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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ O РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ: 

 
– Назив, седиште: 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
11070 Нови Београд 
Палмира Тољатија 1 

 
– Одговорно лице: 

мр Драган Гачић, директор 
 

– Шифра делатности: 
9101 
 

–  матични број: 
07033290 

 
– ПИБ: 

101203476 
 

– Број рачуна: 
840-500668-72 (сопствена средства) 
840-500664-84 (буџетска средства) 

 
– Управни одбор (председник): 

проф. др Александар Животић, ванредни професор на 
Филозофском Факултету Универзитета у Београду – смер Историја 

 
– Надзорни одбор (председник): 

Саво Радић, дипл. економиста 
 

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ:  

 

а) Подаци о простору који установа користи: 

 

– укупна квадратура: 
5.654,53 m2 бруто површине 

 
Укупна површина 5.348m2 
Депо 2.400 m 2 
Читаоница 120 m 2 
Радионице 480 m 2 
Галерија 240 m 2 
Канцеларије и остало 2.108 m 2 

 

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

 
– стање простора и опреме: 
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Смештајни простор за архивску грађу – депои, попуњени су скоро до максимума 
— 99,8% капацитета. 

Објекат Архива је и даље незаштићен од спољног физичког угрожавања и утицаја 
због непостојања заштитне ограде око целог објекта. 

Постојање трафостанице у самом објекту Архива, испод депоа, представља и даље 
сталну опасност. 

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

 

– начин грејања: 
даљинско 

 

б)     Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2020. години 
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б.1) средства одобрена установи за набавке из буџета Града Београда по 
Закључцима градоначелника: 

* 

б.2)  средства одобрена установи за набавке из буџета Града Београда по 
препоруци Секретаријата за културу Управе Града Београда без тражења 
и добијања Закључка градоначелника: 

 
* 

број уговора врста набавке 
износ на 

годишњем нивоу 
без пдв-а 

02-702/5 
од 10.07.2020.године 

Услуга физичко – техничког 
обезбеђења у ИАБ  

3.165.864,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 3.799.036,80 

Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 14.07.2020. године. 

 
* 

Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 27.07.2020. године. 
 

број уговора врста набавке 
износ на 

годишњем нивоу 
без пдв-а 

02-1090/12 
од 17.11.2020.године 

Услуга стручне помоћи у 
организацији вајарско 

урбанистичко 
архитектонског конкурса за 

идејно решење изгледа 
спомен обележја Диани 

Будисављевић 

1.158.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 1.158.000,00 

Уговор за горе наведену јавну набавку закључен је 20.11.2020. године. 
 
 

број уговора врста набавке износ без пдв-а 

02-746/7 од 
27.07.2020.године 

Услуге штампања 995.000,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 1.194.000,00 
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б.3) средства одобрена установи за набавке из сопствених прихода по 

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

* 

број одлуке врста набавке 
износ на 

годишњем нивоу 
без пдв-а 

Градоначелника о 
закључењу оквирног 

споразума 
бр.404-6045/20-Г   

од 20.10.2020.   

Набавка добра – Куповина 
канцеларијског материјала, 

Партија 1 – Папир за писање и 
папир за штампање и 

фотокопирање 

416.666,67 

УКУПНО СА ПДВ-ом 500.000,00 

Горе наведена јавна набавка је спроведена преко Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор је закључен 06.11.2020. 
године. 
 

* 

број одлуке врста набавке 
износ на годишњем 

нивоу без пдв-а 

Градоначелника о 
закључењу оквирног 

споразума 
бр.404-4857/20-Г   

од 10.08.2020.   

Папирна галантерија за 
одржавање личне хигијене 

208.333,33 

УКУПНО СА ПДВ-ом 250.000,00 

Горе наведена јавна набавка је спроведена преко Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки Града Београда, а уговор је закључен 01.12.2020. 
године. 

 
Спроведене набавке на које се закон не примењује 

 

Врста набавке 

Уговорена 
вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Датум 
закључења 

уговора 

Набавка добра – тонери за ласерске штампаче 
(уговор на годињем нивоу) 

150.000,00 18.02.2020. 

Набавка добра – отирачи 19.514,40 03.03.2020. 

Набавка добра – тонери за копир апарат Plot 
wave 300 (уговор на годишњем нивоу) 

100.000,00 26.06.2020. 

Набавка добра – материјал за текуће 
одржавање објекта (уговор на годишњем нивоу)  

333.333,33 22.06.2020. 

Набавка добра – вода за пиће (уговор на 
годишњем нивоу) 

291.666,67 24.06.2020. 

Набавка услуга – услуге вршења физичких 
послова  

75.000,00 11.06.2020. 

Набавка услуга – сервиса за одржавање објекта 
(уговор на годишњем нивоу) 

144.000,00 05.03.2020. 

Набавка услуга – услуге из области безбедности 
и здравља на раду (уговор на годишњем нивоу) 

100.000,00 01.06.2020. 
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Набавка услуга – услуге сервисирања сплит 
система (уговор на годишњем нивоу) 

250.000,00 09.06.2020. 

Набавка услуга поправке и одржавања система 
видео надзора 

150.000,00 15.06.2020. 

Набавка услуга израде пројектне документације 
за постављање рампи  

35.000,00 14.02.2020. 

Набавка копјутерских услуга везаних за развој 
сајта ИАБ 

200.000,00 30.06.2020. 

Услугe организовања шестомесечног помена 
због смрти запосленог Миодрага Гавриловића 

125.000,00 26.09.2020. 

Услуге дезинфекције, дезинскеције и 
дератизације 

59.319,00 10.12.2020. 

Набавка услуга за поправку и сервисирање 
рачунарске опреме (штампача) у вангарантном 
року на период од годину дана 

58.333,33  30.06.2020. 

Набавка услуга везано за развој сајта ИАБ – 
развој и надоградња дигиталног 
репозиторијума 

415.000,00 10.07.2020. 

Набавка  услуга припреме, поставке и 
реализације изложбе „Руска емиграције у 
Београду 1920 -1950“ за потребе ИАБ 

995.000,00 27.07.2020. 

Набавка  услуга вршења послова из против 
пожарне заштите 

264.000,00 01.09.2020. 

Набавка услуга из области сервисирања 
мултифункционалног плотера OCE PlotWave 340 

96.062,00 04.09.2020. 

Набавка добара - пића 500.000,00 07.09.2020. 

Набавка услуга дигитализације информативних 
средстава и интеграције података у 
информациони систем за рад корисника у 
читаоници ИАБ-а 

250.000,00 30.09.2020. 

Набавка услуга сервисирања и поправке 
мултифункционалних копир апарата Konica 
Minolta у вангарантном року за потребе ИАБ на 
период од годину дана 

83.333,33 08.10.2020. 

Набавка услуга и текуће поправке и одржавања 
службеног возила марке FORD TRANSIT 2.4 у 
вангарантном року за потребе ИАБ-а 

125.000,00 16.10.2020. 

Набавка услуга обуке 5 запослених Историјског 
архива Београда из области заштите од пожара 

92.500,00 20.10.2020. 

Набавка услуга шестомесечне и двомесечне 
контроле дојаве и гашења пожара на период од 
годину дана за потребе Историјског архива 
Београда 

250.000,00 23.11.2020. 

Набавка добара - архивских кутија за потребе 
ИАБ-а 

700.000,00 25.11.2020. 

Набавка  добара - прибора и средстава за 
одржавање хигијене 

291.666,67 04.12.2020. 

Набавка добара – канцеларијског материјала 333.333,33 04.12.2020. 

Набавка услуга скенирања и обраде рефлексних 
оригинала и преповезивање оштећене архивске 
грађе 

664.500,00 24.11.2020. 
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Набавка књига за потребе библиотеке ИАБ-а 17.490,54 07.12.2020. 

Набавка мобилних телефона за потребе 
запослених у Историјском архиву Београда   

66.000,00 18.12.2020. 

Набавка услуга прегледа, испшитивања и 
довођења у исправно стање против паничне 
расвете у ИАБ-у 

33.330,00 22.12.2020. 

* 
Спроведене набавке на које се закон не примењује по члану 7.2.2 ЗЈН 

 

Врста набавке 

Уговорена 
вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Датум 
закључења 

уговора 

Набавка стручних и консултантских услуга 
неопходних у реализацији дела пројектних 
активности међународног пројекта "Јеврејска 
дигитална збирка у ИАБ" 

710.000,00 05.06.2020. 

Набавка стручних информатичких услуга 
неопходних за реализацију завршног дела 
пројектних активности Историјског архива 
Београда у оквиру међународног Пројекта 
Јеврејска дигитална збирка у ИАБ-у 

423.000,00 10.07.2020. 

Набавка услуга архивистичке обраде и 
пописивања књига евиденције становништва 
Земуна из XVIII и XIX века која се односи на 
реализацију дела активности везаних за 
пројекат „Дигитализација Збирке црквених 
матичних књига – III фаза“ коју финансира 
Министарство Правде  

341.666,67 03.08.2020. 

Набавка услуга припреме и обраде свих 387 
књига за дигитализацију која се односи на 
реализацију дела активности везаних за 
пројекат „Дигитализације Збирке црквених 
матичних књига – III фаза“ коју финансира 
Министарство Правде 

480.000,00 07.08.2020. 

Набавка услуга управљања пројектом и 
администрација која се односи на реализацију 
дела активности везаних за пројекат 
„Дигитализација Збирке црквених матичних 
књига – III фаза“ 

300.000,00 07.08.2020. 

Набавка услуга скенирања књига која се 

односи на реализацију дела активности 
Историјског архива Београда везаних за 
пројекат „Дигитализација Збирке црквених 
матичних књига – III фаза“ 

500.000,00 24.08.2020. 

Набавка услуга коричења оштећених књига и 
мањих конзерваторских интервенција која се 
односи на реализацију дела активности 
везаних за пројекат „Дигитализација Збирке 
црквених матичних књига – III фаза“ 

490.000,00 09.09.2020. 

