ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
ЗА 2015. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
–

Назив, седиште:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 1

–

Одговорно лице:
мр Драган Гачић, директор

–

Шифра делатности, матични број: 9101; 07033290

–

ПИБ: 101203476

–

Бр. рачуна: 840-500668-72 (сопствена средства)
840-500664-84 (буџетска средства)

–

Управни одбор (председник): Драгомир Ацовић, дипл. инж. арх.

– Надзорни одбор (в.д. председника): Сaво Радић, дипл. eкономиста
2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ
а) Подаци о простору који установа користи:
–

укупна квадратура (са податком да ли је током 2015. године
дошло до повећања или смањења простора) – 5.654,53 m2 бруто
површине
Укупна површина 5.348 m2
Депо 2.400 m 2
Читаоница 120 m 2
Радионице 480 m 2
Галерија 240 m 2
Канцеларије и остало 2.108 m 2

–

основ коришћења (уговор или решење)
Додела наменског објекта од стране Скупштине града Београда за
смештај архивске грађе
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–

стање простора и опреме (кратак опис):

Смештајни простор за архивску грађу – депои – попуњени 99.5%, и самим
тим онемогућава се остваривање једне од основних законских функција у
раду Архива, а то је пријем и смештај архивске грађе.
Као што је одраније познато, део објекта површине 275 квадратних метара
који се налази у приземљу Архива, тачно испод депоа, одлуком Скупштине
града Београда од 1995. године дат је на коришћење приватној фирми која је
извршила доградњу и сада тај простор издала у закуп. Иако је целокупан
објекат легализован 25. 07. 2012. године и укњижен на целокупној својој
површини на Архив, током 2015. године потребно је да се изврши тзв.
физичка деоба простора како би се омогућило извршиоцу радова да се и он
укњижи на свом делу. Послови око те деобе су у току.
Објекат Архива је и даље незаштићен од спољних утицаја и физичких
угрожавања због непостојања заштитне ограде око целог објекта.
И даље постојање блоковске трафо-станице у самом објекту Архива, испод
депоа, представља сталну опасност.
Депои Архива немају одговарајућу климатизацију коју захтевају институције
овог типа. Неопходно је предвидети аутоматизацију одржавања температуре
и влаге. Климатизациони систем је уграђен приликом изградње објекта 1973.
године и више од 40 година није у функцији. Овај проблем се почео
решавати доношењем Пројектног задатка за израду главних пројеката
реконструкције инсталација депоа, који спроводи Агенција за инвестиције и
становање града Београда у сарадњи са Секретаријатом за културу и
Архивом, спроводећи јавну набавку за ту намену. Очекује се да ће се током
2016. године реализовати поменута набавка чиме ће се омогућити
расписивање јавне набавке за извршиоца радова на поменутим пословима
за шта су била предвиђена средства из Буџета града Београ за 2015. и 2016.
годину.
Проблем, такође, представља и велики број прозора на целом објекту
(приближно 100), која су застарелог типа и самим тим нефунцкионална у
смислу уштеде енергије.
Опрема је задовољавајућа, одржавање је редовно са тенденцијом сталног
обнављања.
–
б)

начин грејања: даљинско.

Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2015. години

б.1.) средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда
по Закључцима градоначелника (навести број закључка, број и
датум уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за
уплату по уговору у 2015. години).
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број закључка

врста набавке

износ у 2015

Градоначелника 404- Набавка добра – Средства за одржавање
2980/15-Г од 21. 04.
хигијене, обликована у четири партије
2015. године
УКУПНО

46.000,60
46.000,60

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 55.200,72 динара са
ПДВ-ом, и спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда, а
обилована је у четири партије и то:
Број партије

Партија 1

Партија 2

Партија 3
Партија 4

Назив партије

Уговорена вредност у
динарима без ПДВ-а

Датум закључења
уговора

11.639,00

10.08.2015.

Средства за одржавање
радних и кухињских
површина, подо а и
санитарија

13.354,60

11.08.2015.

Биоцидни производи

18.780,00

13.08.2015.

2.227,00

13.08.2015.

Средства за одржавање
и ручно и машинско
прање рубља и посуђа

Креме, сапуни и остала
средства за одржавање
хигијене

*****

број закључка
врста набавке
Градоначелника 404- Набавка добра – Куповина канцеларијског
2972/15-Г од 21. 04.
материјала, обликована у дванаест партија
2015. године
УКУПНО

износ у 2015
207.208,90
207.208,90

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 248.536,18 динара са
ПДВ-ом, и спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда, а
обилована у дванаест партија и то:
Број партије

Партија 1

Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5

Назив партије
Папир за писање,
штампање и
фотокопирање
Коверте
Обрасци, пословне
књиге и налепнице
Табулири, термалне
ролне, адинг ролне
Фасцикле,
регистратори и
материјал за

Уговорена вредност у
динарима без ПДВ-а

Датум
закључења
уговора

229.750,00

21.09.2015.

19.090,00

19.08.2015.

7.510,00

19.08.2015.

3.660,00

17.08.2015.

37.350,00

17.08.2015.
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Партија 6
Партија 7
Партија 8

Партија 9
Партија 10
Партија 11

Партија 12

архивирање и
паковање
Свеске, блокови,
стикери, роковници и
мапе
Прибор за писање и
брисање

14.600,00

14.08.2015.

21.715,00

14.08.2015.

Пратећи компјутерски
материја , аудио и
видео касете

16.330,00

14.08.2015.

8.800,00

14.08.2015.

17.894,00

14.08.2015.

780,00

17.08.2015.

19.748,00

14.08.2015.

Батерије
Материјал за спајање,
коричење и бушење
Кертриџи, филмови,
ролне за телефакс
уређаје, пантљике за
рачунске
машине, остало
Остали канцеларијски
материјал

*****

број закључка
врста набавке
Градоначелника
404-2977/15-Г од 21. Набавка добра – Прибор за одржавање
04. 2015. године
хигијене, обликована у три партије
УКУПНО

износ у 2015
78.477,12
78.477,12

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 94.172,54 динара са
ПДВ-ом, и спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда, а
обилована у три партије и то:
Број партије

Партија 1
Партија 2
Партија 3

Назив партије

Уговорена вредност у
динарима без ПДВ-а

Датум
закључења
уговора

38.595,00

13.08.2015.

22.982,00

13.08.2015.

98.635,00

14.08.2015.

Крпе, метле, сунђери,
четке и остали сродни
производи
Кесе, крпе и остали
сродни производи
Пвц, дрвени,
пластични и остали
прибор за одржавање
хигијене и освеживачи

*****

број закључка
врста набавке
Градоначелника
404-2978/15-Г од 21. Набавка услуге – Услуге мобилне телефоније
04. 2015. године
УКУПНО

износ у 2015
250.000,00
250.000,00

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 300.000,00 динара са
ПДВ-ом, и спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Уговор је
закључен 20. 10. 2015. године.
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број закључка
Градоначелника 4046111/15-Г од 19. 08.
2015. године

врста набавке

износ у 2015

Набавка добра – Рачунари

265.920,00
УКУПНО

265.920,00

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 319.104,00 динара са
ПДВ-ом, и спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Уговор је
закључен 20. 10. 2015. године.
број закључка
Градоначелника 4043203/15-Г од 30. 04.
2015. године

*****

врста набавке
Набавка добра – Погонска горива,
обликована у две партије

износ у 2015
250.000,00

УКУПНО

250.000,00

Уговорена вредност у
динарима без ПДВ-а

Датум закључења
уговора

124.000,00

13.10.2015.

126.000,00

13.08.2015.

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 300.000,00 динара са
ПДВ-ом, и спроведена сопственим средствима Архива преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда, а
обилована у две партије и то:
Број партије
Партија 1
Партија 2

Назив партије
Безоловни моторни
бензин на бензинским
станицама
Гасно уље ЕВРО
ДИЗЕЛ на
бензинским
станицама

б.2.) средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда
по препоруци Секретаријата за културу Управе града Београда без
тражења и добијања Закључка градоначелника
број закључка
врста набавке
Без закључка
Градоначелника број
Набавка електричне енергије за
уговора: 02-235/13 од 06. потребе ИАБ
04. 2015. године
УКУПНО

износ у 2015
2.166.666,67
2.166.000,00

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 2,600.000,00 динара са
ПДВ-ом, која тече од 06. 04. 2015. године на даље.
број закључка
Без закључка
Градоначелника број
уговора: 02-1085/14 од
31. 08. 2015. године

*****

врста набавке

износ у 2015

Услуга физичко -техничко
обезбеђења и протвпожарне
заштите у ИАБ
УКУПНО

2.166.666,67
2.166.000,00

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 2.600.000,00 динара са
ПДВ-ом, која тече од 01. 09. 2015. године на даље.
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број закључка
Без закључка
Градоначелника број
уговора: 02-1181/12
од 19. 10. 2015. године

врста набавке

износ у 2015

Услуга извођења дигитализације
картона житеља Београда између
два светска рата

1.632.400,00

УКУПНО

1.632.400,00

Горе наведена јавна набавка закључена је на износ од 1.958.880,00 динара са
ПДВ-ом, која тече од 19. 10. 2015. године на даље.
б.3.) подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не
примењује а за које су средства обезбеђена из буџета града
Београда (врста набавке, реализовани износ)
НАПОМЕНА: Средства су добијена по конкурсу Министарства културе и
информисања Републике Србије, а трансферисана су Архиву преко града
Београда односно Секретаријата за културу.
број закључка
Заменика Градоначелника
6-5314/15-Г-01 од 21. 07. 2015.
године.
Решење министра културе и
информација РС о преносу
средстава за суфинансирање
пројекта у области заштите,
очувања и презентације архиске
грађе број 451-04-3238/2015-02
од 02. 06. 2015. године и Уговор
са Секретаријатом за културу
број: 02-1065 од 31. 07. 2015.
године (М-2245/15 од 28. 07.
2015. године)

врста набавке

износ у 2015

Услуге израде on line дигиталног
тематског водича Први Светски
рат у фондовима и збиркама
Историјског архива Београда
средствима из буџета Републике
Србије преко Града Београда,
градске управе Секретарија а за
културу

УКУПНО
Заменика Градоначелника
6-5314/15-Г-01 од 21. 07. 2015.
године.
Решење министра културе и
информација РС о преносу
средстава за суфинансирање
пројекта у области заштите,
очувања и презентације архиске
грађе број 451-04-04249/201405 од 16. 06. 2015. године и
Уговор са Секретаријатом за
културу број: 02-1065 од 31. 07.
2015. године (М-2245/15 од 28.
07. 2015. године)

Верски објекти у Београду –
пројекти и остварења у
документима Историјског архива
Београда средствима из буџета
Републике Србије преко Града
Београда, градске управе
Секретаријата за културу

УКУПНО

580.000,00

580.000,00

130.000,00

130.000,00
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Градоначелника
6-8526/15-Г-01 од 10. 12. 2015.
Године.
Решење министра културе и
информација РС о додели
средстава за суфинансирање
пројекта у области заштите,
очувања и презентације архиске
грађе број 451-04-5142/2015-05
од 14. 10. 2015. године и Уговор
са Секретаријатом за културу
број: 01-1702 од 16. 12. 2015.
године (М-3907/15 од 14. 12.
2015. године)

Escalating into Holocaust - From
Execution Squads to the Gas Van of
Sajmište: Two defining phases of the
Holocaust in Serbia (Од стрељачких
водова до душегупке - две фазе
разбуктавања Холокауста у Србији)
средствима из буџета Републике
Србије преко Града Београда,
градске управе Секретаријата за
културу

362.264,00

УКУПНО

362.264,00

б.4.) подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода
(врста набавке, реализовани износ)
конто
4131
4213
4214
4215
4219
4231
4232
4233
4234
4237
4 37
4237
4237
4237
4237
4239
4242
4251
4252
4261
4261
4263
4264
4266
4268
4269
4269
4269
4821
5122
5151

врста набавке
Новогодишњи пакетићи за децу
запослених
Услуге заштите - ПП, БЗНР
Услуге комуникације
Осигурање зграде и запослених
Остали трошкови (водна добра,
дератизација и дезинсекција)
Остале адм. услуге (приврем.поврем. посл)
Одржавање софтвера
Образовање запослених
Трошкови штампе
Угоститељске услуге
Репрезентација
Вода Ла фантана
Поклони поводом прослава
Коктели поводом изложби
Новогодишњe честитке
Остале опште услуге, приврем.поврем. посл.
Услуге културе
Трош. услуга на одржав. зграде
Текуће одржав. опреме
Канцеларијски материјал
Канц.мат.-копирница и писарница
Стручна литература
Бензин/дизел
Материјал за културу
Хигијенски материјал
Матер. за посебне намене
Материјал - кутије
Књиговезачки материјал
Регистрација возила
Опрема
Књиге и архивска грађа
УКУПНО

износ
118.800,00
319.280,00
534.626,27
81.245,29
79.670,00
1.266.559,73
216.336,00
242.093,00
835.445,00
50.918,00
292.385,94
312.627,60
14.762,28
144.000,00
37.129,20
954.948,90
534.728,95
660.577,40
665.246,55
440.066,80
289.282,20
92.200,00
1 3.300,70
381.604,64
529.87 ,55
707.072,76
416.670,10
10.880,07
71.150,00
1.8 4.205,80
55.355,24
12.303.038,97
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Послови одрађени из сопствених средстава:
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите
зграде и баштине која се у њој чува настављене су извођењем радова на
санацији спољне водоводне мреже, сплит система, система видео надзора, а
нарочита пажња усмерена је ка унапређењу инфраструктуре, опреме и
услова за нормално функционисање информационог система ИАБ-а са
пратећом мрежном и рачунарском опремом.
•

Урађена је комплетна рестаурација 4 подземна спољна хидранта на
објекту Историјског архива Београда, све на основу тачке 7 захтева из
Решења МУП-а Републике Србије Сектора за ванредне ситуације, Управе
за ванредне ситуације у Београду (у даљем тесту МУП РС) бр. 217.11200/2011-07/7 од 10. 01. 2012. године. Један од постојећих 4 подземних
спољних хидраната је у потпуности замењен јер није био у функцији.
Након завршене рестаурације спољне хидрантске мреже, у Архиву су
извршене све мере наложене горе наведеним Решењем МУП-а РС, осим
оних мера које је преузела да изврши Агенција за инвестиције и
становање града Београда за потребе Архива.
Решењем МУП-а РС, Архиву је наложено 35 мера против пожарне
заштите од којих су спроведенe 31, а преосталe 4 мере се односе на
Пројектовање стабилног система за гашење пожара у објекту ИАБ-а,
прибављање сагласности МУП-а, затим извођење стабилног система за
гашење пожара и прибављање сагласности МУП-а. Будући да је
извршавање ових наложених мера изискивало значајнија финансијска
средства која Архив није имао, договорено је са Агенцијом за инвестиције
и становање града Београда да она преузме реализацију тих мера, а о
свему је информисан и МУП РС крајем месеца новембра 2015. године
када је тражено затварање предмета и нови инспекцијски надзор. Иако
до данас нисмо добили никакав одговор на наш захтев за затварање
предмета из 2011. године, ми настављамо да спроводимо мере заштите од
пожара и примењујемо закон о заштити од пожара вршећи обуке
запослених за ПП заштиту, контролишући ПП апарате и спољну
хидрантску мрежу, паник расвету и јављаче пожара кроз периодичне
извештаје (месечно, квартално и по потреби полугодишње или годишње).

