде запослених

ИЗНОС
750.000
750.000
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412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
4121 Доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
4122 Доприноса за здравствено осигурање

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ
4131 Поклони деци запослених

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
4143 Отпремнине и помоћи
4144 Помоћ у лечењу запосленог

421

422

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

350.000
300.000
50.000
5.000

20.000
100.000
160.000

4233 Образовање и усавршавање

10.000

4237 Репрезентација

50.000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

4243 Медицинске услуге-лекарски прегледи
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
4251 Текуће поправке и одржавање зграде
МАТЕРИЈАЛ
4268 Материјал за одржавање хигијене
482

200.000

120.000

4242 Услуге образовања, културе и спорта

426

200.000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

4239 Остале опште услуге

425

50.000

5.000

4222 Трошкови службених путовања у иностранству

424

100.000

4211 Трошкови платног промета

4222 Трошкови слузбених путовања у земљи гостујуће изложбе

423

150.000

Порези, обавезне таксе
4821 Остали порези

511

100.000
305.000
5.000
300.000
100.000
100.000
10.000
10.000
80.000
80.000
50.000

511 Зграде и грађевински објекти

50.000
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512

ОПРЕМА

100.000

5122 Административна опрема

100.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА -програмске активности
Р.б.
Часопис Архив
1
2
3
4
5

ПРОГРАМ РEДОВНА 2020

Странци „гастарбајтери“: Страна стручна радна снага у
привреди Југославије 1945-1950. године

320.000,00

Изложба архивских докумената Српски народ и
југословенска држава (вође)

570.000,00

Изложба архивских докумената Српски народ и
југословенска држава (спољна политика)

600.000,00

Изложба архивских докумената из фондова и збирки Архива
Југославије поводом Дана архива

Р.б.
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНА 2020
10 Међународни конгрес архивског савета

70.000,00

2.980.000,00

МКИ
400.000,00
УКУПНО 400.000,00.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈЕ
1 Израда техничке документације за радове на адаптацији, санацији и
реконструкцији објекта и конструктивној санацији објекта и крова
Архива Југославије

Машина и опрема
Рачунарска опрема и опрема за видео надзор
2 Намештај
Нематеријална имовина
Књиге за библиотеку
Лиценце стандарди
3 Софтвер доградња

Р.б.

РЕДОВНО

260.000,00

УКУПНО

Р.б.

МКИ-

2.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
УКУПНО

ПРОГРАМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 2019
1 Дигитализација фонда AJ- 74 Краљев двор Фаза 1.
2 Дигитализација ФОНДА 138-МИНИСТАРСКИ САВЕТ КЈ
3 Фонд Канцеларија Маршала Југославије, фаза 3
УКУПНО

МКИ
25.000.000,00

3.000.000,00

800.000,00
28.800.000,00
МКИ
6.795.000,00
920.000,0
185.000,00
7.900.000,00
30

ЗАКЉУЧАК
Полазећи од законске регулативе дефинисане Законом о буџетском систему, у складу са
активностима које су дефинисане Законом о култури сачинили смо План за 2020. годину.
Планирани програми се односе на
•
Заштиту оригиналне архивске грађе (коришћењем дигиталних копија уместо
оригинала и неизмештањем оригиналне архивске грађе из депоа у коме су обезбеђени
адекватни амбијентални услови чувања)
•
Обезбеђивање он-лајн прегледа дигиталних копија и претраживање пратећих описа
целокупног дигитализованог садржаја избором појединачних, или укрштањем неколико
задатих кључних речи.
•
Представљање културног наслеђа кроз изложбе и зборнике као и коришћењем
нових технологија
•
Обезбеђивање доступности културне баштине најширем кругу публике и приступа
дигитализовном садржају са било које локације и у било које време
•
Међуархивску сарадњу и сарадњу са сродним, образовним и научним
институцијама.
За извршење тих активности ангажују се средства на позицијама 422, 423, 424.
Због посебних захтева које претпоставља реализација активности из
дигитализације, потребно је ангажовати и средства на позицијама 512 и 515.

области

За посматрани период дефинисане су две приоритене програмске области
финансирања:
1. Основна делатност изражена кроз изложбе и зборнике;
2. Дигитализација изражена кроз припремање архивске грађе, скенирање архивских
докумената, контрола квалитета дигиталних копија, упоредна контрола упарености
дигиталних копија и оригиналних докумената, унос података у базу података.
План и програм рада као део Финансијског плана за 2020. годину сачињен је на основу
опредељених износа Финансијског плана за 2020. годину.

ДИРЕКТОР АРХИВА
Др Милан Терзић
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