Набавка услуга провере и верификације 
садржаја која се односи на реализацију дела 
активности везаних за пројекат 
„Дигитализације Збирке црквених матичних 
књига – III фаза“ 

380.000,00 18.09.2020. 
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Набавка услуга профилисања ДМС софтвера 
која се односи на реализацију дела 
активности везаних за пројекат 
„Дигитализације Збирке црквених матичних 
књига – III фаза“ 

430.000,00 28.09.2020. 

Набавка услуга дораде веб портала која се 
односи на реализацију дела активности 
везаних за пројекат „Дигитализација Збирке 
црквених – III фаза“ 

500.000,00 06.10.2020. 

Набавка услуга обраде скенова и 
прилагођавање web форми  која се односи на 
реализацију дела активности везаних за 
пројекат „Дигитализације Збирке црквених 
матичних књига – III фаза“ 

390.000,00 20.10.2020. 

Набавка услуга одређивања и уноса 
метаподатака  која се односи на реализацију 
дела активности везаних за пројекат 
„Дигитализација Збирке црквених матичних 
књига – III фаза“ 

390.000,00 28.10.2020. 

Набавка услуга израде пропагандног 
материјала дигиталног репозиторијума везано 
за пројекат „Промоција Дигиталног 
репозиторијума Историјског архива Београда“ 
који суфинансира Министарство културе и 
информисања 

158.333,33 29.10.2020. 

Набавка услуга израде пропагандног 
материјала који се односи на реализацију дела 
активности везаних за пројекат 
„Дигитализација Збирке црквених матичних 
књига – III фаза“ 

346.666,67 20.11.2020. 

Набавка услуга припреме и промоције 
дигиталног репозиторијума везаних за 
пројекат „Промоција Дигиталног 
репозиторијума Историјског архива Београда“ 

490.000,00 16.12.2020. 

 
Радне активности финансиране из сопствених и буџетских средстава ИАБ-а 

 
Током 2020. године Историјски архив Београда наставио је са успешним 
пословањем, обављајући своју основну делатност као и различите видове других 
активности. Обезбеђена је физичка заштита објекта као и архивске грађе која се у 
њему чува. Након недавно извршених радова на рекострукцији архивског депоа 
којом приликом је инсталитана најсавременија опрема и уведен нови стабилни 
систем заштите од пожара, систем климатизације, лед расвета као и нова 
подстаница за грејање, приступило се њиховом периодичном прегледу и контроли. С 
тим у вези обратили смо се Секретаријату за културу са молбом да се обезбеде 
средства за ангажовање једне фирме која би се бавила одржавањем ове вредне 
опреме у нашем архивском депоу.  

* 
Услед пандемије вируса Ковид 19 у Писарници, Читаоници и Пријавници уграђени 
су заштитни паравани од плексигласа ради заштите запослених од директног 
контакта са странкама. Набављена су хигијенска средства, рукавице, заштитне 
маске као и визири у потребним количинама, извршена је допуна Акта о процени 
ризика за свако радно место и у установи су се поштовале строге мере заштите што 
је резултирало да немамо ни једног запосленог који се заразио овим опаким Вирусом 
радећи на својим пословима у Архиву. 
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Нажалост у архиву смо ипак имали један смртни случај запосленог на привременим 
и повременим пословима г-дина Миодрага Гавриловића, док је још троје запослених 
имало ову болест али се она исказала код њих у блажем облику и није се пренела на 
друге запослене. 

** 
Урађен је комплетан сервис и одржавање система видео надзора.  

* 
Набављене су и постављене аутоматске рампе за 
улаз и излаз возила на паркинг Архива и 
запосленима који поседују лични аутомобил 
подељено је 28 ТАГ уређаја за приступ рампи што 
запослени са одушевљењем користе. 

* 
Урађен је комплетан сервис постојећих сплит 
система депоа и зграде Архива. 

* 

Обезбеђен је комплетан сервис и одржавање 
целокупне биротехничке опреме у Архиву. 

* 
Свакодневно је одржавана чистоћа у објекту и 

простору око објекта, вршена је контрола и одржавање електричних и водоводних 
инсталација, замена флуо – цеви, стартера, обичних сијалица, грла, утикача, 
прекидача и осталог. 

* 
Обављена је контрола апарата за против пожарну заштиту, извршена је замена и 
отпис 26 старих против пожарних апарата са ХВП опремом (која је била још из 
1974. и 1995. године) набавком нових ПП уређаја, контрола инсталација хидрантске 
мреже за гашење пожара и инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву 
пожара. Извршено је спајање постојећег система јављача пожара који је покривао 
канцеларијски простор са новим системом јављача пожара који је инсталиран у 
архивском депоу. У овом тренутку имамо две пп централе различитих произвођача у 
Архиву. Једна у архивском депоу, а друга у канцеларијском делу зграде. 

* 
Извршена је услуга ангажовања овлашћеног лица за против пожарну заштиту и 
овлашћеног лица за безбедност и здравље на раду; урађена дезинсекција, 
дезинфекција и дератизација објекта; обезбеђен је сервис и поправка службених 
возила ИАБ-а. 

Одсек за примену ИТ 

Одсек за примену ИТ  (примена информационих технологија, надоградња и 
одржавање  информационог система архива Јанус, ажурирање веб сајта) 
Како свакодневни рад Архива са корисницима наших услуга као и рад свих служби 

унутар Архива зависи и ослања се на информациони систем Јанус, примарни посао 
био је одржавање, адаптација и надоградња постојећих модула. Рачунари се 
сервисирају у оквиру Центра у оквиру кога се врши и набавка адекватних тонера за 
штампаче.  
Редовно је администриран целокупан систем, извршене су корекције кода на више 
модула, рађено је прилагођавање како на апликациони сервер тако и на сталне 
промене апликација до којих настаје приликом инсталације аутоматских 
надоградњи. 

 Редовно су одржаване све функције интернет линкова, рутера, сајта и 

програмских модула Јануса, као и ЛАН мрежа у Архиву. 

 Праћен је рад са базама података и SQL апликацијама и рађено заштитно 

бекаповање података. 

 Редовно је праћен и надограђиван најчешће коришћен модул у Јанусу Обрада 
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фондова који бележи 12.930  аналитичких уноса. 

 Модул за прикупљање података везаних за Техничку документацију која се 

чува у Архиву је редовно одржаван. Преко сaјта Архива корисници могу 

online претражити базу података и упознати се да ли се у Архиву налази 

документација која им је потребна 

 Редовно је ажуриран вебсајт Архива: додавањем нових садржаја; страница на 

енглеском језику; припремљеним материјалима и илустрацијама, унапређењем 

претраге; бекаповањем сајта.  

 У оквиру Одсека и у сарадњи са службом техничке заштите архивске грађе 

вршена је дигитализација архивске грађе за потребе Архива и странака. 

Скенирање докумената, фотографија и књига, њиховa финална обрада и 

штампа у различитим димензијама, архивирање скенова и заштитно 

снимање. Настављено је скенирање црквених матичних књига и аналитичких 

и сумарних инвентара у папирном облику. 

 Информациони систем Јанус је радио непрекидно, без приметних застоја 24 

часа дневно. 

 

3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – стање на дан 31. 12. 2020. године 

 

– број запослених по систематизацији - 47 
– укупан тренутни број запослених  -  43  

 

VII-2 степен стручне спреме 1 

VII-1 степен стручне спреме 28 

IV степен стручне спреме 12 

III степен стручне спреме 1 

I: II степен стручне спреме 1 

 

 

– 42 

број запослених који се финансирају из буџета Града 

радни однос на неодређено време  42 

радни однос на одређено време        1 

 

– 4 број запослених ангажованих на привременим и 
повременим пословима који се финансирају из 
сопствених прихода установе 
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО:  

 

Број реализованих програма 

Година Изложбена 
делатност 

Издавачка 
делатност 

Остало Укупан брј 
реализованих 

програма 

2019.  5 6  9  20  

2020. 5 5 1 11 

 
 
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ 
 
Изложбена делатност: 

1. Изложба: 75 година ИАБ, Улазни хол ИАБ.  

2. Изложба: Руска емиграција у Београду 1920-1950 – делимично реализована. 
Изложба припремљена али је отварање планирано након смиривања 
епидемиолошке ситуације 

Сталне излoжбене поставке: 

3. Изложбена поставка у онлајн издању: Векови Београда /XVI-XX 
век/http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/ 

4. Изложбена поставка у онлајн издању: Први светски рат у фондовима и 
збиркама Историјског архива Београда www.ww1.архив-београда.орг 

5. Изложбена поставка у онлајн издању: Словенци у Београду, доступна преко 
портала Историје Словеније - Zgodovina Slovenije – Sistory. 
http://sistory.si/11686/38099 

 

Издавачка делатност: 

1. Монографија 75 година Историјског архива Београда – публикација 

2. Дневник Косте Павловића 1930-1932- публикација 

3. Дипломатски списи – Иво Андрић – публикација 

4. Аутомобил у Београду – публикацација 

5. Руска емиграција у Београду 1920-1950 – каталог изложбе. 

 

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2020. 
годину: 
 

- Због епидемиолошке ситуације услед пандемије вируса Ковид 19 један број 
планираник програмских активности није реализован. Оне се углавном односе на 
планирану међународну сарадњу и издавачку делатност. 

Програми који су реализовани током 2020. године, а нису били предвиђени 

Планом: 

Током ванредних околности запослени у Сектору за обраду и сређивање архивске 
грађе поред радних обавеза код куће, писали су приказе и извештаје о 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/
http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
http://sistory.si/11686/38099
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прочитаним књигама, часописима, радовима, web сајтовима из стручних 
области, који су коришћени и за надоградњу садржаја профила друштвених 
мрежа Историјског архива Београда. 

