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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: др Милан Терзић, директор.
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 7,30 до 15,30 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. Драган Тешић, 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
решења и израда упутстава); вођење прописане евиденције о архивској грађи, фондовима
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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 других 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.
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 руководе.
Имена и звања руководилаца
Директор Архива Југославије
др Милан Терзић
3691-661, 3690 252/лок.110
Заменик директора Архива Југославије
мр Драган Тешић
3693-495, 3690 252/ лок 111
Помоћник директора Архива Југославије
др Бранка Докнић, архивски саветник
2648-274, 3690 252 лок 105
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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
Ранка Рађеновић, архивски саветник
3690 252/лок.151
Секретар републичке установе
Милица Баста, дипл. правник
3690 252/лок.104
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Образовна структура у Архиву Југославије у 2019.години

висока стручна спрема; 27;
54%

виша стручна спрема; 8;
16%

средња стручна спрема; 10;
20%

магистар наука: 3;
6%

доктор наука; 2;
4%
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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 7,30 до 15,30 часова
Писарница-рад са странкама: понедељак-петак од 9,00 – 15,00 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.мр Драган Тешић, за информације у вези са радом Архива Југославије
dragan.t@arhivyu.rs
tel 3690 252/lok 111
3.Јелена Виловић, за информације у вези са радом Архива Југославије
jelena.v@arhivyu.rs
Tel 3690 252/lok 117
Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је директор др Милан
Терзић.

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 2019.години
Ред.
Бр

Тражилац информације
у 2019, години

Број
поднетих
захтева

Број
усвојенихделимично

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

13

Информатор о раду
Архив Југославије

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

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

1
-

усвојених
захтева
1
-

-

-

1
2

1
2

-

-

Жалбе
У 2019.години није било жалби по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
Трошкови поступка
Трошкови поступка по захтевима странака нису наплаћивани.
Тражене информације у 2019. години
Захтеви у 2019.години односили су се на реституцију.

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.
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Рад Архива Југославије регулисан је следећим законима:
1.Закон о јавним службама („Сл.гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14)
2.Закон о култури („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20)
3.Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“, број 71/94, 52/11 и 99/11)
4.Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/16 и 95/18)
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.;
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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
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.
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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 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.
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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
користио преда дежурном раднику.
Истраживач-корисник током коришћења архивске грађе не сме писати по документима,
иста документа пресавијати или их употребљавати као подлогу хартији на којој пише.
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
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- 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,
- 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.
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9. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О РАДУ АРХИВА У 2019-ТОЈ ГОДИНИ
1.1.1. Заштита архивске грађе ван Архива

1) Евиденције о архивској грађи и регистратурском материјалу и преузимање
архивске грађе
У оквиру послова заштите архивске грађе по основу комплетирања преузета је грађа
Савезне јавне установе Радио Југославија за период 1954-2018. година чиме је завршен
ликвидациони поступак СЈУ Радио Југославија, по истом основу преузет је део грађе
Савезног хидрометеоролошког завода за период 1975-1991. година.
На основу Правилника о регистрима архивске грађе а за потребе централног регистра
архивске грађе који у складу са законом води Архив Србије, у предвиђене обрасце унети су
подаци о фондовима који се чувају у Архиву Југославије и прослеђени су Архиву Србије.
Кoд ималаца архивске грађе и регистратурског материјала кoји су oбиђени и кoјима је
пружана стручна помоћ око издвајања безвредног регистратурског материјала, сређивања
и пописивања архивске грађе и припреме за примoпредају у досијеа су стављени записници,
белешке и решења. Стручна помоћ пружена је у више наврата по разним питањима заштите
код 8 имаоца архивске грађе.
1.1.2. Заштита архивске грађе у Архиву

2) Издавање архивске грађе на сређивање и обраду и враћање у депо
На сређивање и обраду у току 2019. године дат је део фонда Савезног секретаријата за правосуђе
(узето у рад 10 метара од 59 колико има укупно грађе у фонду).
Са сређивања и oбраде ниједан фонд није враћен.
3) Издавање архивске грађе на коришћење и враћање у депо
На захтев истраживача ради коришћења архивске грађе у читаоници и појединцима у Архиву због
оперативних и стручних потреба издато је преко реверса: 7512 фасцикли, 1351 архивска јединица,
204 предмета, 110 елабoрата, 49 дoсијеа, 10 картотека, 2 ролне микрофилма и 154 књиге. Након
коришћења грађа је враћена на своје место у депо.

4) Коришћење архивске грађе у читаоници
Архивску грађу у читаоници Архива користила су 672 истарживача (483 домаћих и 189 страних) и
било је 4947 посета. У оквиру 82 фонда коришћено је 7425 фасцикли, 1351 архивска јединица, 204
предмета, 110 елабoрата, 29 дoсијеа, 10 картотека, 2 ролне микрофилма и 154 књиге.
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Грађа је коришћена за различите потребе - за писање монографија, израду докторских теза,
магистарских и дипломских радова, публикoвања архивске грађе, припреме геолошких
истраживања, израде студија, писања чланака до регулисања имовинско-правних односа.
По основу сукцесије грађу су користили представници Архива Босне и Херцеговине (један
истраживач, прегледана грађа Министарства просвете КЈ, АЈ-66).
По професији корисници архивске грађе најчешће су историчари, архивисти, студенти,
постдипломци, докторанти, пензиoнери, професори универзитета, адвокати, библиотекари,
инжењери и др.
У оквиру информисања о архивској грађи и фондовима који се чувају Архиву у овом извештајном
периоду пружане су информације потенцијалним корисницима како из земље тако и из
иностранства.
5) Коришћење архивске грађе за остваривање права правних и физичких лица и за
оперативне потребе државних органа и организација.
У овој години примљено је 1028 захтева. Изршен је увид у грађу и на основу истражених података
издата су 2 уверења, дато је 313 упута за друге установе, на 265 захтева је одговорено тако што су
урађене ксерокс копије тражених докумената, 168 захтева су били такве природе да су прослеђени
у читаоницу, на 211 захтева одговорено је електронском поштом, на 32 захтева послата је
скенирана документација, тражена је допуна за 25 захтева и 12 захтева је у раду.

