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

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Седиште: Београд, Васе Пелагића 33
Матични број: 07030673
Шифра делатности: 91.01
Порески идентификациони број: 101288268
Web сајт: www.arhivyu.rs
Е-mail адреса: arhivyu@arhivyu.rs
Радно време Архива Југославије је од 7,30 до 15,30 часова.
Радно време читаонице је од 8,30 до 15,00 часова.
Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја су:
1. Милан Медаковић, за информације од јавног значаја из архивске грађе
2. Драган Тешић, за информације у вези са радом Архива
Југославије и
3. Јелена Виловић, за информације у вези са радом Архива Југославије
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
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Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Архиву
Југославије предвиђено је да послове у Архиву обављају одељења као основне
организационе јединице и одсеци као уже унутрашње организационе јединице.
Организациону структуру Архива Југославије чине следеће основне организационе
јединице:
Одељење за заштиту и коришћење архивске грађе;
Одељење за сређивање и обраду архивске грађе;
Одељење за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу;
Одељење за опште послове.
У саставу Одељења за сређивање и обраду архивске грађе образују се следеће унутрашње
организационе јединице:
Одсек за фондове врховних државних органа и унутрашњу политику;
Одсек за фондове друштвених и привредних делатности;
Одсек за фондове из области међународних односа, личне фондове и збирке.
Организационе јединице обављају следеће послове:
Одељење за заштиту и коришћење архивске грађе