Конференције, предавања, трибине, радионице: 

Међународно архивистичко саветовање „Ниш 2020“ Архивистичко друштво 
Србије  

да ли су током 2020. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

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

 
СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА: 

Ауторски пројекти Установе: 5 

Копродукције: 5 
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ДЕТАЉНИЈЕ О ПОМЕНУТИМ ПРОГРАМИМА: 

ИЗЛОЖБЕ: 
 

РРУУССККАА  ЕЕММИИГГРРААЦЦИИЈЈАА  УУ  ББЕЕООГГРРААДДУУ  11992200--11995500  
 

Аутори: Проф. др Алексеј Тимофејев, др Милана 
Живановић 
Отварање: Планирано након пандемије Корона вируса 
 
Међу установима које чувају вредну архивску грађу 
значајну за реконструисање историје руског избеглиштва 
након револуционарних промена и Грађанског рата (1918-
1920) у Совјетској Русији, важно место свакако припада 
Историјском архиву Београда. У самом Београду је 
прибешиште пронашло велики број руских избеглица (око 
10.000 крајем 20-их година XX века, када је Београд имао 
239.000 становника). Током 1920 године у Београду је 
формирана  „Државна комисије за смештај и пријем руских 
избеглица”, потом је основана и Прва руско-српска 
гимназија, а крајем године је уследио пријем новог таласа  

избеглица након слома руске армије генерала Врангела.  
Захваљујући систематском истраживању фондова и збирки, односно прегледу свих 
информативних средстава насталих у Архиву, дошло се до бројних сведочанстава о 
постојању руске емигрантске заједнице која је оставила значајан траг у разним 
аспектима друштвене стварности Београда, његовој историји, архитектури, култури, 
па и у самом развоју главног града. Изложба је реализована на 34 паноа и прати је 
богато илустровани каталог са уводном студијом коју потписују проф. др Алексеј 
Тимофејев и др Милана Живановић на чак 100 страница 

Израда и отварање изложбе ће бити уприличено чим епидемиолошка ситуација буде 
то допустила.  

. 
 

 
 

7755  ГГООДДИИННАА  ИИААББ  
 

Отварање: 26. септембар 2020. 
 

Изврши одбора Народног ослобођења града 
Београда донео је 26. септембра 1945, Одлуку 
о оснивању Градског архива. Обележавање 75-
годишњица од оснивања, зимајући у обзир 
ванредне околности због епидемије вируса 
Ковид 19, обележена је само малом 
изложбеном поставком улазном холу Архива. 

Поред измењене и допуњене Временске линије Архива, у витринама су постављена 
најзначајнија признања које је архив у овом периоду добио као што су: Сретењски 
орден  и Ордена заслуга за народ Изванредни Златни беочуг, Златна архива и 
Спомен-плакета града Београда.  
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ОНЛИНЕ ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ: 
 
 

 

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

 

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

 
Поводом обележавања 70 година од оснивања Историјског архива Београда, у 
оквиру званичне интернет презентације налази се и електронско издање сталне 
изложбене поставке Векови Београда /XVI–XX век/ на српском и енглеском језику. 
Израдом овог онлајн издања омогућен je глобални приступ највреднијим 
документима која се чувају у Архиву.  

 
 
 
 
 
 

Први светски рат у фондовима и збиркама 
Историјског архива Београда 

www.ww1.arhiv-beograda.org 
 

Реализација веб издања: Слободан Мандић, Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, 
Јелена Николић 
Веб дизајн и програмирање: мКонект д.о.о, Дражен Руменчић, Јелена Николић, 

Милан Марковић, Недељко Стевановић 
 

У оквиру званичне интернет сранице Историјског архива Београда, налази се и 
наменски креирана презентација грађе из архивских фондова о Првом светском 
рату. Одређени број докумената доступан је у виду дигиталних копија што му 
истовремено даје и карактер онлајн изложбе. 
 
Већина презентованих докумената је на српском, али су такође заступљена и на 
француском, енглеском, немачком, мађарском и грчком језику. 
 
 
 
 
 
 

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

ДДННЕЕВВННИИКК  ККООССТТЕЕ  ППААВВЛЛООВВИИЋЋАА  11993300--11993322  
публикација 

 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић  
Приређивачи:  Др Наташа Милићевић и Др Срђан Мићић, 
сарадници Института за Новију историју Србије. 
Број страна: 450 
 

Из штампе је изашла публикација Дневник (1930-1932)  
Косте Ст. Павловића. 

Коста Ст. Павловић (1905-1988) био је дугогодишњи 

дипломатски службеник у Бриселу, Луксембургу и 
Букурешту. Дневничке белешке настале су на почетку његове дипломатске 
каријерпрате и прате период од 1930. до 1933. године. У њима Павловић 
коментарише и детаљно анализира политичке прилике и дешавања у Југославији, 
Европи и свету.  

Историјски архив Београда претходно је 2017. публиковао Лондонски дневник 
1945-1946. који се наставља на Ратни дневник 1941-1945. објављеног 2011. у 
издању Службеног гласника и издавачке куће Откровење. 

Приређено издање дневничких белешки садрже предговор, уводну студију, 
критички апарат, преводе делова текста на француски језик и именски 
регистар.  

 

ИИССТТООРРИИЈЈССККИИ  ААРРХХИИВВ  ББЕЕООГГРРААДДАА  11994455--22002200  
монографија 

  
У сусрет јубилеју 75 година од оснивања Историјски архив 
Београда приредио је пригодну Монографију која прати целовит 
преглед делатности Архива, и даје рекапитулацију свега онога 
што је урађено на пољу сређивања и обраде архивске грађе, 
дигитализације, међународне сарадње, као и издавачке и 
изложбене делатности у протеклих седамдесет пет година. 

На изради монографије која има 208 страна радило је 17 
аутора и садржи 319 илустрација, фотографија, графикона и 

табела које се налазе у оквиру 7 поглавља. Велики део ове грађе 
први пут је презентован јавности. 

 

ДДИИППЛЛООММААТТССККИИ  ССППИИССИИ  --  ИИВВОО  ААННДДРРИИЋЋ  
друго издање 

  
Приређивач: Миладин Милошевић 
 

Друго издање књиге Дипломатски списи – Иво Андрић, коју 
је приредио и предговор написао Миладин Милошевић, 

важно је сведочанство дипломатске и културне историје. 
Иво Андрић је у дипломатској служби провео 21 годину, у 
осам држава и десет градова. Публикација даје важан 

преглед дипломатске делатности Иве Андрића из Женеве, 
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Београда и Берлина од 1930. до 1941. 
 

ААУУТТООММООББИИЛЛ  УУ  ББЕЕООГГРРААДДУУ  

репринт издање 

Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић Аутори: др 
Предраг Марковић, Олга Латинчић, Јеленка Петковић, Божа 
Драшкић, Братислав Петковић, Бранка Ракочевић, Милена 
Радојчић, Соња Јерковић 
Број страна: 231 
 
Друго и допуњено издање Публикација обухвата период од 
1918. до 1941. године и бави се аутомобилом са свих 
аспеката и кроз све сфере друштвеног живота у Београду 
тога доба. Допуњена је илустрацијама и фотографијама из 
архивске грађе ИАБ, збирке Музеја аутомобила и предратне 
штампе.  
 
 

РРУУССККАА  ЕЕММИИГГРРААЦЦИИЈЈАА  УУ  ББЕЕООГГРРААДДУУ  11992200--11995500  

каталог изложбе 

Каталог изложбе прати поставку на 34 изложбена паноа, чије ће отварање бити 
уприличено чим епидемиолошка ситуација буде то допустила. Поред каталошког 
пописа докумената у њему је дата драгоцена уводна студија на чак 100 страна 
аутора проф. др Алексеј Тимофејев и др Милана Живановић на чак 100 страница 

. 
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ДОДАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ: 
 

ЈЈеевврреејјссккаа  ддииггииттааллннаа  ззббииррккаа  ––  JJeewwiisshh  DDiiggiittaall  CCoolllleeccttiioonn  

 

Трајање пројекта: септембар 2018 - септембар 2020.  

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

Након прве године пројекта, у којој су обрађена три највећа фонда која су 
чувају у Историјском архиву Београда, у наставку пројекта истражени су и 
остали фондови Архива, a предмети који се односе на јеврејску заједницу у 
Београду су издвојени, архивистички сређени, аналитички обрађени, унети 
у базу података. У јулу 2020. завршено је истраживање архивске грађе што 
је резултирало базом података од укупно 59.927 уноса (19.000 у 2020.). У 
80% аналитику прати скенирани документ који је илуструје, што чини око 
70.000 скенова. До краја 2020. интензивно се радило на провери садржаја 
од стране руководиоца пројекта као и на превођењу садржаја на енглески 
језик. 

Завршни део пројекта је израда веб сајта који ће корисницима дигиталну 

збирку учинити доступном за претрагу. Због епидемиолошке ситуације која 
је отежала рад у 2020. пројекат је продужен до априла 2021. У 2020. је 
урађено идејно резење и дизајн сајта а претрага ће бити развијена 
почетком 2021. године. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОДЛУЦИ МИНИСТАРСТВА 
ПРАВДЕ - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО 
ОСНОВУ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА 2019: 

 
 Дигитализација Збирке црквених матичних књига – III фаза – 

Историјски архив Београда након последњег пријема 2019. чува 824 црквенe и 
државне матичнe књигe рођених, умрлих и венчаних са ширег подручја 
Београда из периода 1721–1919.  
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Збирка је формирана од матичних књига и пратећих регистара из 68 верских 
организација са територије Београда. Већина је настала радом православних 
цркава. Најстарија књига у збирци је настала радом римокатоличке цркве из 
1721. године. Од књига насталих деловањем других вероисповести чува се 
седам матичних књига јеврејске општине (Сефарди и Ешкенази) за период од 
1865. до 1918. године и две евангелистичке матичне књиге из периода 1847. до 
1910. 
Књиге пружају податке о становништву Београда, наталитету и морталитету, 
социјалном пореклу, о значајним историјским личностима: владарима, 
политичарима, уметницима, трговцима итд. Често се потражују у читаоници 
Архива (око 10% од укупног броја годишњих  захтева) и из иностранства. 
 
Збирка црквених матичних књига структура: 

 

 824 црквенe матичнe књигe са  
ширег подручја Београда из периода 1721 – 
1919.  