6) Сређивање, размештај и остали послови везани за архивску грађу смештену у депоима
Архива.
- у оквиру послова на фото-документацији ТАНЈУГ-а у овом периоду рађено је на пословима
архивистичке обраде, дигитализације и техничке обраде регистратора са контакт-копијама. У
склопу архивистичке обраде настављен је рад на опису филмова и фотографија у оквиру серија
- Спољна политика, Култура и уметност, Привреда, Сарадња са иностранством, Распад
Југославије, Органи државне власти, Индустрија, Саобраћај и Спорт. Рађено је на разради
класификационе шеме и тестирању апликације. Урађене су исправке на регистраторима за које
су подаци због пада сервера били изгубљени. Што се дигитализације тиче извршена је ревизија
послова на техничкој обради фото-архиве ТАНЈУГ-а обављених током 2018 године;
- вршена је контрола скенираних докумената из фонда Канцеларија маршала Југославије (836),
израда нових дигиталних копија, корекција уочених неправилности, креирање метаподатака и
конверзија дигиталних копија из формата TIF у формат JPG, у оквиру 186 фасцикли извршена
је контрола 172.182 дигиталних докумената а урађена је и 1371 нова дигитална копија;
- скенирани су инвентари следећих фондова: Државна комисија за утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача, Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије,
Посланство Краљевине Југославије у Лондону, Министарсво физичког васпитања Краљевине
Југославије, Комитет за фискултуру Владе ФНРЈ, Савез удружења бораца НОР-а, Савезна
комисија за физичку културу, Војислав Јовановић Марамбо, Делегација Краљевине СХС на
Конференцији мира у Паризу.
- у новом депоу „библиотека“, у просторијама у којима је смештена архивска грађа
преконтролисан је поредак и урађени су топографски показивачи, у циљу физичке заштизе
архивске грађе. У нове фасикле препакована је грађа и проверени пописи следећих фондова:
Ватрогасни савез Југославије, Савез радио аматера Југославије, Народна техника Југославије,
Наутички савез Југославије, Савез инжењера и техничара текстилаца Југославије у укупној
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количини од 60 дм; на грађи Савезног завода за статистику урађена је интервенција на делу који
се односи на стамбену проблематику, кабинет директора, правне и рачуноводствене послове и
урађен је анекс пописа;
- у депоу на Новом Београду извршена је ревизија поретка грађе Савезне геодетске управе за
период 1965-1975 у количини од 39 дм, проверени су постојећи пописи и допуњен попис књига,
попис граничних геодетских планова и попис финансијске документације;
- елементарно је обрађена грађа Савеза друштава архивских радника Југославије за период 19541990 година у количини од 12 дм.
7) Пoслoви библиoтеке
Ивентарисано, сигнирано и обрађено 1695 нових књига, 81 годиште часописа и 245 чланака у којима
је цитирана грађа Архива Југославије.
Из фонда дупликата у Народној библиотеци Србије преузета су 4 велика пакета књига, за
библиотеку Филозофског факултета пописано је 130 књига из фонда наших дупликата.
Из легата Руска Матулића издвојено 90 књига које се односе на књижевност као поклон за
Филолошки факултет.
За интернет сајт Архива обрађено 20 наших издања
Издато корисницима 2039 библиотечких јединица,пружане
раздуживана и улагана враћена библиотечка грађа.

информације

корисницима,

8) Конзервација и рестаурација архивске грађе
Рађена је конзервација и рестаурација докумената следећих фондова :
-Министарство унутрашњих посслова КЈ,
-Министарство социјалне политике и народног здравља КЈ
-Генерални конзулат КЈ у Монтреалу
-За библиотеку АЈ урађено 106 новинских листова , 1 књига и 22 плаката.
Укупно је рестаурирано 2505, а конзервирано 3373 листова.
9) Репрографисање архивске грађе
Укупно је репрографисано 56.107 докумената, за потребе истраживача 36.459 документа,
462 скенова и 2357 копија скенова, а за потребе служби Архива 19.648 документа и 36
скенова, нарезано 66 ЦД-а.
10) Микротека
На захтев истраживача издато 18 микрофилмова и урађено 5 скенова.
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2. ПОСЛОВИ СРЕЂИВАЊА И ОБРАДЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

На сређивању и обради је било 7 фондова и на 230,50м грађе урађено је следеће:
класификовано на основне класификационе групе 39,10м; систематизовано 24м; издвојено
безвредног регистратурског материјала 89,50м; технички обрађено 24м; описано и
индексирано 27,95м; описано 3,90м; обрађено 34 књиге-1,20м; ревизија сређености и
успостављена структура на 12,50м; фолијација и печатање на 58775 листова - 8,30м.
Урађене су две коначне историјске белешке. Сигнирано је и исписани су називи за 219
јединица описа. У базу података унети су описи за 76 јединица описа, описи индекси за 143
јединице описа и попис за 34 књиге. Припремљене су, одштампане и излепљене етикете на
125 фасцикли и 34 књиге.
Настављено је сређивање Збирке фотографија фонда НИРО Комунист и технички је
заштићено и пописано у бази ексел 1454 фотографије.
Припремљена је, постављена и отворена изложба Престолонаследник
Карађорђевић и стварање југословенске државе.

Александар

334 - МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШТАМПУ
1918-1945; 94м (67м - ф. 659 + књ. 29; 27м)

Настављено је сређивање и обрада грађе и урађено је следеће:
-описано и индексирано 9,10м,
-издвојено безвредног регистратурског материјала 0,90м.
334 -МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОДЕЉЕЊЕ
1919-1941; 226,50м (ф. 1245 + 235; књ. 349 + 49)

Настављено је сређивање и обрада и урађено је следеће:
- систематизовано 9,40м,
- технички обрађено 9,40м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 8,70м,
- описано и индексирано 11,80м.

420 – ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МОНТРЕАЛУ
1922 – 1923;1926 - 1932 (1922 - 1946); 3,50м(ф.25 + књ.83)
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Настављено је сређивање и обрада фонда и описано и индексирано 2,10м грађе.

170 – САВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ
ВЛАДЕ ФНРЈ
1950– 1953; 6,70м ( ф.63+ књ.7)

Завршено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:
- систематизовано 3,90м,
- технички обрађено 3,90м,
- описано3,90 м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 0,50м,
- ревизија сређености и успостављена је структура на 6,50м грађе (76 - јединица описа,63фасцикле),
- сигнирани и исписани су називи за 76 јединице описа,
- обрађено је 7 књига – 0,20м,
- припремљене су, одштампане и излепљене етикете на 63 фасцикле и7 књига,
- у базу података унети су описи за 76 јединица описа,
- коначна историјска белешка.

594 – САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ
1963 – 1967(1954 – 1967); 30,50м
Започето је сређивање и обрада фонда и прикупљен је део података за израду прелиминарне
историјске белешке.

208 - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ
1952 -1971 ( 1951-1971); 150м
Настављено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:.
- класификовано на основне класифиикационе групе 37,20м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 75,80м,
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- систематизовано 6,20м,
- технички обрађено 6,20м.

603 - САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
1962- 1967; 23,50м

Настављено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:
-класификовано на основне класификационе групе 1,90м;
-систематизација 4,50м,
- технички обрађено 4,50м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 1,90м.

587- САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
1967 - 1971; 7м (ф. 62 + књ. 26)

Настављено је сређивање и обрада архивске грађе фонда и урађено је следеће:
-издвојено безвредног регистратурског материјала 1,70м,
- описано и индексирано 5м.
- ревизија сређености и успостављена је структура на 6м грађе (143 - јединице описа,62фасцикле),
- сигнирани и исписани су називи за 143 јединице описа,
- обрађено је 26 књига – 1м,
‐ припремљене су, одштампане и излепљене етикете на 62 фасцикле и 26 књига,
- у базу података унети су описи за 143 јединице описа,
- коначна историјска белешка.