•

Урађен је комплетан сервис сплит система на 40 клима уређаја, а редовно
је рађен и сервис рачунарске опреме са пратећим штампачима и
уређајима за копирање.

•

Урађен је комплетан сервис и одржавање система видео надзора:
извршено је чишћење 16 постојећих видео камера; промењени су
потребни резервни делови; извршена је припрема система за надоградњу
и допуну новим камерама; извршена монтажа нових видео камера и
једног јачег DVR уређаја за прихват постојећих и новоуграђених камера
које се могу пратити и снимати са једног уређаја.

•

Извршени су радови на монтажи паник расвете у објекту. Паник расвета
је до ове године постојала само у Галерији ИАБ-а. Поштујући позитивне
прописе из заштите од пожара закључено је да је корисно наставити са
увођењем паник расвете у остатак објекта, с тим што ће исту у архивском
депоу увести Агенција за инвестиције и становање града Београда,
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приликом извођења климатизације, вентилације, микроклиме депоа,
систем за стабилно гашење пожара и осветљење депоа објекта
Историјског архива Београда.
•

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

•

Свакодневно одржавање чистоће у објекту и простору око објекта Архива.
Обављање контроле и одржавања електричних и водоводних инсталација,
замена флуо – цеви, стартера, обичних сијалица, грла, утикача,
прекидача и осталог.

•

Извршени су радови на термостатичким инсталацијама, демонтажом дела
процурелог сабирника аутогеним сечењем. Наглашавамо да је овај посао
био неопходан, јер је могло доћи до пуцања сабирника у клима комори
објекта, и доведе до поплаве и оштећења целог приземног дела зграде.
Овом активношћу грејање је било незнатно боље и спречена је већа
хаварија.

•

Извршени су радови на: обнови женског мокрог чвора у приземљу Архива
- замена дотрајалих водоводних цеви, замена сливника и монтажа нових
ПВЦ цеви; на одржавању објекта - урађена је хидроизолација око
сливника, чишћење сливника и местимично крпљење кровне хидро
изолације битуменом.

•

Крајем године отпочео је посао извођења радова на локалној ИТ и
телефонској мрежи. Завршетак послова на овом пројекту очекује се у
2016. години.

•

Обављена је обука запослених из области безбедности и здравља на раду
која се у складу са законом спроводи сваке треће године и ажурирана
комплетна норматива с тим у вези.
–

Набавка рачунарске и друге опреме:

Рачунарска опрема и уређаји: Rack орман са pach панелом и каблом; 6
монитора ACER 21,5 LED DVI; 3 рачунарске конфигурације PS SUS-W8.1.
6; рачунарских конфигурација A-Comp Lite 7; 1 оперативни систем
windows sервер 2012; 1 лап топ ASUS 21.5 LED DVI; 1 процесор; 1 eaton
nova AVR 625 са AVR технологијом; 1 пројектор EPSON EB-W28, 3LCD; 8
камерa за видео надзор; скенер марке CANON DR-C120; фискална каса
Best LC; фрижидер Fairline TFW85; сплит систем MAXON 18.000 BTU; 3
усисивача хидроиндустријски 15L-NEW LINE.
Остало: књиге за библиотеку (37), троножац stativ manfrotto tripod (1),
магацинска колица са две полице (2), дактило столица (12), фотеље (13),
полица за књиге (1), клуб сто (6) итд.
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – стање на дан 31. 12. 2015. године
–

укупан број запослених - 47
VII-2
VII-1
IV
III
I; II

–

степен стручне спреме
степен стручне спреме
степен стручне спреме
степен стручне спреме
степен стручне спреме

1
25
19
1
1

47 број запослених који се финансирају из буџета града
радни однос на неодређено време – 46
радни однос на одређено време – 1

–

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

4. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Година
2014
2015

Укупан број реализованих програма
8
11

Реализовани програми:
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ:
1. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Архив Југославије,
21. јануар 2015.
2. Изложба Архитекта Миладин Прљевић, Галерија ИАБ, 6. март 2015.

3. Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, Дом Руске
дијаспоре Александар Солжењицин у Москви, 8. мај 2015.

4. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Народни музеј
Зајечар, 14. септембар 2015.

5. Изложба 70 година Историјског архива Београда, хол ИАБ, 26.
септембар 2015.
6. Изложба Одликовања из легата Историјског архива Београда,
Галерија ИАБ, 1. октобар 2015.
7. Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, по документам
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Исторического архива Белграда, Руски дом, 19. октобар 2015.
8. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, Стари двор, 20.
октобар 2015.
9. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, 60. Међународни
сајам књига у Београду, 25. октобар 2015.

10. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Међуопштински
историјски архив Чачак, 22. децембар 2015.

11. Изложбена поставка прилагођена online издању Векови Београда
/XVI-XX век/
http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ:
1. Освобождение Белграда – 70 лет спустя на руском језику - каталог
изложбе.
2. Одликовања из легата Историјског архива Београда - каталог
изложбе (штампано и електронско издање).
3. Француска спомен црква Солунском фронту у Београду/ Église
Commémorative du Front de Thessalonique à Belgrade – брошура,
двојезично српски/француски.
4. Водич

Историјског

архива

Београда

–

брошура,

двојезично

српски/енглески.
5. Справочник Исторический архив Белграда – брошура, двојезично
српски/руски.
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за
2015. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани)
назив програма:
Публикација: Дневничке белешке Косте Павловића
образложење:
Током 2015. године обављени су додатни послови на корекцији
тескста, урађен је прелом и припрема за штампу, а сама штампа овог
издања обавиће се у 2016. години.
назив програма:
Публикација: Водич кроз личне, породичне фондове и легате ИАБ
образложење:
У односу на првобитни финансијски план којим је било предвиђено
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штампање Водича кроз личне и породичне фондове и легате ИАБ-а,
извршена је пренамена средстава за штампу Водича Историјског
архива Београда (двојезично издање на српском и руском језику) за
потребе гостовања изложбе Ослобођење Београда – 70 година после у
Москви приликом обележавања Дана победе, за шта је добијена
сагласност Секретаријата за културу. Од планираних 340.000
реализовано је 264.000 за штампу Водича Историјског архива
Београда.
Током 2015. године обављени су додатни послови на изради Водича
кроз личне и породичне фондове и легате ИАБ-а: урађена је допуна
биографских текстова за већ обрађен 41 фонд; писање биографских
података за 9 фондова; одређивање граничних година; утврђивање
садржаја; утврђивање језика, библиографије и литературе.
назив програма:
Публикација: Аутомобил у Београду
образложење:
Богато илустрована публикација, заједничко издање Историјског
архива Београда, Музеја аутомобила и Карић фондације, први пут је
објављена 2002. године. Комплетан тираж је распродат а интересовање
јавности за ову публикацију је и даље велико. Аутомобил у Београду
обухвата период од 1918-1941. године и бави се аутомобилом са свих
аспеката и кроз све сфере друштвеног живота у Београду тога доба.
Иако је Архив сматрао да би требало издати ново издање и направио
првобитни договор са аутором, аутор није доставио договорене измене
и допуне текста за друго издање.
Програми који су реализовани током 2015. године, а нису били
предвиђени Планом (са кратким образложењем)

1.

Гостовања изложби:
Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, изложба Архива из
2014. године припређена на руском језику и презентована поводом
обележавања Дана победе у Москви. Дом Руске дијаспоре Александар
Солжењицин, 8. мај 2015. Москвa.

2.

Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, по документам
Исторического архива Белграда, након гостовања у Москви
приказана је поводом прославе 71-годишњице од ослобођења Београда.
Руски дом 19. октобар 2015. године.

3.

Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, изложба Архива из
2014. године презетована на свечаном пријему поводом обележавања
71- годишњице ослобођења Београда у Другом светском. Стари двор,
20. октобар 2015. године.

4.

Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, изложба Архива из
2014. године презетована на 60. Међународном сајму књига у Београду,
штанд Руског експреса, 23. октобар 2015. године.
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1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

1.

Издавачка делатност:
Каталог изложбе: Освобождение Белграда – 70 лет спустя на руском
језику.
Брошура: Француска спомен црква Солунском фронту у Београду/
Église Commémorative du Front de Thessalonique à Belgrade,
двојезично француско/српски.
Брошура: Справочник Исторический архив Белграда, двојезично
руско/српски.
Предавања, трибине:
Предавање: Руски емигранти – учесници антифашистичке борбе у
Југославији, Међународна конференција Руска емиграција у борби
против фашизма, 14 – 15. мај 2015. Москва. Предавач: архивиста
Ђурђија Боровњак.
Предавање: Репрезентација и едукација на тему холокауста,
Историјски музеј Србије, 25. јун 2015. године. Предавач: Слободан
Мандић, помоћник директора Сектора за обраду и коришћење
архивске грађе.
Предавање: Верски објекти у Београду – пројекти и остварења у
документима Историјског архива Београда, одржано 28. октобра
2015. године у Културном центру у Паризу. Предавач: архивиста
Ђурђија Боровњак.
Предавање: Др Никола Фугер – учесник и сведок Великог рата у
Земуну, Друга међународна конференција у оквиру пројекта Време –
сећање – идентитет – архив, Нови Сад, 29 октобар 2015. године.
Предавач: архивиста Исидора Стојановић.
Дигитализација:
Дигитализацијa картона житеља Београда између два светска рата.

да ли су током 2015. године реализовани програми који представљају
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе
назив програма:
Изложбе: Освобождение Белграда – 70 лет спустя, Одликовања из
легата Историјског архива Београда и online издање Векови
Београда /XVI-XX век/
образложење:
Изложбена поставка Освобождение Белграда – 70 лет спустя
приређена и реализована на руском језику, прва је изложба Архива
након 20 година која је гостовала у Москви. За ту прилику штампан је
каталог изложбе и брошура ИАБ на руском језику.
Изложба Одликовања из легата Историјског архива Београда
значајна је по томе што је по први пут нашој јавности на овај начин
представљено 88 од укупно 134 одликовања колико се чува у
Историјском архиву Београда.
Изложба Векови Београда /XVI-XX век/ приређена у online издању
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представља новину јер је омогућен глобални приступ најстаријим и
највреднијим документима која се чувају у Архиву а осликавају људе,
живот, културу и драматичну историју Београда.
структура реализованих програма:
Ауторски пројекти Установе: 3
Копродукције: 2
програми установе који су реализовани ван матичног простора назив
програма и место реализације:
1. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Архив Југославије.
2. Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, Москва.
3. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Народни музеј
Зајечар.
4. Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, по документам
Исторического архива Белграда, Руски дом.
5. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, Стари двор.
6. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, Сајам књига.
7. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Међуопштински
историјски архив Чачак.
програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма:
Изложба: Николај Краснов – руски
Југославије, 21. јануар 2015. Београд.

неимар

Србије,

Архив

Изложба: Освобождение Белграда – 70 лет спустя, Дом Руске
дијаспоре Александар Солжењицин, 8. мај 2015. Москвa.
Израда базе података: Escalating into Holocaust - From Execution
Squads to the Gas Van of Sajmište: Two defining phases of the
Holocaust in Serbia (Од стрељачких водова до душегупке - две фазе
разбуктавања Холокауста у Србији). Пројекат одобрен од стране
Европске Уније (EACEA Европске комисије) на конкурсу Европско
сећање 2015.
пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима
Изложба Архитекта Миладин Прљевић, Галерија ИАБ, 3. март 2015.
Гостовање изложбе Историјског архива Ужица
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Детаљније о поменутим програмима (хронолошки):
ИЗЛОЖБЕ:
1.