 756 православних књига  

 59 католичких књига 

 7 јеврејских књига 

 2 евангелистичке књиге  

 

*Напомена: 1 књига-регистар припада 
православној, католичкој и јеврејској цркви 
истовремено 

Категорисане су као културно добро од 
изузетног значаја. 

Циљ пројекта је да се изврши дигитализација свих књига и да се оне учине 
доступним корисницима у онлајн режиму. У трећој фази реализације, 
активности пројекта  2020. су обављене у неколико фаза и поред матичних 
књига обухватиле су и рад на Књигама пописа становника Земуна. 

 
Фазе рада: 

 Припрема, попис и обрада књига за дигитализацију (пагинација, анализа 
- 115.090 страна) 

 Скенирање књига – израда дигиталних објеката (373 књиге,  112.690 
страна, формата од А4 до А1), провера и верификација  

 Преузимање мастер копија и прилагођавање свих постојећих скенираних 
докумената за веб формат у смањеној екранској резолуцији (мастер 
копија пдф, 300 тачака оптичке резолуције) 

 Израда и подешавање ДМС софтвера  

 Унос метаподатака  

 Дорада репозиторијума за регистрацију корисника и преглед дигиталних 
садржаја  

Као финални чин пројекта репозиторијум Историјског архива Београда  је 
допуњен новоскенираним књигама и он сада регистрованим корисницима 
преко веб адресе  

https://www.digitalni.arhiv-beograda.org/login.php 
омогућава онлајн приступ и претрагу 1.009.031 обострано скенираних картона 
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житеља од 2019, а од 2020. преглед 790 црквених матичних књига рођених, 
венчаних и умрлих које се налазе у поседу Историјског архива Београда и 58 
књига пописа становника Земуна из фонда Земунски магистрат. 

 

 
 

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА РЕПОЗИТОРИЈУМА: 
 
У 2020. години примећено је значајно повећање броја корисника дигиталног 
репозиторијума. Аналитика бележи 3.193 корисничких налога, пријављени корисници 
извршили су увид у 818.000 страница и у просеку у оквиру сваке сесије провели око 
22 минута у истраживању.  Око 21% корисника страници је приступало из 
иностранства што јасно говори  да је сајт интересантан и користан и нашим људима у 
дијаспори. 

 
 
Из попуњених пријава и регистрационог обрасца, може се видети да су пријављени 
корисници из најразличитијих сфера, од обичних грађана који желе да сазнају нешто 
више о својим прецима до историчара, правника, демографа, новинара итд. 
 

 
 

Статистички прегледи дају јасну слику  да број корисника континуирано расте и да је 
у марту и априлу 2020.  за време престанка активног рада Архива због епидемије  
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забележен највећи број нових пријава. То говори да је оправданост даљег развијања и 
допуњавања  садржаја очигледна. 
 
Остварени циљеви: 

- Трајна заштита архивске грађе  

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

- Допринос примени савремених метода у области заштите архивског наслеђа 

- Допринос популаризацији и промоцији архивског наслеђа 

- Значај за развој информационог друштва и друштва знања 

ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ПРИКАЗАНА ЈЕ 
НА ПРЕСТИЖНИМ ИЗЛОЖБАМА: 

 

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

- Међународно архивистичко саветовање у Чачку у организацији АДС, 9.-11. 
октобар 2019. 

Архивистичко друштво Србије у сарадњи са Историјским архивом Ниш, 
Међуопштинским историјским архивом Чачак, Архивом Србије, а под 
покровитељством Министарства културе и информисања републике Србије, 
реализовало је Међународно архивистичко саветовање „Ниш 2020“ у периоду од 
7. до 9. октобра 2020. године. Саветовање је одржано уз придржавање свих 
задатих строгих епидемиолошких мера услед епидемије Корона вируса.  

Историјски архив Београда представиле су: виши архивист Снежана Лазић и 
архивски саветник Зорица Смиловић са темом „Историјски архив Београда - 75 
година од оснивања“; виши архивист Исидора Стојановић са темом „Прикази 
оставинских списа Земунаца страдалих или умрлих у периоду 1941-1944- 
примери из фонда Которски суд Земун – Земун (1872-1944); архивски саветник 
Мирјана Обрадовић „Фотографије у легатима, личним и породичним 
фондовима Историјског архива Београда – значај и разноврсност“ и виши 
архивист Јасмина Латиновић са темом „На истом задатку – архиви и Архив 
Србије“. 

Радови са конференције ће бити објављени у Зборнику радова АДС. 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА: 

- Настављен рад на трогодишњем пројекту Јеврејска дигитална збирка у оквиру које 
се врши одабир архивске грађе о јеврејској популацији у Београду, њена 
дигитализација и превод на енглески. 

- Настављен рад на пројекту Јеруша где Архив као координатор ради на мапирању 
фондова и збирки о Јеврејској популацији у архивима на територији Републике 
Србије. 
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ТОКОМ 2020. ИЗДВАЈАМО: 

ССРРЕЕТТЕЕЊЊССККИИ  ООРРДДЕЕНН  
 
Поводом 75 година од оснивања Указом 
председника Републике Србије Александра 
Вучића, на Дан државности Републике 
Србије, Историјски архив Београда, као 
једина институција чији је оснивач Град 
Београд, одликован је Сретењским орденом 
трећег степена за изузетне заслуге за 
Републику Србију и њене грађане у очувању 
културног и историјског наслеђа. 
 
 

  
 

РРААДД  ААРРХХИИВВАА  УУ  ВВААННРРЕЕДДННИИММ  УУССЛЛООВВИИММАА  

од 16. марта до 21. маја 2020. 
 

Рад Историјског архива Београда обављао се у складу са Програмом рада за 2020. 
годину све до проглашења ванредне ситуације када се прешло на измењени режим 
рада уз спровођење неопходних активности на спречавању ширења заразне болести 
изазване Covidom-19, испуњавање административно-рачуноводствених послова, 
редовно обезбеђивање објекта, онлајн комуникацију са корисницима и спровођење 
културно-просветних активности путем веб сајта Архива и друштвених мрежа. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА 

Архив је након увођења ванредног стања 16.03.2020. године донео Одлуку о раду по 
којој је радно време скраћено од 7:30 до 13:00 часова. На основу мејла послатог од 
стране Секретаријата за културу 16. марта 2020. поступили смо по препоруци којом 
је ризичним групама (старији од 60 година, тешки  хронични болесници, труднице, 
самохране мајке и родитељи  са децом до 12 година) омогућено да за време трајања  
ванредног стања  не долазе  на посао и рад обављају од куће.  

Након достављеног дописа од стране Секретаријата за културу од 23. марта 2020. и 
послатих препорука да се сва пажња усмери на заштиту од заразне болести, а с 
обзиром на обим послова који би се обављао у Архиву, Планом рада за наредни 
период предвиђено је да се од 23.03.2020. рад свих 42 запослених обавља од куће, уз 
напомену да ће се за обављање неопходних административно-рачуноводствених 
задатака организовати повремени долазак у Архив непосредних извршилаца тих 

послова, руководилаца организационих јединица, као и директора, ради испуњавања 
неодложних послова. Рад службе обезбеђења Архива одвијао се нормално. 

Сви извршиоци, који нису долазили у Архив, обављали су своје радне задатаке, 
добијене од стране непосредних руководилаца, од куће и исти су прецизирани уз све 
остале појединости Решењем о раду извршилаца Историјског архива Београда у 
времену трајања ванредне ситуације од куће, а непосредним руководиоцима су 
достављали извештаје о раду на недељном нивоу. Одређени број радника је у току 
априла и маја 2020. користио преостале дане од годишњег одмора за 2019. годину.  

Један радник Архива, запослен на привремено-повременим пословима у трајању од 4 
сата (иначе пензионисани бивши радник Архива) преминуо је у болници 26. марта 
2020. под претпоставком да је био заражен корона вирусом, иако то није званично 
потврђено. У договору са Секретаријатом за културу и Кризним штабом извршена је 
дезинфекција радног простора површине ~ 650m2  од стране Завода за биоциде и 
медицинску екологију. 
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Дана 23.04.2020. године на основу пристиглог захтева Секретаријата за културу и у 
договору са истим организована је XIV Седница Управног одбора Историјског архива 
Београда поводом усвајања Одлуке о Ребалансу 1 Финансијског плана прихода и 
расхода Историјског архива Београда за 2020 .годину и усвајања као и Измене плана 
набавки ИАБ за 2020. годину. Седница је организована електронским путем и обе 
тачке дневног реда (усвајање Ребаланса 1 Финансијског плана прихода и расхода 
ИАБ-а за 2020. годину и Измене плана Набавки ИАБ-а за 2020. годину) усвојене су 
једногласно. Дана 27.04.2020. године усвојене и заведене Одлуке су достављене 
Секретаријату за културу.  

Дана 11. маја 2020. директор Архива је усвојио Допуну акта о процени ризика 
односно План примене мера у вези спречавања ширења заразне болести Covid-19. У 
наредном периоду извршене су припремне активности за повратак запослених на 
редован рад које су укључиле: израду заштитног плексигласа за 8 радника који 
долазе у свакодневни непосредни контакт са грађанима у улазном холу, Писарници и 
Читаоници, набавку заштитних маски и рукавица за свакодневне потребе свих 
запослених, набавку визира, набавку дезинфексционих средстава и гелова за руке и  
средстава за свакодневну дезинфекцију подова.  

Са редовним радом се наставило 21. маја 2020. уз повратак свих запослених и 
потпуну примену свих званично препоручених здравствено безбедносних мера. 
Архив Београда је из сопствених средстава до поменутог датума, набавио заштитна 
средства до помену(плексиглас, отираче, маске, рукавице, визире, средства за 
дезинфекцију у износу од 284.509,00 динара (.а до краја године тај износ је 
628.851,44) 

РАД СА КОРИСНИЦИМА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ У 
ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА 

Комуникација са корисницима се вршила редовно преко 
поште, неколико мејл адреса Архива и преко сајта Архива 
при чему су се сви захтеви корисника евидентирали, 
одговарало се на њих одмах или су се припремали за 
накнадни одговор. У поменутом периоду преко неколико 
комуникационих канала пристигло је око 400 мејлова 
корисника. Сви захтеви су евидентирани и након 
успостављања редовног рада корисницима су се 
заказивали термини у Писарници и Читаоници према 
редоследу пријема. 
 