377 - ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА

Наставлено је сређивање збирке фотографа фонда НИРО Комунист. Технички је обрађено
и пописано у бази ексел 1454 фотографије.
Преузето је 690 фотографија фонда 559 - Савезна комисија за културне везе са
иностранством. На фотографијама су исписане улазне сигнатуре, технички су заштићене и
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пописане у бази ексел.
Пописани су и проверене димензије 246 фото-албума ради израде наменских заштитних
футрола(кутија).
Фототека Архива Југославије припремљена је за пресељење у депо у дворишној згради.
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Настављена је фолијација и печатање грађе фонда 334 - Министарство иностраних послова
Краљевине Југославије–Конзуларно-привредно одељење и урађено је 58775 листова – 8,30м (83
фасцикле).
Урађена је структура, садржај, импресум, преконтролисан у бази и преломљен текст инвентара
фонда 170 – Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ.
Припремљена је, постављена и отворена изложбе Престолонаследник Александар Карађорђевић и
стварање југословенске државе.
За потребе истраживача и запослених у Архиву Југославије скениране су обрађене и нарезане на
диск фотографије и друга документа. Осим тога, скенирано је 45 фотографија за потребе
Историјског музеја Србије поводом издавања монографије о кнегињи Јелисавети Карађорђевић.
Поводом припрема изложби Архива Југославије из Фототеке Танјуг скенирано је и обрађено 283
негатива.
Запослени у Одељењу су у више наврата преносили архивску грађу и безвредни регистратурски
материјал.

3. ПОСЛОВИ ИНФОРМИСАЊА, ОБЈАВЉИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И
МЕЂУАРХИВСКЕ САРАДЊЕ

Одељење за информисање, објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу, током
извештајног периода, радило је у складу са Програмом рада Одељења за 2019. годину на
пољу информисања, објављивања архивске грађе, реализације и припреме изложбених
поставки архивске грађе, сарадње са научним и другим институцијама, међународне
сарадње. Одељење је обављало и друге послове који су били и нису били предвиђени
Програмом рада.
3.1. Информисање
За „Веб-сајт“ Архива Југославије написани су текстови о догађањима у Архиву, почев од
обележавања Дана Архива 21. јануара 2019. године, приказивањем изложбе архивских докумената
на тему Краљ Александар Карађорђевић и стварање југословенске државе у изложбеној сали
Архива Југославије, о њеном гостовању у Врању јуна месеца, о гостовању изложбе докумената
Београд-Копенхаген - 100 година дипломатиских односа у Данској краљевској библиотеци у
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Копенхагену, у периоду 25. фебруар-14. март 2019. године, коју је такође приредио Архив
Југославије. Преко веб странице обавештавано је и о гостовању изложбе Србија-Русија, ЈугославијаСССР априла и маја месеца у Ужицу, маја у Краљеву, јуна месеца у Неготину. Написани су текстови
и о гостовању словачке изложбе Давид Унрајх – шампион који је изазвао Хитлера на двобој, у
периоду 15. април-10. мај 2019. године, као и промоцији књиге Дечаци са Мораве, одржаној у
Архиву Југославије 30. маја 2019. године. Затим текстови о посети новоименованог амбасадора
Савезне Републике Бразил Архиву Југославије 18. јуна, као и текст о промоцији књиге Томислава
Р. Симоновића о Американцу Џону Фротингаму, једном од највећих српских добротвора 20. века,
који је свој живот посветио збрињавању и школовању српске ратне сирочади и организовању
здравствене службе у Краљевини СХС, одржаној 25. јуна у Архиву, као и изложбеној поставци о
њему.
Јавност је преко „Веб-сајта“ Архива Југославије упозната са: гостовањем изложбе Бањалука,
центар Врбаске бановине 1929-1941, коју је приредио Архив Републике Српске, а била је отворена
у Архиву Југосавије 4. септембра ове године, затим са отварањем изложби БЕОГРАД-ХЕЛСИНКИ,
90 година дипломатских односа, 1. октобра 2019. године и БЕОГРАД-БРАЗИЛИЈА, 80 година
диломатских односа, 15. новембра 2019. године, које је приредио Архив Југославије; промоцијом
књиге Владимира Ћоровића Односи Србије и Аустроугарске у 20. веку, на енглеском језику, коју
је Архив Југославије припредио у сарадњи са Балканолошким институтом и Хуверовим институтом
при Станфорд универзитету, у тиражу од 400 примерака; те отварањем изложбе Сто година
савременог дипломатског архива, 16. децембра, коју је Архив Југославије радио у сарадњи са
Министарством спољних послова Републике Србије. На „Веб-сајту“ Архива нашле су се у вести о
посети најновијег амбасадора Републике Индонезије Њ.Е. Мохамада Чандра Видја Јуде
(Mochammad Chandra Widya Yudha) Архиву Југославије, као и о боравку делегације Архива
Југославије у Џакарти, 8-12. децембра 2019. године.
Министарству културе и информисања Републике Србије пружане су информације о сарадњи у
области архива са разним земљама: Бугарском, Аустријом, Словачком, Италијом, Кином, Тајваном,
Мађарском, Француском.

3.2. Издавачка делатност
Током извештајног периода објављене су публикације:
-Двојезични, српско-енглески каталог изложбе докумената Краљ Александар Карађорђевић
и стварање југословенске државе, коју је Архив припредио поводом Дана Архива.
-Водич кроз фондове Архива Југославије, 1945-2006, који се односе на области културе,
просвете, науке и информисања, са тиражом од 300 примерака.
-Водич кроз фондове Архива Југославије, 1945-2006, који се односе на област правосуђа, са
тиражом од 300 примерака.
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- Рукопис Владимира Ћоровића Односи Србије и Аустроугарске у 20. веку, на енглеском
језику, коју је Архив Југославије припредио у сарадњи са Балканолошким институтом и Хуверовим
институтом при Станфорд универзитету, у тиражу од 400 примерака.
-Приведен је крају рад на припреми за објављивање два тома зборника докумената Немци
о Краљевини Југославији – Дипломатски извештаји из Бонског архива о унутрашње
политичким односима у Југославији, 1920-1929. први том, 1930-1934. други том (завршетак OCRовања докумената, израда регеста за том II). Излазак из штампе се очекује почетком 2020. године.
-Двојезични, српско-енглески каталог изложбе докумената БЕОГРАД-ХЕЛСИНКИ, 90
година дипломатских односа, коју је Архив припредио поводом обележавања овог јубилеја, у
тиражу од 300 примерака.
-Двојезични, српско-енглески каталог изложбе докумената БЕОГРАД-БРАЗИЛИЈА, 80
година дипломатских односа, уз истоимену изложбу, у тиражу од 400 примерака.
-Двојезични, српско-енглески каталог изложбе Сто година савременог дипломатског
архива, у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије, у тиражу од 100
примерака.
-Репринт издање књиге Архива Југославије из 2003. године, о историјату зграде у којој је
Архив смештен од 1969. године.
-Друго допуњено издање монографије о Архиву Југославије, поводом 70-е годишњице од
оснивања.
За сва приређена издања извршена је припрема материјала за штампу, осим каталога изложбе Сто
година савременог дипломатског архива, чију је припрему радила штампарија по договору са
Министарством спољних послова и другог издања монографије о Архиву, чију је припрему радила
фирма М-ГРАФ из Трстеника.
3.3. Изложбе архивске грађе