У Одељењу за заштиту и коришћење архивске грађе обављају се међусобно повезани
послови који се односе на: евидентирање централних државних органа и организација,
установа, других државних институција, политичких и других организација, заједница,
удружења и других субјеката југословенске државе од њеног стварања 1918 до 2003.године
и државне заједнице Србија и Црна Гора 2003-2006.године, пружање стручне помоћи
имаоцима архивске грађе у погледу сређивања, чувања, вредновања и одабирања архивске
грађе и издвајања безвредног регистратурског материјала и преузимање сређене и
пописане архивске грађе; остваривање увида у стање регистратурског материјала и
архивске грађе и извршавање свих обавеза предвиђених прописима о архивској грађи и
другим прописима; превентивну заштиту, конзервацију и рестаурацију архивских
докумената (праћење међународних и домаћих стандарда и препорука стручних тела и
примену савремених техничко-технолошких мера и поступака на заштити архивске и
библиотечке грађе, дефинисање програма и спровођење мера конзервације и рестаурације
оштећених и оболелих докумената; вођење прописаних евиденција у овој области, израда
приоритетне листе фондова и збирки на којима је потребно спровести конзерваторске и
рестаураторске мере, недеструктивна испитивања потребна за утврђивање врсте и степена
оштећења архивске грађе и одређивање конкретних оперативних мера заштите,
предлагање стручних решења и израда упутстава); вођење прописане евиденције о
архивској грађи, фондовима и збиркама; издавање и враћање архивске грађе из фондова и
збирки ради коришћења за научноистраживачке, стручне и друге потребе правних и
физичких лица, за потребе остваривања функција државних органа Републике Србије, као
и за потребе сређивања, обраде и техничке заштите; поступање по захтевима правних и
физичких лица за истраживање, обраду и издавање података о чињеницама садржаним у
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архивској грађи (регулисање радног стажа, пензијског осигурања, имовинско-правних
односа и слично); вођење прописаних евиденција и друге документације о свим видовима
коришћења архивске грађе и њеним корисницима; обезбеђује одговарајуће услове за
коришћење архивске грађе и библиотечког материјала; репродуковање архивских
докумената за потребе истраживача, давање информација корисницима о фондовима,
архивској грађи и условима коришћења; разграничење архивске грађе са другим архивима;
примену Споразума о питањима сукцесије Анекс Д –Архиве; друге послове који по својој
природи спадају у делокруг Одељења.
Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
У Одељењу за сређивање и обраду архивске грађе обављају се међусобно повезани
послови који се односе на: сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у
раду централних државних органа и организација, установа, других државних
институција, политичких и других организација, заједница, удружења и других субјеката
југословенске државе од њеног стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице
Србија и Црна Гора од 2003. до 2006. године, као и архивску грађу личних фондова и
збирки; израду прелиминарних и коначних историјски белешки; утврђивање фондских
целина, разграничавање грађе на фондове, вредновање грађе, класификовање и
систематизовање архивске грађе; израду инвентара, водича, прегледа и дртугих научно информативних средстава; прилагођавање раније урађених информативних средстава
постојећој бази података; уношење у базу података и припремање за штампу инвентара и
осталих информативних средстава; припреме за објављивање водича и других научноинформативних средстава; давање ближих информација о садржају архивске грађе за
потребе коришћења, објављивања и културно-просветне делатности; предлагање
приоритета сређивања архивских фондова и збирки; израду упутстава, интерних
стандарда и других прописа од значаја за сређивање и обраду архивске грађе; проучавање
и примену домаће и међународне архивистичке теорије и праксе; експертизу докумената
понуђених Архиву на откуп, поклон или завештање; израду програма рада и извештаја о
реализацији тих програма и друге послове који по својој природи спадају у делокруг
Одељења.
Одсек за фондове врховних државних органа и унутрашњу политику
У Одсеку за фондове врховних државних органа и унутрашњу политику обављају се
међусобно сродни послови који захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност а односе се на: сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у
раду највиших законодавних и извршних органа (скупштина, шеф државе, влада), органа у
области правосуђа, законодавства, опште управе, верских питања, људских и мањинских
права, политичких партија, друштвених организација, стручних и других удружења
грађана; израду прелиминарне и коначне историјске белешке; утврђивање фондовске
целине; разграничавање грађе на фондове; вредновање,
класификовање и
систематизовање архивске грађе; израду научно-информативних средстава о архивској
грађи фондова; давање ближих информација о садржају архивске грађе за потребе
коришћења, објављивања и културно-просветне делатности; проучавање и примену
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домаће и међународне архивистичке теорије и праксе и друге послове који по својој
природи спадају у делокруг Одсека, као и послове по налогу налечника Одељења и
директора Архива.
Одсек за фондове друштвених и привредних делатности
У Одсеку за фондове друштвених и привредних делатности обављају се међусобно сродни
послови који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност а односе се на:
сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у раду органа, организација и
установа у области просвете, науке, културе, информисања, рада, социјалне политике,
здравства, привреде, индустрије, рударства, енергетике, грађевинарства, трговине и
туризма, пољопривреде и шумарства, саобраћаја и веза, финансија, банкарства и
привредних организација; израду прелиминарне и коначне историјске белешке;
утврђивање фондовских целина; разграничавање грађе на фондове, вредновање,
класификовање и систематизовање архивске грађе; израду научно-информативних
средстава о архивској грађи фондова, давање ближих информација о садржају архивске
грађе за потребе коришћења, објављивања и културно-просветне делатности; проучавање
и примену домаће и међународне архивистичке теорије и праксе и друге послове који по
својој природи спадају у делокруг Одсека, као и послове по налогу начeлника Одељења и
директора Архива.
Одсек за фондове из области међународних односа, личних фондова и збирки