Преко веб сајта Архива корисницима је доступљено 18 
електронских издања публикација Архива, а радило се и 
на промоцији осталих доступних  дигиталних садржаја 
као што су: Онлајн издање сталне изложбене поставке, 

Водич кроз Први светски рат, Ескалација у Холокауст и Дигитални репозиторијум у 
складу са препорукама Министарства културе и информисања.  
 
Такође, према препоруци Министарства културе и информисања Архив се 
прикључио порталу Дигитална солидарност (digitalnasolidarnost.gov.rs) преко кога је 
могуће приступити свим бесплатним платформама, алатима за учење и рад од куће, 
бесплатним књигама, курсевима, филмовима, музици, телевизијском и културном 

садржају за време трајања пандемије COVID-19. Портал 
је намењен свима који су услед пандемије коронавируса 
у својим кућама. На тај начин је још више корисника 
упознато са бесплатним садржајима Архива Београда  у 
дигиталном облику којима се може приступити преко 
нашег сајта. 

У складу са препорукама културно-просветна делатност 
Архива се наставила континуираним објавама преко 
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друштвених мрежа, посебно преко изузетно праћеног Facebook профила Архива 
Београда, чиме се остваривао свакодневни контакт са корисницима. 

 

РРЕЕВВИИЗЗИИЈЈАА  ФФООННДДООВВАА  

 

Историјски архив Београда је на основу налога Министарства културе и 
информисања Републике Србије (бр. 415-00-5/2020-01 од 6. новембра 2020), 
формирао Комисију за ревизију фондова и збирки, која je у периоду од 15. новембра 
до 15. децембра 2020. године извршила преглед и ревизију архивских фондова и 
збирки,  

Том приликом Комисија je редиговала постојећи Регистар фондова и збирки 
Историјског архива Београда и утврдила да исти након ревизије садржи податке о 
2.882 фонда и збирке. Регистар је 16. децембра 2020. електронском облику послат 
Министарству културе и информисања. 

 

 

ИИССТТООРРИИЈЈССККИИ  ААРРХХИИВВ  ББЕЕООГГРРААДДАА  ННАА  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТУУ  

 
Званична интернет страница ИАБ 

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

Интернет презентација Историјског архива Београда  свој 
web живот започела је 2007. године, на српском 
(ћирилична и латинична верзија) и енглеском језику. 

Поред основног, страница поседује и три наменски 
урађена поддомена: 

 

 stalnapostavka.arhiv-beograda.org - виртуелна 
изложба по угледу на сталну изложбену поставку 
Историјског архива Векови Београда /XVI–XX век/ 
2014. 

 ww1.arhiv-beograda.org - тематски водич кроз грађу 
посвећену Првом светском рату, 2015. 

 holokaust.arhiv-beograda.org - сајт посвећен активносима међнародног пројекта 
Ескалација у Холокауст, 2016-2017. 

 
Годинама уназад сајт бележи велику посећеност што говори о заинтересованости 
корисника за рад Историјског архива Београда. Преко презентације, корисници се 
могу информисати о фондовима који се у Архиву чувају али и сазнати како да дођу 
до пројектне документације похрањене у Архиву, документације о оствареном 
радном стажу, личном дохотку, завршеној школи итд.  

Највећи квалитет сајта пружа претрага база обраде фондова, пописа фондова и 
техничке документације, која даје могућност претраживања свих унетих садржаја 
(који су као такви доступни за јавност) кроз опцију Фондови, као и по категоријама 
(слике, књиге, карте и мапе, техничка документација, плалати). Корисницима је 
омогућено да преко архивске интернет презентације претражују грађу све до нивоа 
предмета или документа. 

Велики број посетилаца заинтересованих за рад Архива се и 2020. пријавио на мејл 
листу Архива ради доступања најновијих информација из рада наше установе.  
 

https://www.arhiv-beograda.rs/
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Онлајн издање сталне поставке Векови Београда /XVI–XX 
век/ налази се на адреси  
www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org још је један у низу 
корака ка подизању свести на локалном, националном и 
међународном нивоу о значају нематеријалног културног 
наслеђа града Београда. 
 
У 2020. онлајн издање сталне поставке Архива посетило је 
6.300 посетиoca. 
 

Тематски водич кроз грађу посвећену Првом светском рату налази 
се на адреси www.ww1.arhiv-beograda.org 
 
Настао је 2014. као резулатат вишемесечног истраживања групе 
архивиста чији је циљ да упути истраживаче на тематски одређену 
архивску грађу, а 2015. године то је преточено у онлајн издање. 

У 2020. тематски водич је посетило 1.650 посетилаца. 
 

 
Сајт међународног пројекта Ескалација у Холокауст,  
www.holokaust.arhiv-beograda.org путем кога се може 
приступити бази података логораша на Сајмишту и поред 
бројних занимљивих текстова приступити и публикацији тј 
зборнику радова са међународних конференција одржаних у 
оквиру пројекта. 
 
У 2020. сајт је посетило 12.875 посетилаца 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/
http://www.ww1.arhiv-beograda.org/
http://www.holokaust.arhiv-beograda.org/
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FACEBOOK страница ИАБ-а 

www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554 

 
Уредник: Слободан Мандић, помоћник директора Сектора за обраду и коришћење 
архивске грађе 
Број пратилаца: 24.062 
 

Друштвене мреже представљају значајан медиј за промоцију сопствене делатности 
као и за повећање присутности у јавном простору. Историјски архив Београда од 
јануара 2011. године присутан је преко своје Фејсбук странице. А након његовог 
успешног старта уследило је отварање налога и покретање активности и на другим 
друштвеним мрежама: Flickr 2012, Youtube канал 2014, успостављена је сарадње са 
Викимедијом Србије 2016, и покренут налог на друштвеној мрежи твитер 2018. 
године. 

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

 

Свакодневни послови на уређивању страницеаИсторијског архива Београда на 
друштвеним мрежама подразумевају следеће:  
 
1. одабир и формирање садржаја 

архивских докумената, информација, текстова и других историјских извора 
којима ће се широкој публици предочити историјска знања о прошлости, а 
такође и појачати интересовање за активности ИАБ (изложбе, публикације, рад 
на сређивању и обради архивске грађе)  
овакав вид активности показао се као најпогоднији да се разбије стереотип о 
архивима. 

2. интеракција са корисницима  
успешно вођење странице прикладним садржајима изазвало је огромну 
заинтересованост корисника широм света, тако да страницу прати преко 
22.993 корисника. Дневна посета је и до неколико хиљада особа, што је 
сврстава у једну од најуспешнијих у Европи. Свакодневна интеракција са 
корисницима захтева одговарање на питања, уређивање садржаја послатих од 
стране публике као и праћење веома динамичних активности на страници 

3. програмирање постова 
како би динамика послова на одржавању странице текла ритмично, без 
празнина у ходу, повремено се врши и програмирање садржаја унапред, који се 
накнадно проверавају 

4. праћење и евалуација постигнутих резултата  
на основу доступних статистичких прегледа и према другим показатељима 
врши се према потреби и кориговање активности 

Током ванредних околности запослени у Сектору за обраду и сређивање архивске 
грађе поред радних обавеза код куће, писали су приказе и извештаје о прочитаним 
књигама, часописима, радовима, web сајтовима из стручних области, који су 
коришћени за надоградњу садржаја профила друштвених мрежа Историјског архива 
Београда и који су изузетно добро прихваћени од стране јавности.. 
 

http://www.facebook.com/pages/Istorijski-arhiv-Beograda/180908415273554
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Финансијски преглед трошкова за 2020. годину по структури прихода: 

 Финансирање 
Програмски 
трошкови 

Зараде 

Редовни 
материјални  

и стални 
трошкови 

Инвестиције 
и 

инвестиционо 
одржавање 

опреме 

Породиљско 
боловање и 
боловање 
преко 30 

дана 

УКУПНО  

 
Структура прихода 8,511,558.14  50,824,948.81  29,467,514.71  165,849.27  71,783.22  89,041,654.15  

 
1. Буџетска средства 8,511,558.14  44,432,121.29  14,603,673.18  00    67,547,352.61  

 

- Града 3,091,558.14  
44,174,536.33  

14,603,673.18  
 

  62,127,352.61   
257,584.96  

 

- Републике 5,420,000.00          5,420,000.00  
 

- општине             
 

2.  Остали извори 00  6,392,827.52  14,863,841.53  165,849.27  71,783.22  21,494,301.54  
 

- донације*     5,378,647.79      5,378,647.79  
 

- спонзори             
 

- приход од реализације 
програма (улазнице, 
чланарине и др. 
програми) 

            
 

- приход од услуга 
 

6,392,827.52  

9,485,193.74  164,849.27    16,043,870.53  
 

0.00  
 

- остали сопствени 
приходи  

        71,783.22  71,783.22  
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6. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА 

 

Рад Историјског архива Београда у овој 2020. години одвијао се у специфичним и 
знатно тежим околностима услед пандемије вируса Covid-19.  

Тежња да све буде у складу са Програмом рада за 2020. била је условљен 
применом Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање ове заразне болести, тако 
да је један део планираних програма уз сагласност оснивача односно 
финансијера програма, због своје форме морао бити отказан,. 

Архив је након увођења ванредног стања 16.03.2020. године донео Одлуку о 
раду по којој је радно време скраћено од 7:30 до 13:00 часова. На основу мејла 
послатог од стране Секретаријата за културу 16. марта 2020. поступили смо по 

препоруци којом је ризичним групама (старији од 60 година, тешки  хронични 
болесници, труднице, самохране мајке и родитељи са децом до 12 година) 
омогућено да за време трајања ванредног стања не долазе на посао и рад 
обављају од куће.  