-Почетком 2019. године, Дан Архива Југославије обележен је изложбом докумената
Краљ Александар Карађорђевић и стварање југословенске државе, постављеном у Архиву
Југославије, коју је отворио министар културе и информисања Владан Вукосављевић.
-Рађено је на прегледу и одабиру грађе из фондова Архива Југославије ради припреме
изложбе поводом 90 година дипломатских односа са Финском Републиком, и истражени су фондови
АЈ-837, АЈ-130, АЈ-803, АЈ-806 и АЈ-112. Одабрана архивска грађа, документа и фотографије,
скенирани су и написани су описи са сигнатурама, извршен је ужи избор докумената. Ради допуне
материјала обављен је рад на истраживању докумената Политичког одељења Дипломатског архива
Министарства спољних послова Републике Србије. Постављену изложбу БЕОГРАД-ХЕЛСИНКИ,
90 година дипломатских односа, у Архиву Југославије, отворили су 1. октобра министри спољних
послова Републике Србије и Финске Републике.
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-Рађено је на истраживању материјала ради припреме изложбе докумената поводом 80
година дипломатских односа са Савезном Републиком Бразил, предвиђене Програмом рада Архива
Југославије за новембар 2019. године и прегледана је грађа фондова АЈ-836 и АЈ-837, као и инвентар
фонда АЈ-385. Одабрана документа су скенирана и описана, а ради допуне материјала на поменуту
тему обављен је рад на истраживању докумената у Дипломатском архиву Министарства спољних
послова Републике Србије. Њ.Е. Едуардо Ботеља Барбоса, амбасадор Савезне Републике Бразил у
Републици Србији, отворио је 15. новембра изложбу БЕОГРАД-БРАЗИЛИЈА, 80 година
дипломатских односа, изведену у форми плаката и постављену у Архиву Југославије.
-Из фондова Архива Југославије прикупљена су документа до 1945. године и извршен је
њихов шири одабир (140 докумената), потребних за изложбу Министарства спољних послова
Републике Србије, којом би се у децембру 2019. године обележило 100 година од оснивања
Архивског одељења Министарства. Поводом најаве ове изложбе Архив Југославије је, маја месеца,
у Дому народне скупштине, приредио мању поставку од изабраних докумената, користећи технику
паспартуа, са одговарајућим техничким решењима легенди за паспартуе, клирите и витрине.
Изложба већег обима са обједињеним одабиром докумената Дипломатског архива периода после
1945. године, под називом Сто година савременог дипломатског архива, постављена је и отворена
је 16. децембра у Архиву Југославије.
-Поводом 70 година Архива Југославије, за Дан Архива, 21. јануар 2020. године,
припремљена је изложба – ретроспектива одабраних експоната изложби које је Архив приредио у
задњих десет година, у форми плаката.
-Осмишљена је пројекција ликовног приказа на платну за централни део фасаде зграде
Архива Југославије, поводом 70 година од његовог оснивања.
-За сталну изложбену поставку при улазу у двориште Архива приређен је материјал, као и
техничко решење извођења паноа.

3.4. Сарадња са другим архивима и институцијама
Настављена је сарадња са научним институцијама Републике Србије, међу њима са САНУ, око
промоције књиге Владимира Ћоровића Односи Србије и Аустроугарске у 20. веку, одржане 28.
октобра у свечаној сали САНУ.
Са Министарством спољних послова Републике Србије сарађивано је у погледу истраживања и
припреме архивске грађе за обележавање 100 година оснивања савременог дипломатског архива,
као и истраживања архивске грађе после 1945. године представника Архива Југославије у
Дипломатском архиву, а на тему дипломатских односа са Савезном Републиком Бразил и Финском
Републиком.
Остварени су контакти са архивима и музејима у Србији (Ужице, Краљево, Неготин, Врање) ради
гостовања и поставки изложби Архива Југославије.
Сарађивано је и са Заводом за издавање уџбеника ради гостовања изложбе, као и промоције књиге
Томислава Р. Симоновића о Џону Фротингаму, једном од највећих српских добротвора 20. века.
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Гостовања изложби Архива Југославије
- Изложба Српско/југословенско-египатски односи, реализована у сарадњи Архива Србије,
Архива Југославије и Амбасаде Арапске Републике Египат, а поводом 110 година од успостављања
дипломатских односа између две земље, после Дома народне скупштине Републике Србије, током
2018. године гостовала је у Параћину и Темерину, а 22. фебруара 2019. отворена је у Јагодини.
-Након обележавања стогодишњице дипломатских односа Краљевине Данске и Републике
Србије у Београду 2017. године, Амбасада Републике Србије у Копенхагену отворила је изложбу
под називом Београд-Копенхаген - 102 године дипломатиских односа, 25. фебруара 2019. године,
у Данској краљевској библиотеци. Изложба, коју је приредио Архив Југославије у сарадњи са
Дипломатским архивом Министарства спољних послова Републике Србије, Амбасадом Краљевине
Данске у Београду и Данским краљевскм архивом, била је у Данској краљевској библиотеци
изложена до 14. марта 2019. године.
-Изложба Србија-Русија, Југославија-СССР, коју су поводом 180 година успостављања
дипломатских односа приредили Архив Србије и Архив Југославије, током априла и маја 2019.
године гостовала је у Историјском архиву Ужица, током маја у Историјском архиву Краљева, током
јуна у Историјском архиву Неготина.
-Изложба докумената Краљ Александар Карађорђевић и стварање југословенске државе,
коју је приредио Архив Југославије, отворена је 10. јуна у Историјском архиву Врања.
-Поводом обележавања ослобођења Београда и посете Дмитрија Медведева, председник
Владе Руске Федерације, у Центру "Сава" је 19. октобра 2019. године одржана Свечана академија и
постављена изложба 75. годишњица ослобођења Београда у Другом светском рату, коју су
приредили Архив Југославије и Архив Србије. На изложбеној поставци приказане су фотографије,
документи и експонати, који се чувају у Архиву Југославије, Музеју Југославије, Војном архиву и
Војном музеју.
Гостовања изложби у Архиву Југославије
-Постигнут је договор са Амбасадом Словачке Републике у Београду да се у изложбеном
простору Архива Југославије, априла 2019. године, пригодном изложбом обележи Дан сећања на
жртве холокауста. Изложба Давид Унрајх – шампион који је изазвао Хитлера на двобој, коју је
приредио Јеврејски музеј из Братиславе, отворена је у Архиву Југославије 15. априла. Уз ову, биле
су постављене и изложба о Словачком покрету отпора у току Другог светског рата, организованом
1944. године, као и материјал о споменицима посвећеним жртвама фашизма у Словачкој.
-У изложбеном простору Архива постављена је и 25. јуна отворена изложба посвећена Џону
Фротингаму, једном од највећих српских добротвора 20. века, националном хероју Србије, који је
свој живот посветио збрињавању и школовању српске ратне сирочади и организовању здравствене
службе у Краљевини СХС. Изложбена поставка је разноликог материјала - од урамљених повеља
које је добио за заслуге, преко изложбених плаката, до оригиналних писама и фотографија.
-У изложбеном простору Архива постављена је и 4. септембра отворена изложба Бањалука,
центар Врбаске бановине 1929-1941, коју је приредио Архив Републике Српске на основу сопствене
богате изворне грађе, која је разврстана и сређена по свим областима и делатностима Бановине, а
посебну врсту историјских извора и значај у изради ове изложбе представљале су фотографије..
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Промоције у Архиву Југославије
У Архиву Југославије је 30. маја 2019. године, представљена књига Дечаци са Мораве Зорана
Бранковића, издање Међуопштинског историјског архива у Чачку. Књига о којој су говорили Лела
Павловић, директорка Архива у Чачку и њен аутор Зоран Бранковић, базира се на аутентичним
сведочењима некадашњих чланова групе Дечаци са Мораве и обогаћена је обиљем фотоматеријала.
Ова рокенрол група била је активна у Чачку, у периоду 1965-1972, а кроз групу су прошли музичари
који су обележили музичку сцену некадашње Југославије и Србије: Бора Ђорђевић (Рибља Чорба),
Радомир Михаиловић-Точак (Смак), Зоран Радосављевић (Галија), Бата Сокић (Сунцокрет), Зоран
Бранковић (Ватра) и Љубинко Милошевић (Крвна група). Саставни део књиге, која говори о
историји једне чачанске рокенрол групе, чини ЦД са песмама из тог времена.
У „Амфитеатру“Архива Југославије, 25. јуна 2019. године, представљена је књига Томислава Р.
Симоновића о Американцу Џону Фротингаму, једном од највећих српских добротвора 20. века,
ожењеног Јеленом Лозанић, с којом је делио хуманитарни рад помажући деци у Србији.