Николај Краснов – руски неимар Србије

Отварање: 21. јануар 2015. Архив Југославије.
Реализација: Архив Југославије, Историјски архив Београда, Дом руске
дијаспоре Александар Солжењицин.
Аутори изложбе: Милан Медаковић, Ранка Рађеновић (Архив Југославије),
Ђурђија Боровњак (Историјски архив Београда).
Сарадници: Јулија Гудович, Татјана Иринархова (Дом руске дијаспоре
Александар Солжењицин).
Информативно средство: каталог, флајер
Пратећи садржаји: мултимедијална презентација
Изложбу отворила: Александра Фулгоси, помоћник министра културе и
информисања Републике Србије за заштиту културног наслеђа.
Трајање изложбе: 21. јануар – 30. јун 2015.
Број посетилаца: 1100.
Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије премијерно је приказана у
Москви 4. децембра 2014. године у Дому руске дијаспоре Александар
Солжењицин. Након Москве, поставка је презентована и домаћој јавности у
Архиву Југославије. Настала је поводом обележавања 150-годишњице од
рођења руског архитекте, и на њој је представљено његово градитељско
стваралаштво на територији Краљевине СХС/Југославије.
На изложби је излагана оригинална архивска грађа која се чува у фондовима
и збиркама Архива Југославије и Историјског архива Београда, као и друга
грађа из Архива САНУ, Музеја Српске православне цркве, Народне
библиотеке Србије, Музеја науке и технике, из приватне колекције Милоша
Јуришића и породичне заоставштине архитекте Јездимира Денића.
Осим извођачких пројеката, представљени су и бројни цртежи, скице, идејна
решења, фотографије објеката, технички описи радова, као и лична
документа. Поставка обухвата готово све сегменте његове пројектантске
делатности – од појединачних урбанистичких решења, преко споменичких,
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сакралних и дворских објеката до монументалних палата намењених
државној администрацији. Посебан део поставке односи се на радове из
области фалеристике и хералдике, као и на његов рад посвећен проучавању и
заштити народног градитељства.
Изложбу прати двојезични (српско-руски) каталог и тројезична (српскоруски-енглески) мултимедијална DVD презентација.
Гостовање изложбе:
Зајечар, 14. септембар 2015.
Чачак, 22. децембар 2015.
Изложба
је
прилагођена
изложбеним
просторима Народног музеја Зајечар и
Међуопштинског историјског архива Чачак.
Број посетилаца: 850
2.

Архитекта Миладин Прљевић

Отварање: 6. март 2015.
Аутор: Иван Р. Марковић
Изложбу отворио: Драгомир Ацовић, архитекта
Реализација: Историјски архив Београда, Историјски
архив Ужице
Екстензија изложбе: Ђурђија Боровњак, Снежана
Лазић (Историјски архив Београда)
Дизајн и графичка припрема: Ђурђија Боровњак,
Владимир Мијатовић
Техничка реализација: Бојан Коцев
ИТ подршка: Вук Бабић, Јелена Николић, Срђан
Орестијевић
Информативно средство: флајер
Пратећи садржаји: презентација; документарни филм
„Вежба ватрогасаца“
Трајање изложбе: 6. март – 6. април 2015.
Број посетилаца: 450
Гостовање
изложбе
Историјског
архива
Ужица
Архитекта Миладин Прљевић у Галерији Историјског архива Београда,
резултат је вишегодишње успешне сарадње ове две институције. Изложба
представља својеврстан омаж архитекти рођеном у Ужицу и једном од
најзначајнијих представника српске модерне архитектуре у периоду између
два светска рата.
Прљевићев градитељски опус аутор изложбе, историчар уметности Иван Р.
Марковић, представио је на основу заоставштине која се налази у Музеју
науке и технике. Допуну изложбене поставке чини архивска грађа
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Историјског архива Београда која концепцијски кореспондира са гостујућом
изложбеном поставком, и која је додатно презентована и на слајд-пројекцији
која је пратила саму изложбу.
На изложби су представљени најзначајнији изведени објекти као што су:
Палата „Албанија", зграда Синише Здравковића, кућа М. Ћировића, вила Б.
Стојковић у Београду; кућа Малише Стефановића и хотел „Палас" у Ужицу; и
изузетна решења конкурсних пројеката као што су: посланство Краљевине
Југославије у Анкари, Робна кућа „Митић", Железничка станица у Скопљу,
Институт Николе Тесле, Хотел у Сплиту, Државна маркарница, зграда КНОЈа, Уметнички музеј на Ташмајдану итд.
Током трајања изложбене поставке приказиван је документарни филм из
1943. године „Вежба ватрогасаца“, који се чува у Југословенској кинотеци, и
на коме је приказана ватрогасна вежба на Палати „Албанија“, најзначајнијем
остварењу арх. Прљевића који и данас представња архитектонски симбол
модерног Београда.
3. Освобождение Белграда – 70 лет спустя
(Ослобођење Београда – 70 година после)

Отварање: 8. мај 2015, у Дому Руске дијаспоре Александар Солжењицин у
Москви
Изложбу отворио: председник Републике Србије Томислав Николић
Аутори изложбе и каталога: Снежана Лазић, Слободан Мандић, Владимир
Мијатовић, Јелена Митровић Коцев, Мирјана Обрадовић, Исидора
Стојановић
Дизајн и графичка припрема: Ђурђија Боровњак, Владимир Мијатовић
Информатичка подршка: Вук Бабић, Јелена Николић
Информативно средство: каталог на руском језику.
Трајање изложбе: 12 – 31. мај 2015.
Број посетилаца: 450
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Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, презентована је домаћој
јавности октобра месеца 2014. године. Њеним приређивањем на руском
језику Историјски архив Београда придружио се обележавању Дана победе у
Москви 8. маја 2015. године. Изложба у Дому Руске дијаспоре Александар
Солжењицин обухвата све важне аспекте догађаја из октобра 1944. Битка за
Београд сматра се једном од најзначајнијих операција на Балкану у Другом
светском
рату,
у
којој
је
погинуло
приближно
4.000
војника
Народноослободилачке војске Југославије и Црвене армије.
Изложбу је отворио председник
Републике Србије Томислав Николић, у присуству високих званичника из јавног и културног
живота Москве, као и
многобројних представника медија.
Отварању су присуствовали: господин Виктор Москвин, директор
Дома руске дијаспоре Александар
Солжењицин; председник Републике Српске Милорад Додик;
председник међународног друштвеног фонда јединства право-славиних народа (МОФЕПН) професор В. А.
Алексејев; заменик председника Oдељења спољних црквених савеза
московске патријаршије, протојејер Николај Балашов; председник компаније
Руске железнице Владимир Јањукин; шеф Комитета Савета Федерације за
међународна питања Константин Косачов; Њ.Е. господин Славенко Терзић,
амбасадор Републике Србије у Руској Федерацији; господин Владан
Вукосављевић, секретар Секретаријата за културу града Београда; еминентни
руски редитељ Никита Михалков, носилац највећег признања града Београда
„Почасни грађанин Београда“ као и удовица нобеловца Александра
Солжењицина, Наталија Солжењицин.
Издавање каталога на руском језику финансирао је Секретаријат за културу
града Београда.
Гостовање изложбе у Руском дому у Београду
Освобождение Белграда – 70 лет спустя, по
документам Исторического архива Белграда
Изложба је након Москве гостовала у сали Руског
дома у Београду, поводом обележавања 71годишњице од ослобођења Београда у Другом
светском рату.
Отварање: 19. октобар 2015.
Изложбу су отворили: Надежда Кушченкова, директор Руског дома и мр
Драган Гачић, директор Историјског архива Београда
Трајање изложбе: 19 – 31. октобар 2015.
Број посетилаца: 350
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4. 70 година Историјског архива Београда

Отварање: 26. септембар 2015
Аутор: Снежана Лазић
Сарадници: Марко Перић, Милица Савић
Ликовна и графичка опрема: Зорица Нетај
Техничка подршка: Бојан Коцев, Виолета Јовановић
Број посетилаца: 500
Септембра 2015. навршило се седамдесет година од оснивања Историјског
архива Београда. Одлука о оснивању самосталне установе под називом
Градски архив са задатком прикупљања оригиналних докумената друштвене
и приватне заоставштине, донета је на седници Извршног одбора народног
одбора града Београда 26. септембра 1945. године. Поводом обележавања
овог значајног јубилеја, током 2015. и 2016. године, биће организовано низ
манифестација и активности, како у самом Архиву, тако и у виртуелном
простору.
На изложби у холу Архива, 70 година рада као и богатство и вредност
архивске грађе, презентовано је публици у виду временске линије (димензија
0,7 х 3м), подељене на декаде. У оквиру сваке од декада истакнуте су
значајне године, личности или догађаји. Посебан сегмент временске линије
посвећен је изложбеној и издавачкој делатности са прегледом најзначајнијих
изложби и публикација.
У холу су изложена и архивска издања вредних публикација као и копија
првог летописа Историјског Архива Београда, настлог у периоду од 1946. до
1960. године.
5. Одликовања из легата Историјског архива Београда
Отварање: 1. октобар 2015.
Изложбу отворио: Проф. др Марко Поповић
Аутор изложбе и каталога: Мирјана Обрадовић
Сарадници: Јелена Митровић Коцев, Марко Перић, Исидора Стојановић
Техничка подршка: Мића Гавриловић, Виолета Јовановић, Бојан Коцев,
Светлана Милић
Пратећи садржаји: документарни филм „Рестаурација ордења из фондова
ИАБ“, аутор Бојан Коцев
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Информативно средство: каталог, флајер
Ликовна и графичка опрема: Зорица Нетај
Трајање изложбе: 1. октобар – 14. новембар 2015.
Број посетилаца: 845
Поводом
обележавања седамдесет
година
од
оснивања Историјског архива Београда приређена је
изложба Одликовања из легата Историјског архива
Београда на којој су представљена 88 од укупно 134
одликовања колико се чува у Архиву. Носиоци ових
одликовања су девет личности чија се заоставштина
чува у седам легата Историјског архива Београда –
Константин Коча Поповић и његова супруга
Лепосава Лепа Перовић, Драгослав Дража Марковић
и његова супруга Божидарка Кика Дамњановић,
Вицко Крстуловић, Влајко Беговић, Славко Зечевић,
др Десанка Мијалковић - Стамболић и Новак Новаковић познатији као Новак Новак.
На поставци је представљено 27 одликовања из
периода послератне Југославије и 61 инострано
одликовање из 38 земаља Европе, Африке, Јужне
Америке и Азије. Представљена су нека од
најекстравагантнијих и најскупљих домаћих одликовања – Орден слободе, Орден југословенске звезде и
Орден ратне заставе; и инострана одликовања – француски велики крст
националног Ордена легије части и Ордена за заслуге, руски Орден Суворова,
грчки Велики командир Краљевског ордена доброчинства, као један од
ретких искључиво женских ордена, а посебном егзотичношћу сматрају се два
ордена Републике Непал.
Саставни део изложбе поред одликовања чинила су и 25 изложбених паноа на
којима су дати основни подаци о науци о одликовањима - фалеристици,
кратке биографије легатора са фотографијама из њиховог живота и рада,
фотографије са додела одликовања и 25 орденске повеље и дипломе.
Изложбу је отворио Проф. др Марко Поповић, научни саветник Археолошког
института САНУ. Отварању је присуствовао велики број званица међу којима:
амбасадор Републике Белорусије Владимир Чушев, градски секретар за
културу Владан Вукосављевић, члан Градског већа Стево Таталовић,
директор Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама Милета
Радојевић, потпредседник Кошаркашког савеза Србије Дејан Томашевић.
Међу званицама била је и једини живи легатор, Десанка Мијалковић
Стамболић, а од породице осталих легатора били су присутни син Славка
Зечевића – Жарко Зечевић и син Новака Новаковића – Андрија Новаковић.
За ову прилику израђен је и документарни филм на коме је приказан и
описан начин рестаурације одликовања.
Изложбу прати богато илустровани каталог који се може преузети у
електорнском облику.
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6. Ослобођење Београда – 70 година после

Гостовање изложбе:
Отварање: 20. октобар 2015, Стари двор
Број посетилаца: 250
Поводом 71. годишњице од ослобођења Београда у Другом светском рату 20.
октобра 2015. одржан је свечани пријем у Старом двору који је окупио
велики број званица из јавног живота, представнике дипломатског кора,
републичке и градске чиновнике.
Свечаност је уприличена уз изложбену поставку Историјског архива
Београда. Изложба „Ослобођење Београда – 70 година после“ први пут је
презентована домаћој јавности октобра 2014. године у Галерији Историјског
архива Београда.
Гостовање изложбе:
Трајање изложбе: 23-30. октобар 2015.
Број посетилаца: 250
Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, постављена је на штану
Руског експреса, уоквиру 60-ог Међународног сајма књига у Београду. Земља
домаћин била је Руска федерација.
7. Векови Београда /XVI-XX век/
Online изложба
Аутори интернет презентације: Јелена Николић, Владимир Мијатовић
Беб дизајн: Душан Злајић
Превод на енглески: Биљана Ацовски Петровић, Светлана Аџић, Тијана
Ковчић
Број посетилаца: 1900
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Поводом обележавања 70 година од оснивања Историјског архива Београда,
у оквиру званичне интернет презентације, 26. септембра пуштено је онлајн
електронско издање сталне изложбене поставке Векови Београда /XVI-XX век/
на српском и енглеском језику.
Ова изложбена поставка први пут је приказана у Галерији Архива 2003.
године да би 2010. била реконструисана, модернизована и допуњена
појединачним документима из новопримњене грађе. Стална изложбена
поставка има за циљ да покаже богату историју града, у коме су се увек
претапали утицаји великих сила и различитих култура. Израдом online
издања ове поставке путем савремених информационих технологија,
омогућен je глобални приступ најстаријим и највреднијим документима која
се чувају у Архиву.