Са редовним радом наставило се 21. маја 2020. након укидања ванредних мера уз 
повратак свих запослених. На основу Наредбе градског штаба за ванредне 
ситуације на снази су и даље посебне мере заштите становништва од вируса Covid-
19 које се примењују и односе и на установе културе и њихов рад, па самим тим и 
на рад Архива Београда.  

Уз стриктну примену свих епидемиолошких мера које је ИАБ од првог дана 
спровео, како у време ванредне ситуације тако и до данас, посебно истичемо да је 
од 43 запослена, само једно лице оболелео, и успешно пребродило болест. (ту не 
рачунамо пензионисаног бившег радника Архива запосленог на привремено-
повременим пословима у трајању од 4 сата који је на жалост преминуо у болници 
26. марта 2020) . 

Изврши одбора Народног ослобођења града Београда донео је 26. септембра 
1945, Одлуку о оснивању Градског архива односно Историјског архива Београда. 
Обележавање великог јубилеја - 75-годишњица од оснивања, био је један од 
планова за ову годину. Архив је том пригодом Указом председника Републике 
Србије одликован Сретењским орденом трећег степена за изузетне заслуге за 
Републику Србију и њене грађане у очувању културног и историјског наслеђа. 
Међутим, узимајући у обзир ванредне околности, ова годишњица обележена је 
само монографијом Историјског архива Београда 1945-2020. и пригодном 
изложбеном поставком улазном холу Архива.  

У галеријском простору архива планирано је отварање изложбе РУСКА 
ЕМИГРАЦИЈА У БЕОГРАДУ 1920-1950, настале као сарадња Архива са 
истакнутим стручњацима проф. др Алексеј Тимофејевим и др Милана 
Живановић. ИАБ је установа која је неизоставна приликом проучавања вредне 
архивске грађе значајне за реконструисање историје руског избеглиштва након 
револуционарних промена и Грађанског рата (1918-1920) у Совјетској Русији. 
Изложба је припремљена на 34 паноа и пратиће је богато илустровани каталог са 
уводном студијом на чак 100 страница. На жалост, због целе ситуације није 
уприличено отварање које ће бити чим епидемиолошка ситуација буде то 
допустила. Такође је предвиђено да изложба, на основу уговора о сарадњи са 
Домом руског зарубежја „Александар Солжењицин“, буде приказана у Москви 

Комисија за ревизију фондова и збирки, по налогу Министарства културе и 
информисања Републике Србије редиговала постојећи Регистар фондова и 
збирки Историјског архива Београда и утврдила да исти након ревизије садржи 
податке о 2.882 фонда и збирке. Регистар је електронском облику послат 
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Министарству културе и информисања. 

Током 2020. године, без обриза на знатно отежане околности, архив је у 
оквиру додатних програмских актовности наставио рад на међународном 
пројекту Јеврејска дигитална збирка,,  везаном за дигитализацију и 
каталогизацију архивске грађе која се односи на Јевреје и јеврејску заједницу у 
Београду између два светска рата, као и на пројекату Дигитализација Збирке 
црквених матичних књига. Овај пројекат је пре свега, значајан због заштите 
вредних матичних црквених књига. 

Четворо архивиста Историјског архива Београда активно је учествовала 
на домаћој међународној конференцији која се одржала у Нишу уз придржавање 
свих задатих строгих епидемиолошких мера услед епидемије Корона вируса. 

О свим догађајима везаним за делатност Историјског архива Београда 
јавност је обавештавана највише путем званичног веб сајта и Фејсбук странице.  

Као што је и ранијих година наглашавано смештајни капацитети за 
архивску грађу – депои попуњени су 99% што онемогућава трајно смештање 
архивске грађе. Предвиђено је да се током 2020. године приступи изради 
Пројекта доградње објекта Историјског архива Београда, на плацу који је 
претходним планом требало да буде блоковска гаража, а у међувремену изменом 
Плана детаљне регулације пренаменован за доградњу зграде Архива. 

Поред смештајне, посебан проблем приликом реализације законских и 
програмских активности је и недостатак стручног кадра. У Архиву је тренутно 
запослено 43 извршиоца што је недовољно за обављање садашњих редовних 
послова. Поготово се осети недостатак високо стучног кадра приликом 
реализације нових пројеката и програма попут дигитализације постојеће или 
новопримљене архивске грађе. 

Узимајући у обзир све наведено мишљења сам да је Историјски архив 
Београда остварио успешну радну годину, у програмском делу као и у својој 
редовној делатности, поготово у скоро не прекинутом раду са странкама односно 
грађанима Београда током целе године. 

 
Мр Драган Гачић,  

директор Историјског архива Београда 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АРХИВА 
 
Програм редовне делатности Историјског архива Београда за 2020. 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 Количина 

1. 

Редован обилазак регистратура у циљу обављања надзора 
и пружања стручне помоћи при сређивању архивске 
грађе и регистратурског материјала на терену. Због 
епидемиолошке ситуације смањен је излазак на терен и 
претежно је рађена електронска комуникациј и емаил 
коресподенција. 

205 прегледа  

2. 
Рад на излучивању безвредног регистратурског 
материјала у регистратурама 

350 записника и 
решења; излучено 
преко 39.000 
дужних метара 
регистратурског 
материјала 

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

115 сагласности 

4. Преписи архивских књига из регистратура 174 преписа 

5.  Евидентирање нових регистратура 73 регистратуре 

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

1.700 ел. записа 
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ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКУ ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

Р. Бр Опис послова Количина 

1. Рад са корисницима микрофилма 32 истраживача 
63 ролне 

2. -Рестаурација и конзервација грађе Земунског 
магистрата, Управе Града Београда, Општине Града 
Београда 
 
-Чишћење, пеглање (влажном и сувом техником), 
фиксирање и рестаурација литографија  
  
-Матичне књиге општина Земун  
- Специјална полиција  
 

 
 
385 листова 
 

3. - Рестаурација за Музеј града Београда 278 листова 
(28 планова и 
скица, 6 плаката, 
78 предмета, 1 
фотографија) 

4. Деловодни повез оштећених књига 34 књига 

5. Повез старих и оштећених књига 17 књига 

6. Тврд повез књига 15 књига 

7. Броширан повез књига 35 

8. Спирални повез 137 комада 

9.  Израда досијеа за спољну службу 36 комада 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО 

Р. 

Бр 
Опис послова Количина 

1. 

Преузимање нових фондова или делова фондова 
сукцесивно 
 
 

 12 фондова/ 
267 дужних метара 

2. Измештање фондова у депоу 100 дужних метара 

3. 
Комплетирање и формирање досијеа фондова преузетих 
у Архив 

12 

4. 
Издавање грађе за сређивање и обраду, за потребе 
изложбене и издавачке делатности Архива, односно за 

потребе корисника у читаоници и враћање у депо. 

1.750 архивских 
јединица 

5. 

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

6.560 захтева 

6. 

Сектор за заштиту архивске грађе у Архиву је у периоду 
од јула до новембра 2020. године радио на излучивању 
регистратурског материјала који се налази у Депоу а 
коме је истекао рок чувања. 

30 дужних метара 
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СЛУЖБА ЗА РАД СА СТРАНКАМА 

 
Укупан број захтева 6.595 

рб. врста захтева број захтева 

1.  техничка документација-пројекти зграда  2.855 

2.  подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним 
привредним друштвима 

2.948 

3.  дипломе и сведочанства угашених школа 61 

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

15 

5.  национализација 102 

6.  рехабилитација 16 

7.  експропријација 86 

8.  решења, уговори 388 

9.  конфискација 11 

10.  осталo 205 
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СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 

ОДСЕК ЗА ПРОГРАМЕ, ПУБЛИКОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ 

 Опис послова 

1. 1. Изложба РУСКА ЕМИГРАЦИЈА У БЕОГРАДУ 1920-1950,  

- истраживачки рад 

- скенирање и обрада фотографија и друге грађе за изложбу 
- припрема текстова каталога и легенди паноа 

- дизајн и прелом текста каталога, изложбених паноа 
- координација послова са ауторима и лектором 

2. Изложба 75 ГОДИНА ИАБ,  истраживачки рад 

- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 
- припрема текстова и легенди 

- редизајн  и ажурирање временске линије 
- припрема за штампу и штампа 
- поставка изложбе 

3. ДНЕВНИК КОСТЕ ПАВЛОВИЋА 1931-1933 
- штампа 

1.  РУСКА ЕМИГРАЦИЈА У БЕОГРАДУ 1920-1950 – каталог изложбе 

- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 

- дизајн и прелом текста каталога 

5. Аутомобил у Београду –  публикацација 

- припрема за штампу 

6. -  

7. Илустрована aутобиографија Луке Младоновића – публикација 

- скенирање и обрада фотографија и друге грађе 
- дизајн и прелом текста 
- припрема за штампу 

8. Монографија 75 година Историјског архива Београда – публикација 

- одабир грађе и илустрација 
- фотографисање грађе 
- дизајн и прелом текста 

- припрема за штампу 

ЧИТАОНИЦА  

 Опис послова Количина 

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

281 истраживачa 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 

2. истраживачких посета и унос у електронску базу 
података  

1.569 посета 

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

2.059 инв. 
јединица 

4. техничка документација (инвентарне јединице) 1.107 инв. 
јединица 

5. издавање и враћање ролни микрофилма у 

микрофилмској лабораторији 

125 ролни 

6. картотека грађана Београда и Земуна 335 картона 

7. пружање информација корисницима о архивској 
грађи у читаоници, телефоном и путем 

електронске поште  

10.550 контакта 

8. издатих библиотечких јединица у читаоници-

књиге 

27 књига 

9. издатих библиотечких јединица у читаоници-

периодика 

28 јединица 

10. истраживачи који су користили картоне грађана 

Београда и Земуна 

47 истраживача 

БИБЛИОТЕКА 

 Библиотека Историјског архива Београда редовно 
је обављала своја задужења која се тичу 
инвентарисања и каталогизације књига, уноса 

података у електронску базу, вођења прописаних 
евиденција, планирања набавке књига и часописа 

(предвиђена за други део године), размене са 
другим институцијама итд. 
 

 

Р. 