Промоције ван Архива
У свечаној сали САНУ, 28. октобра 2019. године одржана је промоција књиге Владимира Ћоровића
Односи Србије и Аустроугарске у 20. веку, на енглеском језику, коју је Архив Југославије припредио
у сарадњи са Балканолошким институтом и Хуверовим институтом при Станфорд универзитету.
3.5. Међународна сарадња
У оквиру међународне сарадње Архив је имао сусрете и разговоре са представницима страних
амбасада у Београду, директорима страних националних архива, културних, образовних и других
установа.

Билатерална сарадња
Словачка Република
После састанка у Архиву Југославије, одржаног 12. фебруара 2019. године, са Амбасадом Републике
Словачке договорено је гостовање изложбе о јединственој животној причи јеврејског рвача и првака
света из Братиславе (Словачка), Давида Унрајха (1907 - 1957), који је између два светска рата
одиграо важну улогу у ублажавању утицаја приближавајућег фашизма у јеврејској заједници у
Братислави. Као спортиста и прави шампион, он се супротставио Хитлеровом тоталитарном режиму
чак и после одласка у САД.
С обзиром да је за поставку описане изложбе био довољан релативно мали простор (25м2), а да је
изложбена сала Архива Југославије велика, на лицу места је са представницима Амбасаде Словачке
Републике договорено да у истој сали истовремено може да се прикаже и изложба о Словачком
покрету отпора у току Другог светског рата, организованом 1944. године, као и изложба о
споменицима посвећеним жртвама фашизма у Словачкој.
31

Информатор о раду
Архив Југославије
Утврђен је 15. април 2019. као датум отварања изложбе, а комплетан материјал за инсталирање
изложбе (рвачки ринг са девет дрвених информативних плоча-паноа, причвршћених за ужад ринга
и фигуром Давида у рвачкој пози природне величине) стигао је неколико дана раније из Словачке,
те је уз помоћ радника Амбасаде Словачке Републике изложба и постављена у Архиву Југославије.
Руска Федерација
Вођена је преписка са руководством Федералне архивске агенциије Русије око састанка у Београду,
у Архиву Југославије, 17. априла 2019. године. Циљ овогодишње посете архивске делегације Руске
Федерације у саставу: Андреј Николајевич Артизов, руководилац Федералне архивске агенције
Русије; Сергеј Владимирович Мироњенко, научни руководилац Државног архива Руске Федерације
и Јана Михајловна Златкис, архивски саветник у Државном архиву Руске Федерације, био је
разматрање перспектива даље сарадње Росархива и Архива Југославије.
Будући да Архив Југославије има потписан Споразум о сарадњи са Федералном архивском
агенцијом Русије од 1994. године и иза себе неколико успешних заједничких пројеката, у оквиру
важећег Споразума о сарадњи између ових установа, овог пута је договорена припрема зборника
докумената чија би тема била економски односи између Југославије и СССР-а, за период 1945-1990.
година, који би био припремљен у сарадњи са Архивом Србије.
Архив Југославије дао је сагласност за коришћење дигиталних копија докумената из фондова
Архива Југославије који се односе на рад архитекте Николаја П. Краснова: Дому руске дијаспоре
„Александар Солжењицин“ за сталну поставку у новом Музеју руске дијаспоре у Москви, за
изложбу поводом 155 година од рођења великог архитекте у зграду Дома; Историјском музеју града
Ступино, такође за сталну поставку.
Финска Република
Са представницима Амбасаде Финске Републике одржано је више састанака и договора, писаним и
усменим путем, у циљу припреме материјала за изложбу докумената посвећену 90-ој годишњици
диломатских односа две земље, као и организацији церемоније отварања изложбе, с обзиром да је
министар спољних послова Финске Републике Пеко Хависто, заједно са министром спољних
послова Републике Србије Ивицом Дачићем учествовао у тој церемонији.
Савезна Република Бразил
Са представницима Амбасаде Савезне Републике Бразил Архив Југославије је био у непрекидном
контакту, преко непосредних састанака, као и преписке због припреме материјала за изложбу којом
је обележено 80 година дипломатских односа са том земљом. Амбасада је дала свој допринос у
достављању ретких фотографија дипломатских представника Бразила у Југославији, као и у
транскрипцији на ћирилицу имена бразилских председника, министара спољних послова, те
дипломатских представника.

Република Немачка
Архив Југославије је 26. новембра 2019. године посетила делегација Центра за војну историју и
друштвене науке Министарства одбране Немачке, на челу са капетаном бојног брода др Јергом
Хилманом. Током посете, која је била договорена са Институтом за стратегијска истраживања
Универзитета одбране у Београду, директор Архива Југославије упознао је госте са организацијом
и радом Архива.
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Република Индонезија
Поводом заједничке номинације докумената Националног архива Индонезије и Архива Југославије
о Првој конференцији несврстаних, одржаној у Београду 1961. године, за регистар УНЕСКО-вог
пројекта „Меморија света“, Архив Југославије је посетио амбасадор Републике Индонезије Њ.Е.
Мохамад Чандра Видја Јуда (Mochammad Chandra Widya Yudha), а делегација Архива Југославије
је, на позив Националног архива Индонезије, боравила у Џакарти, 8-12. децембра 2019. године,
учествујући у раду припремне конференције за номинацију и том приликом предала ДВД са већим
делом скенираних одабраних докумената, првенствено на папиру, као и њиховим описима и
описима фондова. Остатак материјала који ће Архив Југославије припремити за номинацију су
фотографије, као и аудио-видео материјал.