ПУБЛИКОВАЊЕ:

1. Освобождение Белграда – 70 лет спустя – каталог изложбе на руском
језику.
Каталог је прилагођен изложбеној поставци приређеној
на руском језику.
Акценат је стављен на војнике, јединице и генерале
војске Црвене армије, као и њихов допринос ослобађању
Београда. На крају се налазе имена официра Црвене
армије, носилаца ордена Народног хероја Југославије.
Издавање каталога финансирао је Секретаријат за
културу града Београда.
2. Одликовања из легата Историјског архива Београда
- каталог изложбе (штампано и електронско издање).
Репрезентативно издање каталога урађено је у виду
публикације која садржи податке о свим домаћим и
иностраним одликовањима приказаним на изложби
(материјал; димензије; модел; начин, место и година
израде; степен ордена; број носилаца и број Указа) као и
биографије легатора – њихових носилаца.
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Овај свеобухватан преглед изложених екпоната употпуњен је историјатом
фалеристике – науке о одликовањима, као и библиографијом доступне
литературе.
Каталог је рађен под стручним надзором арх Драгомира Ацовића, једним
од најбољих познавалаца фалеристике у Србији.
3. Француска спомен црква Солунском фронту у Београду: катердална
жупа Узнесења Блажене Дјевице Марије /Église Commémorative du
Front de Thessalonique à Belgrade: La Cathédrale de L'Assomption de la
Bienheureuse Verge Marie, двојезично српски/француски – брошура.
Аутор текста: Ђурђија Боровњак
Текст брошуре анализира време и повод за подизање
Француске спомен цркве Солунском фронту у
Београду, токове пројектовања и изградње објекта,
разлоге одступања од првобитне замисли као и анализу
коначног архитектонског решења.
Дате илустрације, у виду планова, докумената и
фотографије данашњег изгледа објекта додатно
употпуњују текст ове двојезичне брошуре.
Издавање публикације омогућило је Министарство културе и информисања
Републике Србије.
4. Справочник Исторический
архив
Белграда
(Водич
Историјског архива Београда), двојезично српски/руски –
брошура.
Брошура приређена на руском језику штампана поводом
гостовања изложбе Архива у Москви маја 2015, као
промотивни материјал о Архиву уз каталог изложбе.
5. Водич Историјског архива Београда – двојезично српски/
енглески - брошура.
додатне програмске активности током 2015. године
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 2015. ГОДИНИ

1. Први светски рат у фондовима и збиркама ИАБ-а: online дигитални
тематски водич. Решење уговора о преносу средстава 451-04-3238/2015-02
од 02. 06. 2015. године
На основу пројектног задатка, да се у годинама обележавања стогодишњице
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Првог светског рата јавности представи детаљан online тематски водич, који
укључује аналитичку обраду свих предмета, класификованих према
фондовима и збиркама који се чувају у Историјском архиву Београда, као и
да један део докумената у дигиталном облику буде доступан преко посебног
интернет сајта, израђен је комплетан дигитални тематски водич на тему
Првог светског рата кроз фондове и збирке ИАБ, комплементаран са
постојећом информатичком структуром.
У локалну базу података Архива је унесена аналитичка обрада докумената
(детаљан опис сваког документа), према међународним стандардима,
израђени су архивски описи, од нивоа фонда до нивоа документа. За потребе
лакше претраге архивске грађе, документа су додатно класификована према
тематском (четрдесет тема) и именском индексу.
Након тога извршена је комплетна миграција података у претходно
осмишљену структуру интернет сајта, где је извршена коначна селекција
докумената који су, на тај начин, постали онлајн доступни крајњим
корисницима.
Комплетан садржај сајта је преведен на енглески језик и доступан је на
посебном домену на URL адреси www.ww1.arhiv-beograda.org.
Поред наведеног, за потребе интернет презентације су написани и ауторски
текстови за различите секције, који употпуњују основни садржај, као и
комплетна библиографија публикација о Првом светском рату из
библиотечког фонда Архива.
Online дигитални тематски водич на тему Првог светског рата кроз фондове
и збирке Историјског архива Београда тиме представља неку врсту хибридне
мешавине аналитичког инвентара, водича, зборника докумената и изложбе.
Реализованим је омогућено да се архивска грађа користи и популарише на
савремен начин чиме се Историјски архив Београда, узподршку
Министарства културе и информисања, успешно позиционирао на светском
веб простору културних институција које су дале свој допринос обележавању
великог јубилеја 100 година од Првог светског рата. Успешност овог пројекта
може бити упутница да и остали архиви у Србији осмисле сличне видове
едукације и популаризације културног добра које поседују, али и полазну
тачку да се постојећи сајт прошири новим садржајима.
2. Верски објекти у Београду – пројекти и остварења у документима
Историјског архива Београда: предавање у Културном центру у Паризу.
Решење-уговор о преносу средстава број 451-04-04249/2014-05 од 16. 06.
2015. године
У оквиру пројекта Министарства културе и информисања Републике Србије
чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Пaризу,
Историјски архив Београда добио је прилику да се на овај начин промовише
предавањем, са темом Верски објекти у Београду – пројекти и остварења у
документима Историјског архива Београда.

24

Предавање које је одржано 28. октобра 2015.
године, настало је као резултат рада на
истоименој
изложби
Историјског
архива
Београда из 2013. године, ауторке Ђурђије
Боровњак, која је сабрала и обрадила
документацију
најзначајнијих
сакралних
објеката на територији града Београда.
Излагање које је пратила слајд-пројекција
одржано је у двојезичном аранжману пред
бројном српском и француском публиком која је показала завидно
интересовање за мултикултурално архитектонско наслеђе српске престонице.
За ову прилику штампана је и двојезична брошура о француској споменцркви у Београду.
3. Escalating into Holocaust - From Execution Squads to the Gas Van of
Sajmište: Two defining phases of the Holocaust in Serbia (Од стрељачких
водова до душегупке - две фазе разбуктавања Холокауста у Србији) –
решење - уговор о преносу средстава број 451-04-5142/2015-05 од 14. 10.
2015. године.
Пројекат одобрен од стране Европске Уније (EACEA Европске комисије) на
конкурсу Европско сећање 2015, а носилац пројекта је Историјски архив
Београда. За почетак реализације Европска Унија је одобрила део средстава.
Партнерске организације у пројекту су:
• Центар за проучавање и едукацију о Холокаусту, Београд
• Тераформинг, Стокхолм, Шведска
• НИОД, Холандски институт за проучавање Холокауста и геноцида,
Амстердам, Холандија
• Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци, Хрватска
Пројекат обухвата манифестације у 6 градова: Београд, Нови Сад,
Крагујевац, Ниш, Амстердам и Стокхолм; у оквиру којих ће бити
организовани стручни семинари са еминентним представницима научних
институција у Европи које се баве истраживањем Холокауста.
Поред семинара манифестација обухвата: представљање базе података лица
настрадалих у концентрационом логору Старо Сајмиште (израдиће је Архив
Београда); изложбу Октобар 1941. која ће представити сваки дан октобра
1941; едукативни материјал о Холокаусту и радионице намењене ученицима
основних и средњих школа.
Све пројектне активности као и добијени резултати (база података, стручни
радови, публикација итд.) биће објављени на web-сајту пројекта.
Највећи део пројектних активности ће се одбијати у 2016. години, а цео
пројекат се завршава 28. фебруара 2017. године.
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У 2015. години у периоду од октобра до краја децембра у просторијама
Архива одржано је неколико партнерских састанака у циљу утврђивања
међусобних односа и прављења плана заједничких активности ради
остваривања свих зацртаних циљева пројекта. Потписани су и партнерски
споразуми о сарадњи и припремљене неопходне рачуноводствене процедуре
за будући трансфер добијених средстава у складу са трошковима пројекта за
2016. године.
Пројектни тим Историјског архива Београда је у оквиру свог ангажовања,
радио на формирању софтверских алата и модула за пуњење базе података,
истражио знатну количину архивске грађе, унео у базу података утврђене
основне податке из обрађене грађе и започео рад на утврђивању
метаподатка.
У домену примене адекватне методологије рада Архив је обавио неколико
консултација са стручним тимом кога чине 3 еминентна професора са
Филозофског факултета у Београду, са академиком Љубодрагом Димићем на
челу.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОДЛУЦИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ
УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА У 2015. ГОДИНИ

2. Дигитализацијa картона житеља Београда између два светска рата
Посебно одобреним средствима од стране Града Београда, Архив је 2015.
ушао у пројекат дигитализације изузетно вредне архивске грађе - картотеке
житеља Београда између два светска рата. Пројекат између осталог
доприноси примени савремених метода у области заштите архивског наслеђа,
популаризацији и промоцији архивске грађе, а значајан је и за развој
информационог друштва и друштва знања.
Картотека припада фонду Управа града Београда (до 1870. под именом
Управитељство вароши Београда) категорисаном као фонд од изузетног
значаја. Поменути подаци су настали радом Централне пријавнице Управе
града Београда.
Картони житеља Београда вођени су у периоду 1928 – 1952. године, и
процена је да их има приближно 890.000 смештених у 848 кутија (свака
кутија има преко 1.000 картона) и то: картотека грађана пријављених у
Београду 755 кутија и картотека грађана пријављених у Земуну 93 кутије.
Сваки картон (обострано) садржи следеће рубрике: улица и број; презиме
(породично и рођено, за удату или удовицу и име мужа) и име; занимање;
држављанство; дан месец и годину рођења; место рођења; брачно стање;
вера; рођено име мајке и оца, мајчино девојачко презиме; ранији стан у
Београду или другом месту; податке о жени, деци испод 18 година; лични
опис (стас, лице, боју очију; адресу пребивалишта. Катротека је у
оригиналном облику уазбучена, подаци су унети у рукопису и ручно се
претражују, тако да самим тим постоји стални ризик од губитка или
оштећења, враћања на погрешно место и слично.
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Пројекат дигитализације је изведен у сарадњи са компанијом Prointer IT
Solutions & Services са посебним захтевима од стране Архива да се уз процес
скенирања изврши индексирање садржаја (минимално потребан податак је
име и презиме власника картона) да би они били претраживи и убрзали
оперативно коришћење. Картони су скенирани у TIFF формату, колор, 300
dpi.
Резултат рада на пројекту чине:
1. Дигиталне копије картона житеља (трајна заштита)
2. Компјутерска база података (претраживост података)
Архив је у припремној фази урадио: физичку припрему картона (враћање
свих картона који су због потребе посла ван Депоа и извршио проверу
првобитног поретка); израдио нове кутије за смештај картона из оштећених
кутија; израдио нове етикете за кутије.
Највећи део пројекта завршен је 2015, а током 2016. године остало је да се
након провере изврши комплетна примопредаја дигитализованих садржаја и
пратеће базе података, када ће она постати доступна како запосленима у
Архиву тако и корисницима наших услуга – домаћим и страним истраживачима који желе да повежу податке из својих студија, дисертација,
дипломских радова и слично или се баве истраживањем свог порекла и
породичне историје (генеалогијом) што је светски тренд.
ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА НА
ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА
1. Изложба Последње одредиште Аушвиц, Историјски музеј
Србије, 15. мај 2015. године. У оквиру манифестације
„Музеји Србије: 10 дана од 10 до 10“.
Кроз ову изложбу, персонализацијом жртава логора са
простора Србије, приказан је њиховог предратни живот,
начин и методе њиховог дискриминисања, затварања,
пребацивања и уништења у логору. Представљене су
чињенице везане за постојање логора, идеологију која га је
осмислила, злошинце и њихове сараднике који су омогућили
њихово постојање.
2. Изложба Живот на ивици Становање београдских
Рома 1919–1941 Галерија науке и технике САНУ, 7.
април 2015. године.
На изложби су приказане чињенице о условима
становања Рома у међуратном Београду који су
живели у неколико најпознатијих сиротињских насеља
– Јатаган мали, Пиштољ мали, Маринковој бари итд.
Изложбени материјал, од планова и карата, преко
фотографија и цртежа, до службених преписки и
личних писама, највећим делом потиче из Историјског
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архива Београда, Музеја града Београда, Етнографског музеја у Београду
и Народне библиотеке Србије.
3. Изложба Деца у великом рату 1914 - 1918, Галерија РТС-а, 12. октобар
2015. године.
На изложби је приказано да у ратним условима
нико је поштеђен – па ни деца. У историјском
памћењу остали су српски младићи који су
током Великог рата од 1914 до 1918. године
оставили књиге, забаву и прве љубави и стали
у војнички строј, чврсто решени да бране
слободу своје отаџбине. Схватавши сву тежину
ситуације иако недорасли за велика и тешка
ратна збивања, похитали су да се војним
властима ставе на располагање.
АКТИВНОСТИ У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
•

Историјски архив Београда је и ове године активно учествовао у раду
Међународне организације за архивска истраживања ICARUS са циљем
продубљивања сарадње и учешћа у могућим међународним пројектима у
области очувања и промоције архивске грађе.

•

Архивски портал Еворпе (APE-х) је интернет портал на коме је обједињено
место пристурпа информација из већег броја извора, у нашем случају
архива, у којима се нуде информације о архивској грађи. У пројекту
учествује 34 архива широм Европе, међу којима и Историјски архив
Београда.
Сложени административни поступак који је омогућио придруживање
Архива APEХ-у завршио се 2014, а већ октобра 2015. на порталу је
постављен линк ка Одлуци Градског већа Општине града Београда о
оснивању Зоо врта у Београду из 1935. и мапи зоолошког врта из 1939.
године.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ, СЕМИНАРИ И РАДИОНИЦЕ У ЗЕМЉИ
И ИНОСТРАНСТВУ
•

У Народној библиотеци Србије 28. јануара 2015. одржана је радионица
под називом Успостављање националног агрегатора за Еуропеану, са
циљем да се институције културе Републике Србије боље упознају са
садржајима портала ЕУРОПЕАНА преко којег је претраживо више од 40
милиона дигитално обрађених јединица које се чувају у библиотекама,
музејима и архивима широм Европе.
Испред Историјског архива
Ристановић, архивиста.