Бр 
Опис послова Количина 

1 Фонд  BdS – Заповедник Полиције безбедности 

и Службе безбедности (1941–1944) 
– oбрада досијеа  и формирање електронских 

записа у информационом систему Јанус 

 

42 досијеа 

2.  Фонд  Народни одбор III рејона града 

Београда,пријава ратне штете 
– ф

олијација, сигнирање, израда унутрашњих 

листа 
– а

налитичка обрада предмета  

 

334 предмета 

3. Збирка црквених матичних књига 
– с

ређивање и обрада новопримљених књига и 
припрема за скенирање 

– п
ровера скенираних књига 

 
824 књиге 
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4. Драгослава Димитријевића Белог 
– обрада у ЈАНУС-у 

 

42 регистратора 

5.  Легат породице Крагујевић 
– нова преузимања грађе 
– класификација и систематизација 

– обрада иформирање електронског записа у 
систему ЈАНУС 

 
7 кутија 

6. Лични фонд Ивана Ђурића 
– сређивање, печатање, фолијација, сигнирање 

и аналитичка обрада у ЈАНУС-у 

 
10 кутија 

7. Збирка Фотографија (Збирка радничког покрета 

и НОБ) 
– ревизија збирке 

– класификација 
– обрада (сигнирање, печатање, 

идентификација и опис) 

– унос идентификованих фотографија у 
ЈАНУС 

 

~ 100 
фотографија 

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

и обрада у ЈАНУС-у 

 
4кутије 

9. Збирка Војислава Миловановића 

класификација грађе 

 

8 кутија 

10. Фонд Удружење Јужносрбијанаца 
сређивање, печатање, фолијација, сигнирање 

и обрада у ЈАНУС-у, на нивоу групе по 
кутијама 

 
6 кутија 

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

 
6 кутија 

12. Лични фонд Михајла Митровића 
класификација грађе и сумарни попис 

кутија 

30 кутија, (грађа, 
књиге, награде, 

плакате, макете, 
прес-клипинг...) 

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

 
144 предмета 

14. Фонд Управа града Београда – Специјална 
полиција 

ревизија досијеа 

 
73 досијеа 

15. Лични фонд Арсена Ђуровића 

обрада у ЈАНУС-у 

 

1 кутија 

16. Збирка Олега Гребеншчикова 

сређивање, печатање, фолијација, сигнирање 
и обрада у ЈАНУС-у 

 

1 кутија 

17. Фонд Земнуски магистрат 

књиге пописа становништва – припрема за 
скенирање 

 

58 књига 
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРИМЕНУ 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

Послови и радни задаци у Сектору одвијају се директно кроз послове праћења 
правних прописа, послове администрације и спровођење поступка јавних набавки 
којима директно руководи помоћник директора и друге послове додељене једној 
групи и једном одсеку и то кроз: 

 Групу за рачуноводствене послове  

  Одсек за примену информационих технологија 

ГРУПА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Група за рачуноводствене послове води евиденцију о извршиоцима који су 
запослени у Архиву, а која се односи на њихову присутност на послу, плаћена – 
неплаћена одсуства, годишње одморе, боловања и др, и сваког 01-ог и 15-ог у месецу 
доставља извештај. 

Организује рад Управног и Надзорног одбора, припрема и формулише седнични 
материјал, и извештава оснивача, односно Секретаријат за културу, о њиховом раду. 
Током 2020. године одржано је 11 седница Управног одбора Историјског архива 
Београда од чега је 9 седница одржано електронским путем, а једна Надзорног одбора 
Историјског архива Београда. 

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

• Изменама Финансијског плана прихода и расхода ИАБ-а за 2020. годину (било их је 
седам) и два Ребаланса Финансијског плана прихода и расхода ИАБ-а за 2020.годину. 

• Изменама Плана набавки ИАБ-а за 2020. годину (било их је пет) 

• Текућим проблемима из живота и рада Архива 

Посебна активност исказана је приликом израде и спровођења Финансијског Плана 
прихода и расхода, као и с тим у вези донетог Плана набавки ИАБ-а.  

У 2020. години спроведено је: 1 (један) отворени поступак и 48 (четрдесет осам) 
набавки на које се закон не примењује. 

Када говоримо о јавним набавкама посебно ћемо истаћи: 
- Набавку услуге штампања за потребе Историјског архива Београда која је спроведена у 

мају јулу месецу и којом су обухваћена сва потребна штампања програмска или која су 
предвиђена буџетом или из буџетских средстава у Установи културе за 2020. годину;  

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

- Набавка канцеларијског материјала за Партију 1 – Папир за писање и папир за 
штампање и фотокопирање  (која је спроведена преко Службе за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки града Београда током месеца новембра 2020. године); 

- Набавке папирне галантерије за одржавање личне хигијене запослених у ИАБ-у (која је 
спроведена преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града 
Београда током месеца децембра 2020. године); 
Будући да је Служба за централизоване набавке и контролу набавки града Београда 
оставила могућност да све Установе у Београду  могу као појединачни добављачи 
самостално да прибављају све канцеларијске материјале, прибор за одржавање 
хигијене, средстава за одржавање хигијене и т. сл. чији износ не прелази 500.000,00 
динара без ПДВ-а, ми смо ту могућност искористили и надаље смо по скраћеном 
поступку приступали тим набавкама кроз изузете набавке. 
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Број спроведених набавки би био знатно већи да није било Ванредног стања изазваног 
пандемојом вируса Kovid 19. 

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

Служба рачуноводства Историјског архива Београда, од 01. јула 2020. кренула је са 
имплементацијом SAP система који обухвата координацију мера и активности које је 
неопходно спровести како би систем почео да се користи на днвном нивоу. 

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

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

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

Историјски архив Београда је 30.06.2020.године добио Решење МУП-а, Сектора за 
ванредне ситуације у коме је Установи наложено спровођење 11 мера везано за 
спровођење мера заштите од пожара од којих је до краја године извршено и Управи 
предат Извештај о спроведених 10 мера што у овим отежаним околностима живота, 
рада и пословања изазваних Пандемијом вируса Ковид 19 сматармо посебим успехом. 
Зграда Историјског архива Београда је у овом тренутку у потпуности заштићена и 
обезбеђена са сваке стране. Поред уграђене најсавременије опреме у нашем архивском 
депоу иста се квалитетно и ажурно одржава и остаје само да се заврши још и План 
заштите од пожара па ће све мере МУП-а, Управе за ванредне ситуације бити 
спроведене што очекујемо да ће се десити почетком наредне године. 

Имајући у виду већ одређено искуство у раду на спровођењу јавних набавки у вези са 
услугама израде и испоруке различитих споменика, спомен обележја и спомен плоча 
граду Београду од стране различитих извршилаца, Историјски архив Београда је током 
2020. године од свог оснивача Секретаријата за културу добио ванредна средства и на 
основу истих спровео набавку услуга стручне помоћи у организацији вајарско 
урбанистичко архитектонског конкурса за идејно решење изгледа спомен обележја 
Диани Будисављевић Ова набавка је спроведена у месецу новембру 2020. године и у 
наредном периоду од 180 дана доћи ћемо уз помоћ Удружења архитеката Србије 
(организације која је врло верзирана и искусна у вршењу ових послова) до идејног 
решења изгледа спомен обележја Диани Будисављевић.   

Диана Будисављевић (1891 -1978)  (на 
слици) била је организатор акције 
спашавања православних жена и деце од 
стардања у логору Лобор – град и Стара 
Градишка која је била вођена под именом 
„Акција Диане Будисављевић“. На основу 
транспортних листа и других извора 
израђује са својим сарадницима картотеку 
деце, која је на крају садржала податке за 
око 12000 деце. На основу тих података 
успостављена је опсежна кореспонденција 
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с родитељима који су се налазили на присилном раду у Немачкој и тражили податке о 
својој деци. 

Уз помоћ немачког официра Фон Котзиана добијена је дозвола за довођење те деце из 
логора чији је смештај касније организован у Загребу, Јастребарском, а касније и 
Сиску. 

Најважније чињенице о раду „Акције“ као и начину трошења прикупљених новчаних 
прилога (током четири године рада) забележила је у свом дневнику. 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29.11.2019.године, на основу члана 
12. Закона о главном граду (Службени гласник РС бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 
101/16 – др. Закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптурних дела на териорији града Београда (Службени лист Града Београда бр. 
3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града Београда (Службени лист Града Београда бр. 
39/08, 6/10, 23/13 „Службени Гласник РС, бр. 7/16 – Одлука УС и Службени лист 
Града Београда, бр. 60/19 донела је Одлуку о подизању споменика ДИАНИ 
БУДИСАВЉЕВИЋ  на Савском кеју, уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог 
моста према Бетон хали, КП 69/1 КО Стари Град. 

Током 2021.године по избору идејног Решења за спомен обележје Диани Будисављевић 
приступиће се и самој изради спомен обележја за шта ће се спровести нова набавка. 

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

 
 

ОДСЕК ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
 
Свакодневни рад са корисницима услуга и рад свих служби унутар 
Архива ослања се једним делом и на информациони систем Јанус. 
Примарни посао и током 2020. године био је одржавање, адаптација 
и надоградња постојећих модула. Редовно је администриран 
целокупан систем, вршене су корекције кода на више модула, 
рађено је прилагођавање како на апликациони сервер тако и на 
сталне промене апликација до којих настаје приликом инсталације 
аутоматских надоградњи.  

 

 
 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 

1. Дигитализација Картона житеља 

Након завршеног посла скенирања у другом делу реализације 

пројекта који је 2017. подржан  од стране Министарства културе 
и информисања у 2020. радило се на исправкама метаподатака 

који су повезани са скеновима. 