У Одсеку за фондове из области међународних односа, личних фондова и збирки обављају
се међусобно сродни послови који захтевају непосредну повезаност и организациону
посебност а односе се на: сређивање и обраду архивске грађе фондова који су настали у
раду органа за иностране послове, сарадњу са међународним организацијама,
међународну, научну, просветну, културну и техничку сарадњу, личних и породичних
фондова и збирки; израду прелиминарне и коначне историјске белешке; утврђивање
фондовске целине; разграничавање грађе на фондове, вредновање, класификовање и
систематизовање архивске грађе фондова и збирки; израду инвентара, водича, прегледа и
других научно- информативних средстава; прилагођавање раније урађених
информативних средстава постојећој бази података; припреме за објављивање водича и
других научно-информативних средстава; уношење у базу података и припрему за штампу
инвентара и осталих информативних средстава; давање ближих информација о садржају
архивске грађе за потребе коришћења, објављивања и културно-просветне делатности;
проучавање и примену домаће и међународне архивистичке теорије и праксе и друге
послове који по својој природи спадају у делокруг Одсека, као и послове по налогу
начелника Одељења и директора Архива.
Одељење за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу
У Одељењу за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу обављају се
међусобно повезани послови који се односе на: информисање о архивској грађи и из
архивске грађе, стању информативних средстава о фондовима и збиркама Архива; израду
информација и прегледа о комплетности фондова, као и евидентирање фондова који нису у
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целини сачувани; предлагање планова за истраживање и снимање архивске грађе у нашим
и страним архивима, у циљу допуне фондова и приоритета истраживања; предлагање
годишњих и кварталних програма и планова издавачке и изложбене делатности;
истраживање и валоризацију архивске грађе за њено објављивање; припрему, научну
обраду, уређивање и публиковање архивске грађе; културно – образовну делатност;
припрему и реализовање изложбе архивске грађе, од предлагања тема, истраживања грађе,
поставке, израде каталога до отварања и њене презентације јавности; сарадњу са научним
и високообразовним установама, као и другим установама у земљи и иностранству;
припрему међународних билатералних и мултилатералних сусрета, израду извештаја о
реализованим сусретима и сл., реализовање сарадње са МАС-ом и другим организацијама
из ове области; примену Споразума о питањима сукцесије бивше СФРЈ - Анекса Д; односе
са јавношћу (медији, специјализоване маркетиншке агенције и друге организације и
појединци) у циљу успешније информативне и пропагандне делатности; планирање,
предлагање и избор информативног материјала за средства јавног информисања;
планирање, развој и одржавање информационог система; развој, администрирање,
заштита и обезбеђивање функционисања локалне рачунарске мреже; праћење, проучавање
и примену информатичких и архивистичких стандарда и стандарда из области
микрофилма; увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера;
планирање, организовање и спровођење пројеката дигитализације оригиналне архивске
грађе и микрофилмских копија; праћење и примену савремених веб технологија; примену
одговарајућих стандарда и препорука стручних тела у домену архивирања, размене и
презентације дигиталних копија архивске грађе; развој, одржавање и ажурирање сајта
Архива; креирање и одржавање база података и апликативних софтверских решења и
израду пратеће документације; креирање и одржавање резервних копија електронских
докумената Архива одређених за трајно чување; предлагање приоритетне листе фондова и
збирки за микрофилмовање и/или дигитализацију; контролисање стања микрооблика,
њихову обраду и израду одговарајућих информативних средстава; вођење евиденција о
микрофилмској опреми, информатичкој опреми и инсталираном софтверу; друге послове
који по својој природи спадају у делокруг Одељења.
Одељење за опште послове
У Одељењу за опште послове обављају се послови од заједничког интерса за Архив који
се односе на: примену и усаглашавање пословања Архива са важећим правним системом
Републике Србије; спровођењe пословне политике и одлука органа Архива, предлагање и
предузимање потребних мера; планирање, обезбеђивање и коришћење средстава за рад
Архива; остваривање права, дужности и одговорности запослених у Архиву из радног
односа; јавне набавке за потребе Архива, на начин и у поступку који је утврђен Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актом Архива; обезбеђивање
административно-техничких услова за рад органа Архива; канцеларијско и архивско
пословање; одржавање и превентивно-техничку заштиту објеката које користи Архив,
парковских површина, инсталација, опреме и инвентара, као и спровођење санитарнохигијенског режима; координацију са другим организационим јединицама у Архиву у
циљу благовременог и ажурног извршавања послова Архива у целини и друге послове
који по својој природи спадају у делокруг Одељења.
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Радом Архива Југославије руководи директор. У случају одсутности или спречености
директора Архив заступа запослени на основу и у границама писаног овлашћења
директора.
Одељењем, као основном организационом јединицом руководи руководилац одељења.
Руководиоци организационих јединица обједињавају и усмеравају рад организационих
јединица, одговарају за благовремено, законито и правилно обављање послова из
делокруга јединице којом руководе, распоређују послове на поједине извршиоце, пружају
потребну стручну помоћ и обављају најсложеније послове из делокруга организационе
јединице и одговорни су за свој рад и рад своје организационе јединице којом руководе.
Имена и звања руководилаца
Директор Архива Југославије
др Милан Терзић
3691-661, 3690 252/лок.110
Заменик директора Архива Југославије
мр Драган Тешић
3693-495, 3690 252/ лок 111
Помоћник директора Архива Југославије
др Бранка Докнић, архивски саветник
2648-274, 3690 252 лок 105
Начелник Одељења за заштиту и коришћење архивске грађе
Милан Медаковић, архивски саветник
3694-686, 3690 252/лок.108
Начелник Одељења за сређивање архивске грађе
Митар Тодоровић, архивски саветник
2650-088, 3690 252/лок.122
Начелник Одељења за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу
Ранка Рађеновић, архивски саветник
3690 252/лок.151
Секретар републичке установе
Милица Баста, дипл. правник
3690 252/лок.104
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Образовна структура у Архиву Југославије у 2021.години