Београда,

учествовала

је

Ирена

Колај
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•

У
Министарству
културе
и
информисања,
29.
јануара
2015.
одржана је радионица за отворени
позив за суфинансирање пројеката у
области културе и уметности који су
подржани од стране међународних
фондова.
Из Историјског архива Београда радионици су присуствовале Jелена
Николић и Тијана Ковчић.

•

Међународна конференција Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in
elektronskega arhiviranjа, Раденци, 15 – 17. април 2015. Словенија.
Испред Историјског архива Београда конференцији је присуствовао
директор ИАБ, мр Драган Гачић.

•

Међународна
конференција
Руска
емиграција у борби против фашизма,
14 – 15. мај 2015. Москва.
Конференција организована од стране
Дома
руске
дијаспоре
Александар
Солжењицин, a под покровитељством
Владине комисије за сународнике у
иностранству, Комитета државне Думе Руске Федерације Савеза
независних држава, Фонда за подршку и заштиту права сународника који
живе у иностранству и Одељења за културу града Москве.
Испред Историјског архива Београда на конференцији је излагала
архивиста Ђурђија Боровњак, у оквиру сесије Руски емигранти – учесници
антифашистичке борбе у Југославији.

•

Као пратићи програм уз изложбу Последње одредиште Аушвиц, отворене у
Историјском музеју Србије 15. маја 2015, у периоду од 21. маја до 25. јуна
одржано је пет трибина на којима су излагали представници Јеврејског
историјског музеја, Музеја историје Југославије, Института за савремену
историју, Филозофског факултета у Београду, координатори за едукацију о
Холокаусту у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и други.
На трибини Репрезентација и едукација на тему холокауста одржаној
25. јуна, излагање је имао Слободан Мандић, помоћник директора Сектора
за обраду и коришћење архивске грађе.

• Друга међународна конференција у оквиру пројекта Време – сећање –
идентитет – архив са темом „Учешће добровољаца и улога цивилног
становништва у Првом светском рату". 29 – 30. октобар 2015. године,
Нови Сад.
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Поводом обележавања стогодишњице Првог светског
рата Архив Војводине организовао је Другу
међународну
конференцију
у
оквиру
мултимедијалног четворогодишњег пројекта „Време –
сећање – идентитет - архив", под покровотељством
Министарства културе и информисања Републике
Србије и Покрајинског секретаријата за културу и
јавно информисање АП Војводине.
Испред Историјског архива Београда на конференцији излагала је
архивиста Исидора Стојановић, са темом Др Никола Фугер – учесник и
сведок Великог рата у Земуну.
МЕЂУНАРОДНА АРХИВСКА САРАДЊА
Студијски боравак у Згодовинском архиву Цеље
У оквиру унапређења међународне архивске сарадње Згодовинског архива
Цеља и Историјског архива Београда, од 9 – 17. маја 2015. архивиста
Јелена Митровић-Коцев боравила је у Архиву Цеља који је надлежан над
14 административних јединица. Најстарији документи који се чувају у
Архиву су из XIII века, а већина се односи на период од XVIII до XX.
Овим начином сарадње архивисти се упознају са радом других архива,
архивском грађом коју поседују, могу да сагледају проблеме са којима се
сурећу у свом редовном раду и резмене искуства на архивским пословима.
МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ
Посета Вадим Алтскана, вишег директора пројеката Одељења за
међународне архивске програме Меморијалног музеја Холокауст из
Вашингтона
Историјски архив Београда је 4. фебруара 2015.
посетио господин Вадим Алтскан, виши директор
пројеката из Одељења за међународне архивске
програме Меморијалног музеја Холокауста из
Вашингтона, ради наставка започетих разговора
око
успостављања
сарадње
између
две
институције.
Посета делегације Дома руске дијаспоре „Александар Солжењицин"
Историјски архив Београда су 22. јануара 2015.
посетили представници Дома руске дијаспоре
Александар Солжењицин из Москве, директор
Виктор Москвин, Татјана Иринархова и др
Марина Ј. Сорокина. Током посете гости су
обишли Архив и упознали се са његовим радом, а
обзиром да су ранијих година успостављени
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контакти између две институције, договорени су и конкретни видови
сарадње за 2015. годину.
Посета делегације Покрајинског архива Марибора
Историјски архив Београда, 18. децембра 2015. године,
посетиле су колеге Покрајинског архива Марибора коју је
предводио директор Иван Фрас. Поред договора о
видовима даље сарадње ове две институције гости су
погледали изложбу Одликовања из легата Историјског
архива Београда.
УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
УНИВЕРЗИТЕТСКА РАДНА ПРАКСА
Историјски архив Београда се поново укључио у програм БГ пракса 2015
који успешно већ шести пут организује град Београд под покровитељством
Градске Управе града Београда и Универзитета у Београду. Како су се од
2012. године у програм укључиле и установе културе, Историјски архив
Београда је и 2015. организовао четворомесечну стручну праксу, у периоду
од 1. јула до 30. октобра 2015, за позицију архивисте на сређивању и обради
архивске грађе.
РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА КОРИШЋЕЊА ТЗВ.ТАШМАЈДАНСКИХ ПЕЋИНА
Представници Историјског архива Београда су учествовали у активностима
Радне групе за решавање питања коришћења тзв. Ташмајданских пећина и
других подземних простора у туристичке и друге сврхе која је образована
Решењем градоначелника града Београда број: 020-4021/14 – Г од 5
новембра 2014. године и 020-335/15 – Г од 22. јануара 2015.
ТОКОМ 2015. ИЗДВАЈАМО
Посета градоначелника Београда
Градоначелник Београда др Синиша Мали
и
секретар
за
културу
Владан
Вукосављевић посетили су 30. јануара
2015. године Историјски архив Београда
где су, у присуству председника Управног
одбора
Архива
господина Драгомира
Ацовића и директора Архива мр Драгана
Гачића, обишли зграду Архива и упознали
се
за
условима
у
којима
Архив
функционише.
Градоначелник је изразио задовољство што
се налази у установи културе која је од изузетне важности за Град Београд и
исказао спремност да пружи помоћ приликом реализације пројеката којима
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ће се решити технички проблеми смештаја архивске грађе.
Састанак информатичара из архива у Србији у
Историјском архиву Београда
Одсек за ИТ је био организатор првог састанка
информатичара запослених у архивима у Србији
одржаног 3. децембра 2015. у просторијама
Историјског архива Београда на иницијативу
Архивистичког друштва Србије.
Састанку су присуствовали представници из девет
архива.
Посету кадета Медицинског факултета Војно-медицинске академије у
Београду
Кадети Медицинског факултета Војно-медицинске академије у Београду
посетили су Историјски архив Београда и погледали изложбу Одликовања из
легата ИАБ.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА НА ИНТЕРНЕТУ
Сајт ИАБ-а: www.arhiv-beograda.org
Уредници:
Мијатовић

Јелена

Николић

и

Владимир

Уочавајући све већи значај и моћ web
технологија Историјски архив Београда се још
2007. године определио да, као установа која
тежи
модерним
токовима
промоције
културног наслеђа, мапира своје место у
виртуелном простору. Од тог доба установа
интензивно проширује спектар доступних
информација из домена свог рада у циљу
подстицања интересовања најшире јавности и
изграђивања свести о значају архивске грађе
као
културног
добра
и
незаобилазног
историјског извора.
Web-сајт Архива од 2014. ради са доменом на linux платформи који
подразумева 2.000 mb простора, неограничен број поддомена, неограничен
ftp приступ као и неограничен број mail адреса што задовољава тренутне
потребе за даљи развој и допуну сајта. Сајт је урађен на српском (ћирилична
и латинична верзија) и енглеском језику и тренутно има преко 700 чланака.
И даље највећи квалитет сајта пружа претрага из база обраде фондова,
пописа фондова и техничке документације која даје могућност
претраживања свих унетих садржаја (који су као такви доступни за јавност)
кроз опцију Фондови, као и по категоријама (слике, књиге, карте и мапе,
техничка документација). Корисницима је омогућено да преко архивске
интернет презентације претражују грађу све до нивоа предмета или
документа што је и даље реткост у регионалним, па чак и европским
оквирима.
Велики број посетилаца заинтеrесованих за рад Архива се и 2015.
пријавио на мејл листу Архива ради
доступања најновијих информација
из
рада
наше
установе.
Редизајнирано идејно решење сајта
Архива је добио бројне похвале од
стране корисника и колега из струке.
У години обележавања 70 година
рада установе одлучили смо да својим
корисницима
и
поштоваоцима
учинимо онлајн доступном једну од
највреднијих и свакако најлепших
изложбених поставки Архива, сталну
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поставку Векови Београда /XVI-XX век/. Један од додатних разлога за њено
објављивање је и чињеница да се због интензивне изложбене активности, као
једне од програмских орјентација Историјског архива Београда, она ретко
може „уживо“ погледати у Галерији Архива.
Приређено онлајн издање сталне поставке је још један од корака у смеру
подизања свести на локалном, националном и међународном нивоу о значају
нема-теријалног културног наслеђа града Београда које се може пронаћи у
Историјском архиву Београда и може се погледати на Интернет адреси
www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org. За 3 месеца у 2015. онлајн издање
сталне поставке Архива посетило је 1.900 посетилаца.
Просечан број посета сајту Архива
на месечном нивоу у периоду 2008-2015.
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У склопу редовног функционисања Архив је и даље претплаћен на два
провајдера Orion и Маx-net чиме је омогућен flat режим рада у интернет
окружењу 24 часа дневно што задовољава тренутне потребе рада свих
запослених у мрежи.
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FACEBOOK страница ИАБ-а: www.facebook.com/pages/Istorijski-arhivBeograda/180908415273554
Уредник: Слободан Мандић, помоћник директора Сектора за обраду и
коришћење архивске грађе

Историјски архив Београда је од јануара 2011. године присутан у виртуелном
простору преко Facebook странице. Такав вид ширења активности архива, на
основу више анализа од стране архивских стручњака широм света, показао
се као најпогоднији за разбијање стереотипа о архивима као затвореним
институцијама, за које већина људи не зна чак ни да постоје а камоли шта се
у њима ради.
Свакодневни послови на уређивању Facebook странице Историјског архива
Београда подразумевају следеће:
1. одабир и формирање садржаја
- у координацији са активностима на интернет презентацији Архива.
- кроз објављивање архивских докумената, информација, текстова,
старих фотографија, података о архивским фондовима, грађи и
издањима, текућим активностима и информацијама, као и кроз рубрику
Догодило се на данашњи дан, широкој публици предочава се знања о
прошлости и појачава интересовање за активности ИАБ (изложбе,
публикације, рад на сређивању и обради архивске грађе).
2. свакодневна интеракција са корисницима
- успешно вођење странице прикладним садржајима узроковао је велику
заинтересованост корисника широм света, што изискује интеракцију
(одговарање на питања, уређивање садржаја послатих од стране публике
и праћење веома динамичних активности на страници) са корисницима
свих седам дана у недељи.
3. програмирање постова
- како би динамика послова на одржавању странице текла без празнина у
ходу, врши се програмирање садржаја унапред.
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4. праћење и еваулација постигнутих резултата
- према потреби врши се кориговање активности на основу доступних
статистичких прегледа и анализе других показатеља
Страница Историјског архива Београда је током 2015. богатством садржаја и
активношћу свих седам дана у недељи, у потпуности испунила првобитни
планирани задатак - да се у широком кругу корисника промовише архивска
делатност, приближи богатство архивских фондова, побуди радозналост
млађих генерација за коришћењем архивске грађе, као да се подигне свест о
значају и неопходности њеног чувања.
У прилог успешности Facebook станице говори и
корисника који свакодневно прате вести и информације
прати 20.400 корисника, што је сигурно сврстава у
архивских презентација у ширем региону, а сасвим
значајно место на виртуалној мапи света.

број регистрованих
– страницу тренутно
ред најпосећенијих
сигурно заузима и

Статистика посећености ФБ профила ИАБ-а у 2015. години
по полу и локацији

Напомињемо да, за разлику од многих институција, целокупанп посао на
одржавању и ажурирању интернет презентације и Facebook странице
обављају стално запослени радници Архива у оквиру своје редовне
делатности.
5. ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМА
- укупан број посетилаца (гледалаца)
са упоредним податком у односу
на 2014. годину

2014

2015.

3.135

5.300
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Структура посећености програма у односу на врсту програма
изражена у процентима
број
програми установе
Изложбе у галеријском простору:
1 Изложба 70 година Историјског
архива Београда, хол ИАБ.
2 Изложба Одликовања из легата
Историјског архива Београда,
Галерија ИАБ.

Копродукције
1
Изложба Николај Краснов – руски
неимар Србије, Архив Југославије.

%

5.300

100%

500

9,45%

850

16,04%

1100

20,75%

2

Изложба Архитекта Миладин
Прљевић, Галерија ИАБ

450

8,49%

3

Изложба Николај Краснов – руски
неимар Србије, Народни музеј
Зајечар.

450

8,49%

4

Изложба Николај Краснов – руски
неимар Србије, Међуопштински
историјски архив Чачак.