3.6. Послови примене информационих технологија
У овом извештајном периоду настављен је рад на пројекту Дигитализација фото архива ТАНЈУГа, затим Дигитализација фонда АЈ-836 и Дигитализација фонда АЈ-14.
Рађено је на припреми новог сајта Архива и ажурирању садашњег сајта.
Рађени су послови администратора информационих система и технологија.
Током извештајног периода обављани су и послови администратора мреже.
Редовно су рађени послови на вођењу евиденције присутности на послу (израда листа у pdf-у, excelу, њихово штампање, улагање у регистратор, са листама за евиденцију излазака и проведених часова
на послу).

3.6.1. ПРОЈЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:
Дигитализација фото архива ТАНЈУГ-а
Настављен је рад започет пре две године. Извршено је поновно тестирање дела апликације коју ће
обрађивачи архивске грађе Фото архиве ТАНЈУГ користити за унос и ажурирање података
креираних током обраде архивске грађе. Припремљени су коментари који су прослеђени тиму МИ
САНУ.
После састанка одржаног у Математичком институту САНУ, тиму МИСАНУ је достављена
финална листа поља по којима је потребно омогућити претраживање базе током обраде Фото
архиве.

Дигитализација фонда АЈ‐836 (Канцеларија маршала Југославије)

Припремљено је упутство за контролу квалитета дигиталних копија; преузимане су
прегледане дигиталне копије, од запослених који су радили контролу квалитета, ради
смештања на две одвојене серверске локације (14 преузимања); повремено је рађено на
обради дигиталних копија у програму Adobe Photoshop. (Скенирање и контрола квалитета
дигиталних копија су завршени.)
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-Тестирање Апликације за претраживање инвентара фонда и приказ дигиталних
копија: Тестирана је и Апликација за претраживање инвентара фонда и приказ дигиталних
копија. Примедбе су више пута достављане предузећу Docus у коме се ова Апликација
развија, контактиран је и програмер Апликације, али још увек није све завршено.
Колегама који раде контролу прекуцаних података из инвентара и који придружују називе
фолдера у којима се налазе дигиталне копије је дато упутство како би требало да се тај посао
обави, али неусаглашености у описима, које нису биле очигледне у штампаном инвентару,
сада морају у ходу да се исправљају како би се омогућио преглед и претраживање садржаја
инвентара путем Апликације.
Дигитализација фонда АЈ-14
Скенирање архивске грађе која чини фонд АЈ-14 (Министарство унутрашњих послова Краљевине
Југославије) одвија се успорено, кривицом извођача, предузећа ДАС. До сада је скенирано укупно
88 фасцикли (4.33 TB)

Припрема новог сајта

После вишемесечног договарања са извођачем радова, уз повремено укључивање чланова
Радне групе, постигнут је договор о изгледу почетне стране: распоред и величина појединих
целина, избор фотографија уз хедер, тип, величина и боја фонта, садржај футера и хедера,
поравнање и размаци појединих садржаја, изглед менија. Отпочео је рад на дефинисању
дизајнерског и функционалног решења за сваку од целина сајта.
Почетна страна, Контакт страна и целина Изложбе (сем интернет изложби) су завршене. У
току је израда следећих целина: Библиотека, Издања, За архивисте и Лексикон.
Ажурирање постојећег сајта Архива
Редовно је ажурирана српска верзија, сходно достављеним материјалима, a са малим временским
помаком, након добијања превода од ангажованог преводиоца, вршене су измене и верзије сајта на
енглеском језику. Додато је укупно 41 вест, 110 pdf документа, креирана 21 нова html страна;
обрађена 41 слика;

Набавка
Различите набавке: сервисирање клима уређаја у сервер сали, ситна ИТ опрема, улазни читач,
лиценце за коришћење антивирусног програма ЕSET, Kaspersky, MS Office 2019, Abbyy Fine Reader
15 и Adobe Acrobat17, уговарање услуга: одржавања апликације Читаоница и одржавање система за
видео надзор.

Остали послови: на захтев запослених претраживање бекапа ради проналажења и копирања
потребних података; преузимање дигиталних копија од предузећа ангажованих за скенирање
архивске грађе (фондови АЈ-836 и АЈ-14), ради њиховог смештања на сервере Архива;
координирање инсталације опреме потребне за повезивање Архива на АМРЕС мрежу;
координирање пререгистрације (пребацивања) нашег домена са СББ-а на ОРИОН; подешавање
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параметара за извештаје о присутности запослених у згради Архива, сходно захтеву секретра
Архива; присуствовање стручним скуповима: Представљање АРХИС-а; Упознавање са
могућностима АРХИС-а; Дигитална трансформација; Промоција Претраживача културног наслеђа;
Смернице за успостављање ефикасног дигиталног наступа и представљања установа културе у
Републици Србији.
Сарадња са администратором локалне рачунарске мреже