висока стручна
спрема; 27;
54%

виша стручна спрема;
8; 16%

средња стручна
спрема; 10;
20%

магистар наука: 3;
6%

доктор наука; 2;
4%
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА
Директор Архива Југославије:

1) организује и руководи радом Архива;
2) представља и заступа Архив у складу са законом и Статутом;
3) стара се о законитости рада Архива;
4) предлаже општа акта која доноси Управни одбор;
5) доноси општа и појединачна акта у складу са законом и статутом;
6) предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси акт о организацији и систематизацији послова;
9) предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању;
10) одговоран је за материјално-финансијско пословање Архива;
11) предлаже финансијски план;
12) доноси план јавних набавки;
13) обезбеђује остваривање јавности рада Архива;
14) подноси предлог извештаја о раду Управном одбору;
15) подноси предлог извештаја о финансијском пословању Управном
одбору, уз
претходно дато мишљење Надзорног одбора Архива (у даљем тексту: Надзорни одбор);
16) одлучује о пријему и распоређивању запослених на одређене послове;
17) предузима мере за извршавање правноснажних одлука;
18) стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља
на раду;
19) одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству;
20) одлучује о осигурању имовине и запослених;
21) предлаже цене производа и услуга правним и физичким лицима у оквиру делатности
Архива;
22) предлаже услове и начин изнајмљивања простора у објектима које користи Архив
физичким и правним лицима, изнајмљивања опреме и другог инвентара и уступања права
за објављивање и репродуковање архивског материјала и др;
23) присуствује седницама Управног одбора као известилац, без права одлучивања;
24) доноси упутства и врши расподелу послова, издаје налоге и смернице за извршење
послова и радних задатака;
25) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом и колективним уговором;
26) руководи радом Стручног савета и Колегијума;
27) обавља и друге послове утврђене законом, статутом, општим актима и одлукама
Управног одбора.
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30 часова
Писарница-рад са странкама: понедељак-петак од 8,00 – 15,00 часова
Читаоница: понедељак-петак од 8,30 до 15,00 часова
Електронска адреса и контакт телефони лица овлашћених за поступање по захтевима за
приступ информацијама:

1.Милан Медаковић, за информације од јавног значаја из архивске грађе
milan.m@arhivyu.rs
tel 3694-686,3690 252/локал 108
2.мр Драган Тешић, за информације у вези са радом Архива Југославије
dragan.t@arhivyu.rs
tel 3690 252/локал 111
3.Јелена Виловић, за информације у вези са радом Архива Југославије
jelena.v@arhivyu.rs
Tel 3690 252/локал 117
Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је директор др Милан
Терзић.
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5. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Архив Југославије је сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), одредио лица која су
овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја.

Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја у 2021. години
Ред.
Бр

Тражилац информације
у 2020, години

Број
поднетих
захтева

1.
2.
3.

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

4.
5.
6.
7.

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

1
-

Број
усвојенихделимично
усвојених
захтева
1
-

-

-

1

1

-

-

Жалбе
У 2021. години није било жалби по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја.

Трошкови поступка
Трошкови поступка по захтевима странака нису наплаћивани.

Тражене информације у 2021. години
Захтев у 2021. години односио се на реституцију, а упућен је од стране грађанина.
Тражилац информације може поднети захтев за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја лично у Писарници Архива Југославије, поштом на
адресу Архива Југославије: Васе Пелагића 33, 11000 Београд или на e-mail адресу Архива
Југославије: arhivyu@arhivyu.rs.

13

Информатор о раду
Архив Југославије

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Архив Југославије је установљен 1950. године и звао се државна архива ФНРЈ а 1953.
године постао је Државни архив ФНРЈ. Од 1964. године до проглашења Државне
заједнице Србије и Црне Горе 2003. године носио је назив Архив Југославије, када је
преименован у Архив Србије и Црне Горе. Одлуком Владе Републике Србије из фебруара
2009. године поново је враћен стари назив Архив Југославије.
Архив Југославије је установа у области културе која врши делатност архива односно
сређује, обрађује, објављује, изучава, штити и даје на коришћење архивску грађу насталу
у раду централних државних органа и организација, политичких и других организација
југословенске државе од њеног стварања 1918. до 2003, као и грађу државне заједнице
Србија и Црна Гора 2003–2006. године.
Рад Архива Југославије регулисан је следећим законима:

1. Закон о јавним службама („Сл.гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14)
2. Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. Гласник РС“, бр. 6/20)
3. Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11, 6/20 и 35/21)
4. Закон о култури („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21)
5. Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18)
Надзор над законитошћу рада Архива Југославије врши Министарство културе и
информисања Републике.