500

9,43%

750

14,15%

Програми установе ван матичног простора
1
Изложба Освобождение Белграда
– 70 лет спустя, Москва.
2

Изложба Освобождение Белграда
– 70 лет спустя, по документам
Исторического архива Белграда,
Руски дом.

350

6.60%

3

Изложба Ослобођење Београда –
70 година после, Стари двор.

350

6,60%

Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима
1
Изложба
Архитекта
Миладин
450
8,49%
Прљевић, Галерија ИАБ
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гостовања из иностранства
/
Изложбе на отвореном
/

6. Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних
критика, приказа у медијима).
О свим догађајима у оквиру програмске делатности Историјског архива
Београда током 2015. обавештавани су медији по већ утврђеној и разрађеној
методи, што је резултирало адекватним одазивом публике. Сва догађања
новинари су испратили са достојном пажњом у свим врстама медија.
Архив је, као и ранијих година, био и истраживачка станица за реализацију
бројних новинских чланака, публикација, документарних филмова, ТВ
репортажа итд.
У складу са тенденцијом преузимања медијског простора од стране
електронских медија, највећи број прилога објављен је на сајтовима
медијских кућа.
Детаљније од стране 57.
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Финансијски преглед трошкова за 2015. годину по структури прихода:
6. Финансирање

Програмски
трошкови

Структура прихода

Зараде

Редовни

Инвестиције и

Породиљско

материјални и

инвестиционо

боловање и

стални

одржавање

боловање

трошкови

опреме

преко 30 дана
76.714.494

10.460.968

44.334.159

25.564.745

1.077.432

1. Буџетска средства

4.725.849

36.319.073

14.342.673

271.032

55.679.890

- Града

3.653.585

14.342.673

271.032

54.586.363

- Републике

1.072.264

33.321.728
2.997.345

120.971

УКУПНО

1.072.264

- општине
2. Остали извори

5.735.119

8.015.086

11.222.072

806.400

11.222.072

806.400

120.971

21.034.604

- донације*
- спонзори
- приход од реализације програма
(улазнице, чланарине и др. програми)
- приход од услуга
- остали сопствени приходи

870.075

7.251.075
764.011

20.913.633
120.971

120.971
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7. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора

Управни одбор је током 2015. године деловао у складу са
овлашћењима и позитивним законским и подзаконским прописима.

својим

Управни одбор компетентно и одговорно потврђује и оцењује извештај о раду
и потврђује Програм који су сачинили Управа и стручне службе Архива.
Управни одбор оцењује да усвојени Програм одражава реално стање Установе
и да је остварив.
Управни одбор је био у току, и дао је свој допринос разрешавању, појединих
текућих проблема који су повремено отерећивали редовни рад Архива,
процењујући да није било инцидената који би озбиљније или трајно нарушили
интегритет установе и њен на закону заснован рад и активност.
Управни одбор и даље препознаје као фундаментални проблем питање
смештајних капацитета за све већи обим архивске грађе, и констатује да је
по том питању вођена стална и агресивна активност у контактима са
надлежним градским секретаријатима и службама, и да је остварен значајан
напредак, али да је реализација и даље питање будућности.
Извештај о раду Историјског архива Београда у 2015. години Управни одбор
подржава, прихвата и одобрава.

Датум подношења извештаја
26. 02. 2016. године

Председник УО ИАБ
____________________
Драгомир Ацовић
дипл. инж. арх.
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8. Оцена програма и посебне напомене директора
Углед и значај Историјског архива Београда током 2015. године потврђен је
конкретним резултатима рада на пољу заштите архивске грађе и програмскокултурним садржајима који су успесно промовисани у најширој јавности.
Као и ранијих година, основно усмерење и циљ рада Архива било је на
пријему, сређивању и обради архивске грађе, као и на развоју,
модернизацији рада, његовој стандардизацији и техничкој заштити.
Рад са странкама је и даље један од приоритета Архива. Као показатељ тога
истичемо да је током 2015. године у Архив пристигло 9.205 захтева по
разним основама, чији је преглед дат у извештају. На основу тога за
закључујемо да је Архив посетило скоро 15.000 грађана.
Септембра месеца започет је низ манифестација којима се обележава 70
година од оснивања Историјског архива Београда. У холу је постављена
изложбена поставка у виду временске линије (димензија 0,7 х 3м), која
осликава најважнје догађаје, изложбе, публикације, личности и године рада
Архива. Уприличена је и изложбена поставка Одликовања из легата
Историјског архива Београда на којој су представљена 88 од укупно 134
одликовања колико се чува у Архиву. Носиоци ових одликовања су девет
личности чија се заоставштина чува у седам легата Историјског архива
Београда. Изложба је изазвала велику пажњу домаће и стране публике, и на
њихов захтев је трајање поставке продужено за још две недеље. Истим
поводом, у оквиру званичне интернет презентације Архива, пуштено је и
електронско издање сталне изложбене поставке Векови Београда /XVI-XX век/
на српском и енглеском језику, и која је за само три месеца имало преко 1900
посетилаца. Обележавање овога значајног јубилеја наставиће се и у 2016.
години.
Успешо је постигнут још један стратешки циљ Архива - интензивирање
међународне сарадње. Ова сарања огледа се у унапређивању односа са
сродним институцијама у региону, као и кроз учешће на међународним
пројектима из области културе. Један отаквих пројеката је и Од стрељачких
водова до душегупке - две фазе разбуктавања Холокауста у Србији – одобрен
од стране Европске Уније (EACEA Европске комисије) на конкурсу Европско
сећање 2015. Носилац пројекта је Историјски архив Београда, а партнерске
организације су Центар за проучавање и едукацију о Холокаусту, Београд;
Тераформинг, Стокхолм, Шведска; НИОД, Холандски институт за проучавање
Холокауста и геноцида, Амстердам, Холандија и Филозофски факултет
Свеучилишта у Ријеци, Хрватска. На пољу међународне сарадње истичемо и
гостовање изложбене поставке Архива приређене на руском језику
Ослобођење Београда – 70 година после, приказане у Дому Руске дијаспоре
Александар Солжењицин поводом обележавања Дана победе у Москви маја
2015. године. Представници Архива учествовали су на бројним
међународним конференцијама и стручним скуповима из домена рада
Архива, међу којима истичемо међународне конференције: Tehnični in
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranjа у Раденцима,
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Словенија; конференција Руска емиграција у борби против фашизма,
Москва. Историјски архив Београда је успешно промовисао богатство своје
архивске грађе стручним предавањем у Културном центру у Паризу са темом
Верски објекти у Београду – пројекти и остварења у документима
Историјског архива Београда.
Успешна сарадња Историјског архива Београда и Секретаријата за културу
управе града Београда резултирала је изузетно вредним пројектом из области
заштите вредне архивске грађе фонда од изузетног значаја, а то је Дигитализације картона житеља Београда између два светска рата.
Пројекат између осталог доприноси примени савремених метода у области
заштите архивског наслеђа, популаризацији и промоцији архивске грађе, а
значајан је и за развој информационог друштва и друштва знања.
Јавност је и даље редовно обавештавана о активностима Архива у свим
његовим сегментима путем web сајт презентације Архива која је у 2015.
технички, дизајнерски и садржајно значајно осавремењена, али и преко
странице на друштвеној мрежи Facebook, која тренутно броји 20.400
пратилаца првенствено млађе популације али и остале стручне и културне
јавности. Јавност је редовно информисана и преко штампаних и
електронских медија о свим догађајима везаним за програмску делатност
Архива, што се види у извештају о пресклипингу који је дат у прилогу.
Активности на остварењу још једног стратешког циља физичке заштите
зграде и баштине која се у њој чува настављене су извођењем радова на
санацији спољне водоводне мреже, система видео надзора, а нарочита
пажња је усмерена ка унапређењу инфраструктуре, опреме и услова за
нормално функционисање информационог система ИАБ-а са пратећом
мрежном и рачунарском опремом.
Започето је решавање проблема увођења одговарајућу климатизације и
аутоматизације одржавања температуре и влаге у депоима коју захтевају
институције овог типа, доношењем Пројектног задатка за израду главних
пројеката реконструкције инсталација депоа, који спроводи Агенција за
инвестиције и становање града Београда у сарадњи са Секретаријатом за
културу и Архивом, спроводећи јавну набавку за ту намену. Очекује се да ће
се током 2016. године реализовати поменута набавка чиме ће се омогућити
расписивање јавне набавке за извршиоца радова на поменутим пословима.
Још једном указујем и упозоравам, да су смештајни капацитети за архивску
грађу – депои, попуњени 99,5% што Архив скоро онемогућава у остварењу
једне од основних улога – трајног смештања архивске грађе. Наглашавам, да
се тренд гашења фирми и пријава смештаја грађе наставља повећаним
интензитетом, чиме се врши притисак на Архив да се изврши законски
ургентно преузимање доспеле документације. Стога се мора најхитније прићи
решавању проблема смештајног капацитета, а по нашем мишљењу, једино
право решење је доградња у оквиру постојећег простора на коме се налази
зграда Архива, односно проширење депоа. Привремено решење би могло да
буде и додељивање адекватно опремљеног смештајног простора Архиву, од
стране оснивача, док се не реализује проширење постојећег објекта.
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Узимајући у обзир да је Архив у 2015. поред извршавања својих редовних
радних активности активно радио и на реализацији бројних програмских
активности које су изазвале велику пажњу јавности и биле веома посећене,
мишљења сам, да је Историјски архив Београда остварио веома успешну
радну годину, како у својој редовној делатности тако и у програмском делу.
Мр Драган Гачић
директор Историјског архива Београда

Датум подношења извештаја
26. 02. 2016. године

Директор
___________________
Мр Драган Гачић
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ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2015. годину
дат је према организационој структури и стручним пословима унутар
организационих јединица:

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА
Р. Бр

Опис послова

1. Редован обилазак регистратура у циљу обављања

надзора и пружања стручне помоћи при сређивању
архивске грађе и регистратурског материјала на
терену
2. Рад на излучивању безвредног регистратурског
материјала у регистратурама

3. Доношење Листи категорија регистратурског

Количина

376 прегледа и
записника
347 записника и
решења;
излучено преко
44.489 m
регистратурског
материјала

материјала са роковима чувања и давање
сагласности на исте

120 листи

НАПОМЕНА: Од укупног броја оверених листи 65%
је оверено тек након извршених исправки од
стране Архива

категорија је
враћено на
исправку
ствараоцима, па
поново прегледано
ради добијања
сагласности ИАБ

4. Преписи архивских књига из регистратура
5. Евидентирање нових регистратура
6. Редовно ажурирање електронске базе података о
стању и променама у регистратурама у
надлежности Архива

70 листи

173 преписа
35 регистратура
1.487 ел. записа

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Р. Бр
Опис послова
1. Рад са корисницима микрофилма (вишедневно
истраживање сваког појединог корисника)

2. Конзервација и рестаурација грађе Земунског
магистрата
Библиотечки фонд

Количина
62 истраживача
(просечно 3
доласка по
истраживачу)
159 ролни
400 листова
9 књига
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Пореске књиге Првог реона
Техничка документација

3 књиге (373
листа)
62 листа

Плакати, карте, дипломе, итд

3.070 комада

Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником),
фиксирање и рестаурација

305 комада

3. Деловодни повез оштећених књига

30 књига

4. Повез књига у полукожу и целу кожу

6 књига

5. Повез периодике

2 комада

6. Броширан повез књига

54 књига

7. Спирални повез

107 комада

8. Тврд повез са златотиском

16 комада

9. Израда досијеа за спољну службу

50 комада

10. Израда специјалних кутија пресвучених у платно и
шагрин

14 кутија

11. Израда кутија за заштиту архивске грађе

4.625 комада

12. Рад на техничкој припреми изложби

4 изложбе

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО
Опис послова
1. Преузимање нових фондова или делова фондова

Р. Бр

-

Привреда (12)

-

Записници Скупштинских заседања са
редовних и ванредних седница

-

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

Количина
12 фондова/
253 метра
147 дужна метра
сукцесивно

3. Измештање фондова у депоу

873 m

4. Комплетирање и формирање досијеа фондова
преузетих у Архив

20 досијеа
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5. Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе
изложбене и издавачке делатности Архива, односно
за потребе корисника у читаоници и враћање у
депо.
6. Истраживање архивске грађе ради издавања
уверења у циљу регулисања радног стажа,
имовинско-правних односа и других јавно-правних
и приватно правних послова грађана

11.295
архивских
јединица
7.562 одговора по
захтевима

СЛУЖБА ЗА РАД СА СТРАНКАМА КРОЗ ПИСАРНИЦУ АРХИВА
Укупан број захтева

9.205
Структура примљених захтева
врста захтева

Р. Бр.

број захтева

1.

техничка документација-пројекти зграда

3.027

2.

подаци о просеку примања и радном стажу у
угашеним привредним друштвима

4.623

3.

102
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5.

дипломе и сведочанства угашених школа
картони житеља Београда и Земуна (пријаве
боравка) у периоду 1928-1953
национализација

6.

рехабилитација

453

7.

експропријација

154

8.

решења, уговори

467

9.

конфискација

56

10.

остали типови одузимања

13

11.

бањички логор

13

12.

општи тип

71

4.