3.6.2. Послови администратора информационих система и технологија
-Решавање проблема у раду софтвера и хардвера на рачунарима запослених:
На 46 рачунара су успешно решени проблеми који су се појавили: у раду рачунара, штампача,
антивирусног програма ESET EndPoint Security 6, програма за рад са електонском поштом, са
ажурирањем оперативног система Windows 7 и Windows 10, MS Office 2007, са апликацијом Device
Access Manager, са радом камера за видео надзор, са инсталацијом софтвера за библиотеке,
електронску пореску управу, MS Office 2016 језичких интерфејс пакета, конвертора кодних
распореда за програм MS Word 2016 и др.
-Продужавање лиценци антивирусног софтвера, решавање проблема у раду антивирусних
програма и послови антивирусне заштите:
На 11 рачунара активирана је нова лиценца за антивирусни програм Kaspersky.
‐Ажурирање WINDOWS XP, WINDOWS 7 и WINDOWS 10 OS на рачунарима запослених:
На 29 рачунара и 3 лаптопа извршено је ажурирање оперативног система Windows 10 (на најновију
верзију – инсталацијом Feature update to Windows 10, version 1809 и и Feature update to Windows 10,
version 1903)), на једном рачунару ажурирање оперативног система Windows 7, и на једном лаптопу
оперативног система Windows 8.
‐Инсталација и ажурирање програма на рачунарима запослених:
На 35 рачунара и 5 лаптоповаа инсталирани су сви неопходни програми (њих 165), 3 драјвера, 110
језичких пакета и 50 помоћних језичких пакета (за приказ и проверу правописа); подељени су 2 хард
диска на партиције, подешени су: опције за напајање, опције за мрежу (да би се делио штампач),
Proxy server, Language Bar, иконице у Task Bar-у; дифрагментација дискова урађена је на 2 рачунара;
креирана су 2 корисничка налога, 2 мејл налога; деинсталирана су 23 програма.
-Инсталација хардвера на рачунарима запослених:
На 2 рачунара инсталирани су 2 мултифункционална уређаја и 1 скенер, на једном рачунару фотоскенер, а на 5 рачунара подешено је да мултифункционални уређаји, инсталирани на 3 друга
рачунара, буду дељени и да могу да се користе и на рачунарима за које нису физички везани.
На још 4 рачунара подешено је да 2 мултифункционална уређаја буду дељена.
На 4 рачунара инсталирана су 2 скенера (прво скенер марке Canon CanoScan D 646u, који није давао
задовољавајуће резултате, па касније други скенер марке Epson Perfection 19 - драјвере и софтвер за
рад скенера) и 3 штампача (HP LaserJet 5000N; HP LaserJet M102; HP LaserJet 1020).
На 2 рачунара инсталирана су 2 мултифункционална уређаја (штампач, скенер-копир).
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‐Миграција и BACKUP-овање података:
Са 8 рачунара и једног лаптопа backup-овани су и мигрирани подаци на нова 4 рачунара и нови
лаптоп, док су са једног рачунара (који се тренутно не користи) копирани подаци на екстерни хард
диск; вршено је повремено бeкaповања MySQL базе података Инвентар која се налази на серверу;
извршено је бeкaповање Bookmarks и Favourites из browser-а са старих рачунара и импортовање у
browser-е на новим рачунарима у кориснички налог (на 4 рачунара); извршено је backup-овање
података са 2 лаптопа на екстерни хард диск.
-Измена скриптова у Веб апликацији Инвентар:
Рађено је на измени програмских скриптова веб апликације Инвентар како би се они обезбедили од
злоупотребе злонамерних корисника.
Урађено је следеће:
-тестирани су скрипрови са извршеном исправком додавањем одређених сигурносних функција,
које је послао веб програмер;
-извршена је измена дизајна веб страна апликације на којима се не види доња линија заглавља
апликације;
-извршена је замена функција које не би требало користити у скриптовима, другим функцијама (на
примеру једног скрипта који је изменио веб програмер, урађена је измена кода у свим другим
скриптовима за преглед података и преглед извештаја).
‐извршено је избацивање променљивих које се односе на сесије из скриптова за претраживање
података (због безбедносних разлога); започето је репрограмирање апликације, писањем
корисничких функција;
-из скриптова за претраживање података избачене су променљиве које садрже сqл наредбе;
-настављена је измена скриптова за претраживање података како би се из URL-а уклониле
променљиве за сортирање колона у оквиру табела са резултатима;
-извршено је сортирање података по колонама у табели тамо где га није било (листа фондова,
преглед индекса података, преглед архиве индекса, резултат претраживања досијеа фонда 17 по
делатности и друго)
-обрисани су коментари из скриптова за претраживање;
-настављена је измена програмског кода за валидацију променљивих приликом приказивања
резултата претраге (провера да ли је корисник у URL-у намерно мењао називе променљивих);
-измењени су постојећи скриптови за пагинацију тј. за приказивање бројева страна резултата
приказа на веб странама веб апликације (уклањање сесијских променљивих из ових скриптова из
безбедносних разлога);
‐backup-ована је MySQL база података ’inventar’ на серверу, коју користе запослени како би у њу
уносили, мењали, прегледали и претраживали податке путем веб апликације.
-измењена је у css фајловима боја позадине апликације.
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-извршено је сортирање података за досијеа инд./занатских фирми и досијеа АД и банака (у
фонду АЈ-65) на странама за преглед података (измењени скриптови за преглед ових досијеа и за
пагинацију);
-извршено је сортирање података за досијеа инд./занатских фирми и досијеа АД и банака (у
фонду АЈ-17) на странама за преглед података (измењени скриптови за преглед ових досијеа и за
пагинацију);
-извршена је измена скриптова извештаја – замена променљивих које су називи колона;
-извршена је измена дизајна страна за претрагу, подешавање ширине падајућих листа са називом
и бројем фонда;
-извршена је измена скриптова претраге и приказа резултата претраге – замена променљивих
које су називи колона;
-урађен је нови скрипт за измену индекса архивске грађе, по траженом индексу.

3.6.3. Администраторски послови на рачунарској мрежи
У току овог извештајног периода, вршени су редовни послови на одржавању серверских система,
као и други редовни оперативни послови.

4. ВОДИЧ КРОЗ ФОНДОВЕ АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 1945-2006
Архивски фондови друштвено-политичких организација

Настављен је рад на едицији Водича кроз фондове Архива Југославије. Садашња, VII књига
Водича односи се на фондове настале радом друштвено-политичких организација и њима
припадајућих фондова 1945-2006. г.
У протеклом периоду обрађен је фонд Савеза комуниста Југославије (АЈ, 507) и започет рад
на обради фондовске целине Савез комунистичке омладине Југославије (АЈ, 508).

10. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ

5.3. Финансијско-материјално пословање
Буџет је и у овом извештајном периоду био доминантан извор финансирања активности Архива. У
2019. години Архиву је из буџета утрошено укупно 108.022.475 динара.
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Буџет Републике Србије

108.022.475

Сопствени приходи

1.826.807

Сви неопходни стручни, административни и општи послови у вези са коришћењем
расположивих средстава за рад Архива у 2019 години обављани су . Обим и структура
утрошених средстава за рад Архива у извештајном периоду може се сагледати из следећих
прегледа:

О П И С
Ек. кл.
411100 Плате, додаци и накнаде запослених

УКУПНО
БУЏЕТ
2019
50.551.128

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

6.060.231

412200 Допринос за здравствено осигурање

2.600.850

415100 Накнаде трошкова за запослене

2.011.765

416100 Награде запосленима и остали посебни расходи

728.716

421200 Енергетске услуге

6.200.000

421300 Комуналне услуге

11.788.929

421400 Услуге комуникација

1.124.849

421500 Трошкови осигурања

248.098

422100 Трошкови службених путовања у земљи

32.100

422200 Трошкови службених путовања у иностранство

195.731

423100 Административне услуге

147.668

423200 Компјутерске услуге

345.768

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

227.807

423400 Услуге информисања
423500 Стручне услуге

1.243.627
414.381

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство

80.893

423700 Репрезентација

91.853

423900 Остале опште услуге

4.723.831
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424200 Услуге образовања, културе и спорта
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

250.650
3.664.043

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

649.655

426100 Административни материјал

762.986

426200 Материјали за пољопривреду

49.790

426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
426400 Материјали за саобраћај

264.800
46.703

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

400.000

426900 Материјали за посебне намене

210.353

511300 Капитално одржавање зграда и објеката

1.993.200

511400 Пројектно планирање

2.796.000

512200 Административна опрема

10.691.331

515100 Нематеријална имовина

535.600
Укупно

108.022.475

Стицање и трошење сопствених средстава

Архив Југославије у 2019.години остварио је сопствене приходе у износу од
1.826.807 динара, по основу пружања услуга по захтеву корисника архивске грађе
(копирање, скенирање, снимање материјала на медијуме, истраживање и сл.). Потрошена
средства износе 1.819.090 што значи да су трошкови финансирани из оствареног прихода
ове године као и непотрошеног прихода претходних година.
Трошење сопствених средстава за поједине намене може се сагледати из
следећег прегледа:
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Eк. клас.
ОПИС

ИЗНОС
ДИНАРА

411100 Плате, додаци и накнаде запослених

767.939

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

98.056

412200 Допринос за здравствено осигурање

42.082

413100 Накнаде у натури пакетићи за децу
414300 Отпремнине и помоћи
414400 Помоћ у медицинском лечењу
421300 Комуналне услуге
422100 Трошкови службених путовања у земљи

130.000

410.928
37.560
1.269
51.744

422100 Трошкови службених путовања у иностранству

2.400

423100 Административне услуге

6.811

423200 Компјутерске услуге

30.000

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

49.929

423500 Стручне услуге

29.500

424300 Медицинске услуге

17.500

482200 Таксе

60.000

512200 Административна опрема

71.199

515100 Нематеријална имовина
УКУПНО

6.173
1.819.090
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
Информатор о раду
Архив Југославије

УГОВОР БРОЈ БРОЈ: 630-03-5/2019-02

01.01-31.12.2019.