 

6.800 

анотација 

2. Дигитализација Збирке црквених матичних књига и Књига 

пописа становника Земуна 

СО Барајево, 19 књиге, 6,794 страна 

СО Вождовац, 7 књига, 2.471 страна 
СО Врачар, 19 књига, 6.340 страна 

СО Гроцка, 8  књига, 2.860 страна 

СО Звездара, 21 књига, 6.602 стране 

СО Земун, 36 књига, 11.055 страна 

СО Лазаревац, 32 књиге, 8.710 страна 

373 књиге,  

112.690 

страна, 

формата од 
А4 до А1 
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СО Младеновац, 49 књига, 17.693 стране 
СО Обреновац, 16 књига, 5.129 страна 

СО Палилула , 20 књига, 6.960 страна 

СО Савски венац, 22 књиге, 8.581 страна 

СО Сопот, 29 књига, 9.543 страна 

СО Стари град, 16 књига, 5.334 страна 

СО Сурчин, 15 књига, 3.272 страна 
СО Чукарица, 1 књига, 273 стране 

 

Пописи становника  Земуна 58 књига, 10.400 

страна 

3. Дигитализација тематски одабране архивске грађе о јеврејској 

популацији 

19.000 

предмета са 
око 55.000 

скенова 

4. Дигитализација информативних средстава за потребе израде 

портала за кориснике читаонице: сумарни инвентари, аналитички 

инвентари, пописи итд. 

300  

јединица 

(инвентара и 

записника о 

преузимању) 
са 3.200 

страница, 

резолуција 

скенова 

200дпи, 
формат пдф 

5. У оквиру Одсека врши се скенирање архивске грађе за потребе 

радника Архива и за странке из Читаонице и Писарнице. 

Скенирање докумената, фотографија и књига, њиховa финална 

обрада и штампа у различитим димензијама, архивирање 

скенова и заштитно снимање. 

У оквиру копирнице рађено услужно копирање за кориснике: 
техничка документација, одузета имовина, сведочанства, радни 

стаж, одабрана грађа по жељи истраживача. Поред тога врши се 

и евиденција набавке папира и сервисирања уређаја. 

 

око 1.200 

скенова 

 

око 30.000 

копија за 
потребе 

странака  

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЈАНУС 

6. Информациони систем Јанус је у току 2020. радио непрекидно, 

без приметних застоја 24 часа дневно. 

 

7. Одржаван модул Обрада фондова са оптимизацијом брзине, 
претраге и визуелног приказа и  стандардизацијом за сваки 

прегледач. Уношени подаци од стране архивиста након 

архивистичке обраде. 

12.930  
аналитичких 

описа 

8. У складу са потребама и изменама темплејта за одговор на захтеве 
странака одржаван је модул Рад са странкама.  

Дорађиван је и одржаван модул евиденције истраживача у 

Читаоници Архива. 

 

9. Преко сaјта Архива корисници и даље могу online претражити 

базу података техничке документације која се редовно допуњава у 

1,072 нових 

података   
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складу са приспелом документацијом и упознати се да ли се у 
Архиву налази документација која им је потребна.  

У 2020. унето у базу података још 1.072 пројеката 

Укупно 
70.900 

записа 

пројектне 

документаци

је 

10. У оквиру модула Спољна служба и даље се врши  електронска 

евиденција свих регистратура и записника о обиласку. 

3.329 

регистратур
а 

11. Одржаван модул Библиотека за унос инвентара и сигнатура 

књига из Библиотеке ИАБ са неопходним описима у складу са 

библиотечким стандардима. 

47 уноса и 

исправки  

12. Дорађивана је   MSSQL процедура за аутоматски бекап, 

оптимизован простор на главном серверу и подешаван је 

аутоматски бекап, вршене адаптације постојећег кода сходно 

новим опцијама и потребама Архива. 

 

 

13. Настављено континуирано истраживане нових библиотека и 

прилагођавање апликативних модула новим верзијама HTML5 

CSS3 и новим верзијама претраживача. 

 

14. У делатности Одсека је и службена електронска пошта Архива која 

се дистибуира и бекапује. Тренутно је активно 35 мeјл налога 

преко текућег хостинга и  запослени самостално шаљу и примају 
своју службену електронску пошту. 

Архив има две званичне мејл адресе а комуницира и са 

корисницима преко 2 контакт стране постојећег сајта. 

 

ИАБ НА ИНТЕРНЕТУ 

15. Веб сајт Архива 

У оквиру Одсека у сарадњи са спољним сарадницима урађен је 

сигурносни и квалитативни прелазак на нову верзију кода.  

– Одржавани постојећи домени: рс домен (www.arhiv-

beograda.rs) према препоруци Министарства за културу и 
информисање и орг (https://www.arhiv-beograda.org/rs/) и 

омогућена редирекција јер је сајт већ годинама уназад 

добро позициониран на Гугл претрази.   

– Апдејтован сертификат за приступ сајту и претрази базе 

података због нових безбедносних процедура на вебу које 

су постојеће поставке пријављивале као небезбедне и 
онемогућавале спољни приступ претрагама база података 

– урађена је надоградња и трансвер на нову последњу верзију 

CMS платформе са модификовањем MySql базе и 

коришћењем SASS претпроцесора 

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

– инсталалиране су нове сигурносне компоненте 

Поред тога одржавани су и подсајтови посвећени Сталној 

поставци, Првом светском рату и  Ескалација у Холокауст који је 

пратио активности истоименог међународног пројекта. У 2020. 

било је више интервенција на блокирању DDoS напада и чишћењу 

940 чланка 

на основном 

сајту (српски 

(ћирилица,  

латиница) и 
енглески) 

 

Око 2.300  

приступа 

претрази 

преко сајта 
ИАБ  
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штетног кода уз решавање проблема са сервисима са сајта због 
серверских сертификата и крос-доменске заштите на 

претраживачима 

У сарадњи са спољним сарадницима у 2020. дорађиван је  

дигитални репозиторијум за преглед и претрагу дигитализованих 

црквених матичних књига и  картона житеља. 

 

Архив је и у 2020. наставио са коришћењем фибер оптичког 

интернета брзине 1 Gbps Тиме је стабилизован интернет ориступ 

који ради  24 часа дневно што задовољава потребе свих 
запослених који се налазе у рачунарској мрежи. 

 

 Крајем 2019. по налогу Канцеларије за ИТ,  Телеком Србија је увео 

још једну оптичку линију до рек ормана Архива са L2VPN 

сигурносном везом након чега је извршен приступ преко линка 

апликацији Arhis која ће у будућности служити за вођење 

евиденција о архивској грађи према упутству и уз администрацију 
Архива Србије, а 2020. Служба рачуноводства је прикључена на 

ВПН конекцију ради коришћења САП програма на нивоу Града 

Београда. 

 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МРЕЖА - ОДРЖАВАЊЕ 

16. Редовно су одржаване све функције интернет линкова и рутера 

као и ЛАН.  

 

17. 
Није реализована набавка опреме јер та средства нису одобрена 

због епидемије  

 

18. 
Одржаване функције свих 5 сервера   

19. 
Редово су сервисирани сви периферни уређаји: штапачи, плотери 
и скенери и набављани тонери 

 

 ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СИСТЕМ  

20. 
СИСТЕМ, МРЕЖА, РАЧУНАРИ 

– оптимизација и чишћење простора на главном серверу, 

пренос периодичних бекап фајлова на другу локацију,  

прављење ДВД копије 

– одржавање NETGEAR сториџа за аутоматски бекап 

рачуноводства, израда бекапа 

– подешавања новог сервера (Chairos) за преузимање 
функција домена  

– Сервер-DSPACE (дигитално складиште) администрирање 

– Сервер–ZENTYAL линуx: администрирање 

– Сервирање и замена рачунара, надоградња на Wин7 

ЈАНУС, ИНТЕРНЕТ 

– редовна дорада модула у Јанусу у складу са потребама и 

апдејтима браузера 

– допуне модула за рад на пројектима 

– дорада на модулима за приступ претрага са сајта Архива 
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ОСТАЛО 

21. 
- Од априла 2015. након одласка једног запосленог одсек 

отежано функционише како у сервисирању дневних и потреба 

Архива тако и у неопходном развоју.  

- Одсек је учествовао у административном функционисању 

Архива по разним основама: писању пројеката, потраживању 

средстава од стране буџета, у изради анализа, јавним 
набавкама  итд. 

- Одсек је редовно учествовао у пословима коорди-нације са 

спољним сарадницима, пословима међународне сарадње, 

припреми изложби и припреми штампе за масовно слање. 

- Вођена је евиденција потрошње папира и тонера, израда 

налога, вођење рачуна о статусу опреме: рачунари, копир 
машине и скенери. 
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ОЦЕНА УПРАВНОГ ОДБОРА О РАДУ И АКТИВНОСТИМА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА 

 
Управни одбор (УО) Историјског архива Београда је током 2020. године, 
деловао у складу са својим овлашћењима и позитивним законским и 
подзаконским прописима.  
 
Седнице и консултације УО почетком године одржаване су у редовним 
условима, а од почетка пандемије вируса COVID-19. електронским путем, 
тако да је УО у потпуности био у току, и давао свој допринос разрешавању 

појединих текућих проблема који су повремено оптерећивали рад Архива, 
процењујући да није било инцидената који би озбиљније или трајно нарушили 
интегритет установе и њен на закону заснован рад и активност.  
 
Као перманентни проблем и даље се препознаје питање броја стално 
запослених којих сада по систематизацији има само 43. УО сматра да је 
повећање броја запослених (напомињемо да је 2008. године било 52 стално 
запослена и 4 лица на одређено време), поготово запошљавање стручног 
кадра, фундаментално за функционисање једне архивске установе овог типа.  
 
Као други проблем већ дуго се истиче недостатак смештајних капацитета за 
све већи обим архивске грађе. Констатујемо да је по том питању остварен 
значајан напредак у контактима са надлежним градским секретаријатима и 
службама, као и да се очекује реализација планова у смислу подржаног 
пројекта доградње нове зграде у скоријој будућности.  
 
УО компетентно и одговорно потврђује, подржава, прихвата и одобрава 
Извештај о раду за 2020. годину, који су сачинили Управа и стручне службе 
Архива.  

 

 
 
 
Датум подношења извештаја                                 Председник УО ИАБ-а 
 

13. 01. 2021. године                                                   

____________________ 
                                           Проф. др Александар Животић 

 

 
 

 
 