176

СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Опис послова
Фондови, породични фондови и легати
Р. Бр

1

Количина

Фонд Земунски магистрат
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2

3

4

5

6

7

8

9

- класификација и попис
Фонд Управа фондова Краљевине Србије
- разврставање грађе, формирање досијеа,
печатање, хронолошко сређивање, фолијација
- израда историјске белешке
- аналитичка обрада
Фонд УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 1839-1944,:
Грађа 1941-1944. IV одсек ОДЕЉЕЊА
СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
- сређивање и обрада грађе Специјалне
полиције (сигнирање, печатање, фолијација,
опис важнијих предмета, формирање
унутрашњих листа са подацима о броју
предмета и предлозима за лечење
- аналитичка обрада предмета у бази података
Јанус
Фонд НАРОДНИ ОДБОР I РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- израда спољашњих листа
- сигнирање, фолијација, аналитичка обрада
предметаратне штете
- сигнирање, фолијација, аналитичка обрада
предмета Уреда за грађанска стања –
Одрицање држављанства СФРЈ
- сигнирање, фолијација, аналитичка обрада
предмета Комисије за бирачке спискове
- ревизија предмета
Фонд НАРОДНИ ОДБОР II РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- сигнирање и аналитичка обрада предмета у
базу података Јанус
Фонд НАРОДНИ ОДБОР III РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- фолијација, сигнирање, израда унутрашњих
листа
- аналитичка обрада предмета у бази података
Јанус
Фонд НАРОДНИ ОДБОР VI РЕЈОНА ГРАДА
БЕОГРАДА
- преглед и издвајање грађе која припада НОО
Лекино брдо и НОО Вождовац
- утврђивање класификационе шеме и
разврставање грађе по организационим
јединицама
- сређивање и аналитичка обрада предмета
Фонд ТРГОВИНСКА КОМОРА У БЕОГРАДУ
- укуцавање досијеа трговачких радњи у базу
података Јанус
- обрада и унос по предметима у базу
података Јанус
Фонд Градски комитет организације СК

47 књига
40 досијеа

33 досијеа

33 уноса

260 предмета
478 предмета
171 предмет (2
кутије)
685 оредмета

376 предмета
1.100 предмета

3148 предмета

73 картице
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Београда
сумарни инвентар, аналитичка обрада
предмета у бази података Јанус
10
Фонд БИГЗ – Министарство просвете и
црквених послова Краљевине Србије
- аналитичка обрада у бази података Јанус
11
Ордење и орденске повеље девет личности из
седам легата
- обрада одликовања
- орденских повеља, диплома, плакета и
захвалница
12
Збирка фотографија
- ревизија збирке
- класификација
- обрада (сигнирање, печатање,
идентификација и опис)
- унос идентификованих фотографија у базу
података Јанус
Контакти са странкама у вези коришћења
фотографија за потребе институција и појединаца
13
Легат Милорада Мишковића
- попис и класификација
14
Легат Мирољуба Тодоровића
- попис и класификација
-сређивање (печатање, израда унутрашњих
листа, обележавање кутија)
15
Лични фонд Николе Давидовића
- попис, класификација, смештај у кутије
примљене грађе
16
Легат Константина Коче Поповича и Лепосаве
Лепе Перовић
- прелиминарна историјска белешка
17
Легат породице Крагујевић
- попис и класификација
18
Легат Богдана Кршића
- класификација и сређивање
19
Легат Десанке Мијалковић Стамболић
- попис и класификација
20
Легат Ива и Миме Кушанић
- аналитичка обрада у модулу Јанус
21
Збирка Немање Будисављевића
- аналитичка обрада у базу података Јанус
22
Породични фонд Гаћуновић-Шотра
аналитичка обрада у бази података Јанус
23
Породични фонд Антула
- развставање, паковање у кутије и попис
Информативна средства

197 уноса

-

1

Водич кроз легате, личне и породичне фондове
ИАБ

4 кутије

134
146
150
фотографија

5 кутија
1 кутије

21 кутија

6 кутија
11 регистратора
1 свежањ
2 кутије
10 кутија
50 уноса

48 кутија

50 фондова

48

допуна биографских текстова за већ обрађен
41 фонд; писање биографских података за 9
фондова; одређивање граничних година;
утврђивање садржаја; утврђивање језика,
библиографије и литературе.
Тематски водич архивске грађе о Првом
светском рату
-

2

разврставање и преименоваење скенова
преношење текста Водича у базу
израда именског и тематског регистра
повезивање регистара са предметима
аналитичка обрада нових предмета у бази
података Јанусу (предмети из Збирке
архивалија и Породичног фонда ГаћиновићШотра)
- провера података
Израда регистра фондова ИАБ
-

3

Остало

- аналитичка
обрада преко 600
предмета

- дигиталне копије
250 докумената

провера и исправка података
попис фондова који нису категорисани ради
доношења решења

Пријаве погинулих, убијених, настрадалих и
несталих грађана Југославије у Другом
светском рату
сређивање и обрада предмета пријава жртава
Другог светског рата на територији ФНРЈ
1067 предмета
- сигнирање
554 предмета
- аналитичка обрада
Пројекат Ескалација у Холокаусту: од стрељачких водова до душегупке логора Сајмиште –
две фазе Холокауста у Србији
-

–
–

истраживање грађе
уношење у базу података

ОДСЕК ЗА ПРОГРАМЕ, ПУБЛИКОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ
ГРАЂЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
ПРОГРАМИ - Опис послова
1. Изложба Николај Краснов – руски неимар Србије, Архив Југославије,
21. јануар 2015. – копродукција
-

истраживачки рад
припрема текстова каталога и легенди
лечење докумената, скенирање одабраних експоната великог
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формата
- штампа плаката
- поставка изложбе
2. Изложба Архитекта Миладин Прљевић, Галерија ИАБ, 3. март 2015. копродукција
- истраживачки рад као допуна поставци
- дизајн и прелом каталога и позивница
- поставка изложбе
- реализација
3. Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя, Дом Руске
дијаспоре „Александар Солжењицин“ у Москви, 12. Мај 2015.
- прилагођавање изложбе новом изложбеном простору
- превод изложбе на руски језик
- превод каталога на руски језик
- прелом каталога
4. Изложба 70 година Историјског архива Београда, улазни хол ИАБ,
26. Септембар 2015.
- истраживачки рад
- припрема текстова и легенди
- скенирање и обрада фотографија
- дизајн и штампа
- поставка изложбе
5. Изложба Одликовања из легата Историјског архива Београда,
Галерија ИАБ, 1. октобар 2015.
истраживачки рад
припрема текстова каталога, изложбених паноа и легенди
скенирање и обрада фотографија
дизајн и прелом текста каталога, изложбених паноа, флајера,
позивница
- чипћење одликовања
- професионално фотографисање одликовања
- поставка изложбе
6. Изложба Освобождение Белграда – 70 лет спустя (Ослобођење
Београда – 70 година после), Руски дом, 19. октобар 2015.
- поставка изложбе
-

7. Изложба Ослобођење Београда – 70 година после, Стари двор, 20.
октобар 2015.
- поставка изложбе
8. Онлајн изложбена поставка Векови Београда /XVI-XX век/
-

израда концепције и стуктуре сајта
припрема текстова каталога,
прилагођавање изложбених паноа, легенди и скенова
одабир web платформе
дизајн web страна са одабиром галерија
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ЧИТАОНИЦА - опис послова
1. пријем истраживача и вођење прописаних
евиденција у електронској форми у Читаоници
2. домаћи истраживачи
3. страни истраживачи
4. истраживачких посета и унос у електронску базу
5. истраживачке посете домаћи истраживачи
6. истраживачке посете страни истраживачи
7. издавање и враћање архивске грађе по реверсима
(инвентарне јединице)
8. техничка документација (инвентарне јединице)
9. издавање и враћање ролни микрофилма у
микрофилмској лабораторији
10. картотека грађана Београда и Земуна
11. пружање информација корисницима о архивској
грађи у читаоници, телефоном и путем електронске
поште издатих библиотечких јединица у читаоници

497 истраживачa
481 истраживача
16 истраживача
2.555 посете
2.514
истраживачких
дана
41
истраживачких
дана
4.443 инв.
јединица
1.983 инв.
јединица
160 ролни
5.477 картона
4.360 контакта

12. издатих библиотечких јединица у читаоници-књиге

45 књига

13. издатих библиотечких јединица у читаониципериодика

76 јединица

БИБЛИОТЕКА - опис послова
1. набавка књига и часописа куповином, разменом и
поклоном - примљени примерци
2. разменом дато другим институцијама

102 наслова
350 публикација

3. инвентарисање и техничка обрада публикација

320 публ.

4. урађена каталогизација у информ. систему Јанус
5. купљених публикација за Библиотеку

280 уноса
360 допуна
37 наслова

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

око 430
контаката

7. сарадња са издавачким кућама, књижарама и
антикварима

20 контаката

8. помоћ у раду студенткињи на пракси при обради
периодике као и у сналажењу при коришћењу
лисних и електронског каталога Библиотеке ИАБ-а

сталне
консултације у
трајању од два
месеца
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9. евиденција издавања на коришћење библиотечких
јединица за потребе запослених
10. дописи и контакти преко mail-a, телефона

око 500 библ.
јединица
око 300
контаката

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ
Послови и радни задаци у Сектору одвијају се директно кроз послове
праћење правних прописа, послове администрације и спровођење поступака
јавних набавки којима директно руководи помоћник директора и друге
послове додељене једној групи и једном одсеку и то кроз:
1. Групу за рачуноводствене послове
2. Одсек за примену информационих технологија
У Сектору за правне, материјално – финансијске послове и информације води
се евиденција о извршицима који су запослени у Архиву, а која се односи на
њихову присутност на послу, плаћена - неплаћена одсуства, годишње одморе,
боловања и др. и сваког 01. и 15. у месецу доставља се извештај Групи за
рачуноводствене послове.
Сектор организује рад Управног и Надзорног одбора, припрема и формулише
седнични материјал и извештава оснивача односно Секретаријат за културу о
њиховом раду. Током 2015. године одржано је 6 (шест) седница Управног
одбора на којим су између осталог донета следећа нормативна акта:
•

Правилник о изменама правилника о условима, начину и поступку
коришћења архивске грађе и регистратурског материјала у
Историјском архиву Београда;

•

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и
усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем Историјског
архива Београда;

•

Правилник о критеријумима
Историјског архива Београда;

•

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар
Историјског архива Београда;

•

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања – начину одређивања
овашћеног лица, као и другим питањима од значаја за унутрашње
узбуњивање у Историјском архиву Београда.

и

начину

коришћења

средстава

Током 2015.године одржана је 1 (једна) седница Надзорног одбора.
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Посебну активност Сектор је исказао приликом израде текста Правилника о
организацији и систематизацији послова Историјског архива Београда који је
директор донео 11. 06. 2015. године, а који је потом усвојен Решењем
Градоначелника број 110-4369/15-Г од 15. 06. 2015. године. Почетком месеца
јула 2015.године на основу горе донетог Правилника о организацији и
систематизацији послова Историјског архива Београда закључени су нови
појединачни Уговори о раду са свим запосленима. Овим Правилником
предвиђено је 59 позиција (послова) од којих је тренутно непопуњено 11
позиција (послова).
У 2015. години Сектор је спровео 91 набавку од чега 3 (три) јавне набавке
мале вредности, 23 (двадесет три) набавке спроведене су преко Службе за
централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки и 65 (шездесет пет)
набавки на које са закон не примењује.
Дана 26.01.2015.године зграду Историјског архива Београда посетио је
Градоначелник Синиша Мали и градски секретар за културу Владан
Вукосављевић. Том приликом Градоначелник је детаљно упознат са
целокупним радним процесом Архива и пре свега горућим проблемом око
недовољних капацитета за смештај архивске грађе је том приликом обећао да
ће помоћи са своје стране да се изврши пренамена простора између зграде
Историјског архива Београда и „Алфа Универзитета“ по ДУП-у и да ће се
уместо блоковске гараже омогућити доградња објекта ИАБ-а на површини од
1000 м2 у основи П+2 или више.
На основу тога Архив се обратио Комисији при Секретаријату за урбанизам
Града Београда са захтевом за пренамену поменутог простора. С обзиром да
је захтев одбијен Архив је у консултацији са Секретаријатом за културу
16.10.2015. године упутио примедбу – жалбу на поменуту Одлуку и иста је
разматрана и незванично прихваћена.
ОДСЕК ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
Како свакодневни рад Архива са корисницима
наших услуга тако и рад свих служби унутар Архива
зависи и ослања се на информациони систем Јанус,
примарни посао током године био је одржавање,
адаптација и надоградња постојећих модула.
Редовно је админи-стриран целокупан систем,
извршене су корекције кода на више модула,
рађено је прилагођавање како на апликациони
сервер тако и на сталне промене апли-кација до
којих настаје приликом инсталације ауто-матских
надоградњи.
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1.

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Урађен је важан корак конфигурисањем новог
storage система Dspace који ће убудуће бити носилац
дигиталних података Архива али и пут да се ти
садржаји посебним софтвером могу по потреби
пружити на коришћење преко интернета.
-

За потребе израде публикације Нежидер у 2015.
у више наврата je дорађиван посебан модул са
новим интерфејсом и активнијом логиком уноса
више корисника и дефинисањем метаподатака.

-

Радило се на разради варијанти прегледа великих
фајлова које ће се наставити и у 2015.

-

У одређеним сегментима за потребе upload-а
примењиване jQuery библиотеке, укључен други
RDBMS – PostgreSQL.

-

Рађено је заштитно бекаповање података.

2.

Припреман је нови interface за модул Обрада
фондова који ће се још дорађивати, оптимизација 15.860 уноса
брзине и визуелног приказа стандардизован за сваки аналитике
прегледач, урађено прилагођење за оптималну
резолуцију као и прилагођавање нивоа са ISAD
препорукама (потребан и довољан услов).

3.

Преко сaјта Архива корисници и даље могу online
претражити базу података техничке документације
која се редовно допуњава у складу са приспелом
документацијом и упознати се да ли се у Архиву
налази документација која им је потребна.