0010 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Р
Б
1

О П И С
Часопис Архив – година 2019, број
1-2

Ек.кла
с

ИЗНОС ПО
УГОВОРУ

ИЗНОС

%

НАПОМЕНА

ИЗВРШЕ
ЊА

ИЗВРШЕЊА
33.613,00

42311
1

34.000,00

42341
9

250.000,00.

98,86
На штампи

246.028,8

98,41

54.603,29

54,60

87,0

42359
9

100.000,00

Укупно

384.000

334.245,09

4242

400.000

282.383,39

Касне рачуни за чланарине
COBISS

Капитално одржавање зграда и
објеката

5113

2.000.000

1.993.200,00

Лифт/ платформа за пренос
грађе у току радови

7

Пројектно планирање

5114

2.800.000

2.796.000,00

Завршен пројекат и са њим и
планираним пројектом улазак у
капиталне инвестиције

8

Опремање архивских депоа у
помоћном објекту 2 поличним
регалима

5122

8.000.000

7.985.327,28

Испоручени регали за 10
просторија

9

Опремање фототеке орманима

5122

1.000.000

999.984,00

Набавка 20 ормана за
фотографије

100

10

Замена канцеларијског намештаја

5122

500.000

499.219,20

Опремљена читаоница

99,84

5122

1.500.000

1.267.000,80

Набавка
монитора,штампача,рутер
а,switch-а,екстерних
дискова,лаптоп

84,47

2
6

Чланарине Међународном
архивском савету (МАС) и
чланарине COBISS

11

Рачунарска опрема

70,59

99,66

99,86

99,81
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12

Набавка књига за библиотеку

5151

100.000

100.000,00

Набавка на сајму књига

100

13

Редизајн сајта, нова организација и
додавање додатних садржаја

5151

600.000

135.600,00

Допуна сајта новим садржајем

22,6

14

Лиценце, стандарди

5151

300.000

300.000,00

Набављене недостајућелиценце

100

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

3

4

0
5

Изложба докумената: Југославија –
Бразил, 80 година дипломатских
односа

90 година дипломатских односа
Београд-Хелсинки “

Годишња конференција
Међународног архивског савета

4231

37.000,00.

36.045,00

4234

300.000,00

300.000,00

4235

150.000,00

149.778,08

Укупно

487.000,00

485.823,42

99,36

4231

27.000,00

26.024,00

96,30

4234

300.000,00

299.641,99

1.октобар

100

4235

150.000,00

146.989,66

отворенаизложба

97,99

Укупно

477.000

475.665,99

4222

230.000

ек.кла
с

износ по
уговору

износ

97,42

У новембру
отворенаизложба

100
98,56

99,72
Одустало се

0014 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Р
Б
О П И С

напомена

%

ИЗВРШЕЊ
А

изврш
ења

15

Дигитализација фото архива
Танјуга фаза 3

4239

340.000

340.000

Завршен

100

16

Дигитализација Фoнд Канцеларија
маршала Југославије Фаза 2.

4239

2.660.000,0
0

2.660.000,00

Још у 2020.г месец дана
контроле

100

5122

1.000.000,0
0

Поништен поступак од
УЈН
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17

Дигитализација архитектонских
планова Фонд Министарство
грађевина КЈ

5151

100.000

Одустало се јер је
постојећа апликација још
неспремна

11. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2019.ГОДИНИ

У 2019. години, у складу са Законом о јавним набавкама, извршени су стручни послови на
спровођењу 12 поступака за јавне набавке мале вредности и 1 отворени поступак, и то:
Реализација јавних набавки у 2019. години
Ре
д.
бр.

1.

2.

3.

Подаци о вредности јавне набавке
Врста
поступка

Подаци о предмету
јавне набавке

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка услуга
одржавања хигијене
и помоћних послова

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка ормара за
фотографије

Отворени
поступак

Набавка поличних
регала

Назив
изабраног
понуђача

Датум
закључењ
а уговора

4.570.560

COOPSER
VICE
BMK,
Стара
Пазова

1.8.2019.

248.100

340.920

METAL
LINEX,
лештане

18.6.2019.

6.666.666,6
7

5.215.538,4
0

6.258.646,0
8

МЕТАЛ
СИСТЕМИ
ПЛУС,
Крагујевац

10.5.2019.

1.451.128,2
7

1.438.901

1.726.681,2
0

МЕТАЛ
СИСТЕМИ
ПЛУС,
Крагујевац

16.7.2019.

Процењен
а вредност

Уговорена
вредност
без ПДВ-а

Реализова
на

4.200.000

3.808.800

833.333

вредност,
са ПДВ

8/2019

2/2019

1/2019
4

Отворени
поступак

Набавка поличних
регала
1/2019
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5.

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка рачунарске
опреме

2.083.333

3/2019

Партија 1309.354

Партија 1371.224,80

Партија 2746.480

Партија 2895.776,00

Партија 1ГОЛУМ
ДООБеогра
д,
Партија 1ЕЛЕКТРО
НИК
ПАРТНЕР
ДОО,
Београд

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Јавна
набавка
мале
вредности

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка услуга
штампања

1.125.000

755.740

845.316

5/2019
Пројекат
рестаурације фасада,
прозора и пројекат
лифта

ПЛАНЕТА
ПРИНТ
ДОО,
Београд
INTELLIN
EA DOO,
Београд

2.333.333

Партија
124.7.2019
Партија 2
29.7.2019.

12.7.2019.

30.8.2019.

2.330.000
2.796.000

6/2019

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка ормара за
фотографије

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка
коричења

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка
обезбеђења

Јавна
набавка
мале
вредности

Грађевински радови у 2.500.000
оквиру
текућег
одржавања помоћног
објекта 2

549.233
549.222

659.064

METAL
LINEX,
Лештане

12.8.2019

M-GRAF

16.10.2019

2/2019
услуга 290.000
96.990

116.388

Трстеник

5/2019
Јакуза доо

услуга 3.750.000
3.652.920

4.383.504

9/2019

2.869.418,4
2.391.182

Беогтад

14.10.2019
.

Грађевинск 7.11.2019.
о занатска
задруга
„Југославиј
а“, Београд

13/2019
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12.

13.

Јавна
набавка
мале
вредности

Уградња
пренос
грађе

Јавна
набавка
мале
вредности

Набавка електричне 1.500.000
енергије

лифта за 1.666.666
архивске

1.993.200
1.661.000

12/2019

1.020.060

1.224.072

БАЛКАН
ЛИФТ
КОМЕРЦ,
Београд

12.11.2019
.

ЈП
ЕПС
Београд

16.12.2019
.

4/2019

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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