4.

5.

У складу са потребама и изменама template за
одговор на захтеве странака настављен је рад на
унапређењу модула Рад са странкама. Унапређена је
брзина, начин снимања података, оптимизован
поступак обраде и штампе решења по свим
типовима захтева.
Дорађиван
и
одржаван
модул
евиденције
истраживача у Читаоници Архива.

1.093 нових
уноса у 2015.
Укупно тренутно
67.100 уноса
9.205 унетих
захтева
странака
2.551 посета
истраживача

У оквиру модула Спољна служба и даље се врши 249 уговора,
електронска евиденција свих регистратура и
записника о обиласку као и евиденција склопљених 1789
уговора
о
сарадњи.
Модул
је
повезан
са регистратура
Рачуноводством ради евидентирања пристиглих
уплата и фактура.
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6.

Модул Библиотека за унос инвентара и сигнатура 300 уноса и
књига из Библиотеке ИАБ са неопходним описима у исправки
складу са библиотечким стандардима.

7.

У оквиру Одсека a у сарадњи са службом техничке
заштите архивске грађе вршена је дигитализација
архивске грађе за потребе Архива и странака.
Скенирање докумената, фотографија и књига,
њиховa финална обрада и штампа у различитим
димензијама, архивирање скенова и заштитно
снимање.

3.500 скенова
1.450 скенова за
потребе
странака

8.

У делатности Одсека је и службена електронска
пошта Архива која се дистибуира и бекапује.
Тренутно је активно преко 40 mail налога преко
текућег hosting-а и запослени самостално шаљу и
примају своју службену електронску пошту.

примљено 4.206
послато 1.568
(са 2 званичнa
mail налога)

9.

Вебсајт Архива
У оквиру Одсека у сарадњи са спољним сарадницима
редовно је ажуриран сајт Архива. Такође урађен је и
нови поддомен за онлајн сталну поставку Архива
векови Београда.

700 чланака

10.

Редовно су одржаване све функције интернет
линкова, рутера као и LAN мрежа у Архиву.

11.

Одсек је учествовао у набавкама рачунарске опреме
и осталих техничких уређаја за потребе Архива
(сигурносни систем).

12.

-

Подигнут је хардверски ниво опреме куповином 9
нових рачунара, 1 лаптоп, 3 монитора, 1
пројектор као и сервисирањем унутар куће и
набавком компоненти што је резултирало тиме да
у Архиву нема конфигурације испод нивоа
Пентијум 4, 1gb рам меморије, а и сви монитори
су величине бар 19".

-

У оквиру Одсека врши се и набавка адекватних
тонера за штампаче и води рачуна о редовном
сервисирању штампача.

2.800 приступа
претрази базама
преко сајта ИАБ

Одсек је активно радио у реализацији спољних
пројеката Архива:
-

Израда online дигиталног Водичa кроз Први
светски рат.
Међународни пројекат Ескалацја у Холокауст.
Дигитализација Картотекa житеља града
Београда.
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13.

14.

Остало
- Од априла 2015. након одласка једног запосленог
Oдсек отежано функционише у сервисирању
дневнх потреба Архива. Одсеку је прикључена и
запослена из Копирнице која поред тог посла ради
и скенирање за потребе странки и запослених.
-

Јуна 2015. урађен ванредан попис рачунарске
опреме.

-

Одсек
је
учествовао
у
административном
функционисању Архива по разним основама:
писању пројеката, потраживању средстава, у
изради анализа добијених и реализованих
средстава са графичким приказима.

-

Одсек је редовно учествовао у пословима координације са спољним сарадницима, пословима
међународне сарадње, припреми штампе позивница за изложбе и новогодишње честитке итд.

-

Одсек је у два наврата урадио штампу експоната
и флајера за изложбу посвећену архитекти
Краснову у сарадњи са Архивом Југославије.

-

Припрема потребних материјала за све реализоване програме у којима је учествовао ИАБ
(скенирање, обрада, штампа, презентација).

Информациони систем Јанус је у током 2015. радио
непрекидно, без приметних застоја 24 часа дневно.
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Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности
1. Николај Краснов – руски неимар Србије

Међународна изложба докумената, реализована на основу сарадње Дома
руске дијаспоре „Александар Солжењицин", Историјског архива Београда и
Архива Југославије, настала је поводом обележавања 150-годишњице рођења
руског архитекте Николаја Краснова. Изложба је децембра 2014. премијерно
приказана у Москви, у Дому руске дијаспоре „Александар Солжењицин" а
јануара 2015. године српској јавности у галерији Архива Југославије. Изложбу
у Архиву Југославије отворила је Александра Фулгоси, помоћник министра
културе и информисања Републике Србије за заштиту културног наслеђа.
ПОЛИТИКА, издање МАГАЗИН, прилог „Велика и мала дела Николе Краснова“, на
две стране са колорним прилозима.
БЛИЦ, електронско издање, „Дворски неимар Николај Краснов, архитекта који је
градио Београд“, приказ биографије Николе Краснова и најзначајнијих објеката у
Београду, 15.3.2015. (http://www.blic.rs/riznica/istorije/dvorski-neimar-nikolajkrasnov-arhitekta-koji-je-gradio-beograd/g8rzrhp)
ВОСТОК, електронско издање, „Николај Краснов руски неимар Србије“, приказ
изложбе и биографије Николе Краснова, 14.2.2015.
(http://vostok.rs/index.php?option=btg_novosti&catnovosti=0&idnovost=71719#.VqX
Q__nhC9I)
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ВАСЕЉЕНСКА, електронско издање преузето са портала Блица, „Николај
Краснов, архитекта који је градио Београд“, приказ изложбе и биографије Николе
Краснова, 16.3.2015.
(http://www.vaseljenska.com/kultura/nikolaj-krasnov-arhitekta-koji-je-gradiobeograd/)
РТС2, емисија „Контекст", прилог о изложби
(http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/РТС+2/1803720/Контекст+21.html)

Гостовања изложбе:
ТВ БЕСТ, најава гостовања изложбе у Зајечару, 11.9.2015
(http://www.tvbest.rs/182326-izlozba-o-ruskom-neimaru-srbije)
ТВ ГАЛАКСИЈА 32, телевизијски прилог са изложбе, 23.12.2015.
(https://www.youtube.com/watch?v=ICEsO3VjzDU)
2. Архитекта Миладин Прљевић
Гостовање изложбе Историјског архива
Ужица у Галерији Историјског архива
Београда. Изложба која је представљала
својеврстан омаж архитекти Прљевићу,
рођеном
у
Ужицу
и
једном
од
најзначајнијих
представника
српске
модерне архитектуре између два светска
рата, била је добро пропраћена у
медијима.
Сајт ГРАДА БЕОГРАДА, најава изложбе „У
Историјском архиву Београда изложба о
архитекти Миладину Прљевићу“, 5.3.2015.
(http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1654
643)
БЛИЦ, електронско издање, „Историјски
архив изложба о архитекти који је
пројектовао симбол Београда Палату
„Албанија“, прилог са отварања изложбе,
13.3.2015.
(http://www.blic.rs/vesti/beograd/istorijskiarhiv-izlozba-o-arhitekti-koji-je-projektovaosimbol-beograda-palatu/hqwklhk)

a-izlozba-arhitekta-miladin-prljevic/)

ГРАДСКИ МАГАЗИН, електронско издање,
„Отворена изложба Архитекта Миладин
Прљевић“, приказ изложбе, 16.3.2015
(http://www.gradskimagazin.rs/otv%D0%BEren

ПОЛИТИКА, рубрика КУЛТУРА, „Омаж архитекти Миладину Прљевићу“, приказ
изложбе, 17.3.2015.
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Сајт Изложбе у Београду, „Архитека Миладин Прљевић“, приказ изложбе, март
2015.
(http://izlozbeubeogradu.rs/events/arhitekta-miladin-prljevic/)

3. Освобождение Белграда – 70 лет спустя
Историјски архив Београда придружио се обележавању Дана победе у
Москви. Изложбом докумената посвећене учесницима ослобођења Београда
приказани су Црвеноармејци, припадници Народноослободилачке војске и
грађани Београда. Изложбе је свечано је отворена у Дому Руске дијаспоре
„Александар Солжењицин", а отворио је председник Републике Србије
Томислав Николић. Изложба је добро пропраћена у домаћим као и у руским
медијима.
СПУТНИК СРБИЈА,
електронски медији, „Совјети су
се борили за Београд, као да се
боре за Москву“, приказ са
отварања изложбе са фото
материјалом, 8.5.2015.
(http://rs.sputniknews.com/vesti
/20150508/1778032.html)
РУСКА РЕЧ, електронски
медији, „У Москви отворена
изложба „Ослобођење Београда.
70 година касније“, приказ са
отварања изложбе, 8.5.2015.
(http://ruskarec.ru/news/2015/
05/08/u_moskvi_otvorena_izlozb
a_oslobodjenje_beograda_70_godi
na_kasnije_39693.html)
БЛИЦ,
електронски
медији,
„Николић у Москви: Веза Русије
и Србије је јака и превазилази
све
изазове“,
приказ
са

отварања изложбе и свечаности, 8.5.2015.
(http://www.blic.rs/vesti/politika/nikolic-u-moskvi-veza-rusije-i-srbije-je-jaka-iprevazilazi-sve-izazove/5m80ylk)

РТРС, електорнски медији, „У Москви изложбе „Ослобађање Београда: 70 година
послије“, приказ са отварања изложбе, 9.5.2015.
(http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=148902)
МОФЕПН, електронски медији, приказ са отварања изложбе, 9.5.2015
(http://www.ifuocn.com/)
САЈТ РУСКОГ МОТО-КЛУБА "НОЋНИ ВУКОВИ", електронски медији, „Хирург
встретился с внуком Броз Тито“, 8.5.2015.
(http://nightwolves-ru.livejournal.com/35564.html)
РТС, телевизијски прилог о отварању изложбе
ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА», телевизијски прилог о отварању изложбе.
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4. Одликовања из легата историјског архива Београда
Отварању су присуствовале новинарске екипе Студија Б, Политике,
Новости, као и тим новинара који уређује Беоинфо вести на сајту градске
управе.
ТЕЛЕВИЗИЈА СТУДИО Б емитовала је
директно укључење из галерије ИАБ, у којем
је Драгољуб Ацовић најавио отварање
изложбе 30.9.2015.
Новинарка РТС-а Вјера Вуковић направила је
четвороминутни прилог о изложби за први
Дневник РТС-а емитован 15.10.2015.
Од штампаних медија текст о изложби су
имале:
ПОЛИТИКА, репортажа са отварања изложбе
„Ордење историјске и јувелирске вредности“,
2. 10.2015;
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, приказ изложбе са
колорним додатком „Ордење, рубини и
брилијанти“, 3.10.2015.
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:5
70142-Ordenje-rubini-i-brilijanti
БЛИЦ,
приказ
21.10.2015.

изложбе

„Одликовања“,

Текстови поводом отварања изложбе објављени су на следећим сајтовима:
www.beograd.rs/beoinfovesti; www.studiob.rs; www.palo.rs; www.vesti.rs;
www.vesti.aladin.info;
www.novosti.rs;
www.blic.rs;
www.vazdan.com;
www.stefanon.rs; www.pressclipping.rs;
5. Освобождение Белграда – 70 лет спустя, по документам
Исторического архива Белграда
Отварању су присуствовале новинарске екипе Политике, Новости, Блица,
Танјуга, телевизије Наррy итд.
ПОЛИТИКА, прилог са отварања изложбе „Ослобођење Београда – 70 година
после“, 20. 10.2015.
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ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, прилог са
отварања изложбе „Руске хероје
никада
нећемо
заборавити“,
20.10.2015.
ДАНАС, најава изложбе „Ослобођење
Београда
–
70
година
после“,
21.10.2015.
http://www.danas.rs/danasrs/ukratko
/izlozba_oslobodjenje_beograda__70_go
dina_posle.83.html?news_id=99858
НАРРYTV, четвороминутни
телевизијски прилог у Јутарњем
програму, у коме је говорио Слободан
Мандић, помоћник директора
Сектора за обраду и коришћење
архивске грађе, о изложби
„Ослобођење Београда – 70 година
после“ и доприносу војника Црвене
армије у ослобађању Београда 1944.
године, 22.10.2015.
https://www.youtube.com/watch?v=6p
lxX8yv338
МОФЕПН, електронски медији, приказ са отварања изложбе,
http://www.ifuocn.com/novosti/vyistavka-v-belgrade.html
Текстови поводом отварања изложбе објављени су на следећим сајтовима:
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1707544
http://ruskidom.rs/;
http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/izlozba_oslobodjenje_beograda__70_godina_p
osle.83.html?news_id=99858
http://www.blic.rs/vesti/beograd/otvorena-izlozba-oslobodenje-beograda-70-godinaposle-u-domu-ruske-dijaspore/1d4rc4f
http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/izlozba_oslobodjenje_beograda__70_godina_p
osle.83.html?news_id=99858; http://www.happytv.rs/DobrojutroSrbijo/link/izlozbaoslobodjenje-beograda-70-godina-posle;

6. Ослобођење Београда – 70 година после
Извештај са свечаног пријема у Старом двору поводим 71- годишњице од
ослобођења Београда, која је испраћена изложбеном поставком „Ослобођење
Београда – 70 година после“ Историјског архива Београда, била је испраћена
од стране свих репрезентативних медијских кућа.
Разна снимања за потребе израда прилога:
Радио телевизија Србије,
Студио Б,
Београдска хроника
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/2136217/Beogradska+hronika.h
tml
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