Делатност Архива Југославије
Делатност Архива се разврстава у групу: Делатност библиотека и архива.
Шифра претежне делатности је: 91.01 - Делатност библиотека и архива.
Архив обавља послове који се односе на евидентирање, прикупљање, преузимање,
комплетирање, сређивање, обраду, објављивање, изучавање, заштиту и коришћење
архивске грађе и регистратурског материјала који су настали у раду централних државних
органа и организација, установа, других државних институција, политичких и других
организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске државе од њеног
стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице Србија и Црна Гора од 2003. до 2006.
године.
Поред наведених послова, Архив обавља и послове везане за примену Споразума о
питањима сукцесије, Анекс "Д" - Архиве, у погледу "Државне архиве СФРЈ" и
међународну сарадњу из архивистичке струке.
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Архив обавља и друге делатности које су неопходне за обављање основне делатности
уписане у судски регистар и које се уобичајено обављају уз основну делатност, и то:

1) издавање књига, брошура и других научних и стручних публикација, као и видео, аудио
и мултимедијалних издања;
2) издавање часописа и сличних периодичних издања;
3) остала издавачка делатност;
4) израда база података;
5) консалтинг и менаџмент послови који обухватају давање савета, усмеравање или
оперативну помоћ пословним и јавним службама и односи и комуницирање са јавношћу;
6) презентација јавности културних добара преко сталних поставки, повремених и
путујућих изложби;
7) организација стручних и научних предавања, конференција, округлих столова,
презентација, видео и филмских пројекција, концерата, манифестација и других програма;
8) посвећивање пажње образовном раду кроз предавања, радионице, публикације и друге
информативно-образовне активности;
9) сарадња са сродним институцијама из земље и иностранства у реализацији програма,
едукацији, размени публикација и информација и сл.;
10) организација пропагандне делатности путем штампаних и електронских медија,
конференција за штампу и других промотивних активности.
*Архивску грађу чине изворни и репродуковани писани, цртани, компјутеризовани,
штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографисани или на други
начин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је
настао у раду државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије
и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других
организација, верских заједница, као и појединаца, без обзира на то кад је и где настао и
да ли се налази у установама заштите или ван њих.
7. УСЛУГЕ КОЈЕ АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРУЖА
Архив Југославије чува архивску грађу и регистратурски материјал који су настали у раду
централних државних органа и организација, установа, других државних институција,
политичких и других организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске
државе од њеног стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице Србија и Црна Гора
од 2003. до 2006. године.
Услови за коришћење и начин коришћења архивске грађе утврђени су Законом о
архивској грађи и архивској делатности, Законом о културним добрима и Правилником о
преузимању, смештају, чувању, заштити и коришћењу архивске грађе у Архиву
Југославије и о професионалној одговорности радника Архива у односу на архивску грађу.
Архивска грађа која се налази у Архиву Југославије користи се за научно-истраживачке,
стручне и друге потребе правних и физичких лица под условима и на начин утврђен
законом другим прописима и наведеним правилником и то:

- на захтев истраживача и других корисника у читаоници Архива,
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- ради излагања и објављивања грађе у оквиру културно-просветне и научноинформативне делатности Архива и
- ради остваривања правних и других интереса правних и физичких лица на основу
података садржаних у архивској грађи.
Архивска грађа која се налази у Архиву Југославије доспева за коришћење у роковима
које су утврдили ствараоци, односно имаоци приликом предаје грађе Архиву. Рок за
доспелост архивске грађе за коришћење може трајати најдуже 30 година од дана њеног
настанка, а само изузетно када за то постоје посебни разлози, на предлог стваралаца
односно ималаца грађе или Архива и на основу одслуке Владе СРЈ, рок за доспелост грађе
за коришћење може трајати и до 50 година од њеног настанка.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Истраживачи-корисници користе архивску грађу искључиво у читаоници Архива где се
рад одвија под надзором и у организацији радника задужених за рад читаонице, а све у
складу са Правилником о преузимању, смештају, чувању, заштити и коришћењу архивске
грађе у Архиву Југославије и о професионалној одговорности радника Архива у односу на
архивску грађу.
Истраживач-корисник заинтересован за коришћење архивске грађе која се налази у
Архиву пријављује се ради добијања потребних информација о архивској грађи и о начину
и условима њеног коришћења дежурном раднику у читаоници.
Захтев за коришћење архивске грађе истраживач-корисник подноси дежурном раднику у
читаоници у облику пријаве за коришћење архивске грађе у Архиву.
Пријава за коришћење архивске грађе заводи се у основне евиденције Архива.
Уколико истраживач-корисник ради по овлашћењу за потребе одређене институцијеправног лица, то овлашћење у писменој форми мора да приложи уз пријаву.
Пошто добије одобрење за коришћење архивске грађе од стране директора или за то
овлашћеног лица Архива, истраживачу – кориснику се путем реверса издаје архивска
грађа на коришћење.
Истраживач - корисник коме је одобрено коришћење архивске грађе може у току
истраживања да користи сва информативна средства која о тој архивској грађи постоје у
Архиву, као и библиотечки материјал са којим Архив располаже и који је у функцији
коришћења архивске грађе.
Уколико истраживач-корисник током коришћења архивске грађе мења тему истраживања
коју је навео у пријави за коришћење архивске грађе, дужан је да поднесе нову пријаву.
Једним реверсом у току једног радног дана истраживач-корисник може тражити , односно
добити за коришћење највише 4 књиге основне евиденције или 4 фасцикле – кутије или 10
инвентарних јединица (јединица описа, предмета, документа) или две ролне микрофилма.
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Уколико истраживач – корисник жели да користи архивску грађу из више фондова или
збирки, за сваку архивску грађу из сваког фонда попуњава се посебан реверс, с тим што
укупна количина архивске грађе коју у току једног дана може да добије не сме да пређе
број утврђен Правилником.
Истраживач – корисник који је добио архивску грађу на коришћење може ту грађу
задржати најдуже 10 радних дана од дана њеног пријема с тим да са обновљеним
реверсима задржавање те грађе може продужити за још 10 радних дана.
Истраживач – корисник може тражити на коришћење нову грађу тек пошто се раздужи са
грађом коју је већ добио.
Истраживач – корисник у току истраживања на радном столу у читаоници не сме
истовремено да држи више од једне књиге или једне фасцикле-кутије, или једне
инвентарне јединице, или једну микрофилмску ролну.
На крају сваког радног дана истраживач-корисник је дужан да сву архивску грађу коју је
користио преда дежурном раднику.
Истраживач-корисник током коришћења архивске грађе не сме писати по документима,
иста документа пресавијати или их употребљавати као подлогу хартији на којој пише.
Приликом уласка у читаоницу истраживач-корисник одлаже своје ствари у плакаре
намењене за ту сврху који се налазе испред читаонице, а на радном столу може да има
само хартију за писање (свеску, бележницу, листиће и сл.) и прибор за писање.
Радно време читаонице је од 8,30 до 15,30 часова.
Архивска грађа издаје се истраживачима-корисницима сваког радног дана од 9,00 – 13,00
часова. Архивску грађу коју истраживач-корисник требује после 13,00 часова, добиће на
коришћење идућег дана.
Уколико истраживач-корисник жели да из грађе коју истражује добије фотокопију или
микрофилм одређених докумената, та документа ће у оквиру инвентарне јединице
обележити посебном шлајфном коју добије од дежурног радника у читаоници и на њој
написати какву фотокопију жели и у колико примерака, или да жели микрофилм тога
документа.
Уколико истраживач-корисник жели да архивску грађу репродукује неком техником са
којом Архив не располаже, уз посебно одобрење директора Архива та архивска грађа
може се изнети ради репродуковања изван Архива код другог органа или организације
односно правног лица које располаже одговарајућом техником и уз пратњу радника депоа
Архива. Грађа изнета по овом основу мора се у току истог радног дана вратити у депо
Архива Трошкове везане за репродуковање архивске грађе сноси истраживач-корисник.
После завршеног истраживања- коришћења, истраживач-корисник враћа архивску грађу
дежурном раднику у читаоници и раздужује се са истом преко реверса по коме је и
задужен, а дежурни радник у читаоници враћа исту грађу у депо по истом реверсу.
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Осим наведених услуга репродуковања архивске грађе, Архив пружа и следеће услуге:

- штампање на црно белом ласер штампачу
- штампање на колор ласер штампачу
- скенирање уз посебну дозволу
- копирање скенираног документа
- снимање материјала на медијуме (на компакт диск (ЦД), на ДВД и сл.)
- праћење архивске грађе на снимање на терену
Снимање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање:

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

18

Информатор о раду
Архив Југославије

9. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О РАДУ АРХИВА У 2021. ГОДИНИ

1. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
1.1.1. Заштита архивске грађе ван Архива
1.

Евиденције о архивској грађи и регистратурском материјалу и преузимање архивске
грађе
У оквиру послова заштите архивске грађе по основу комплетирања преузета је грађа
Новинске агенције ТАНЈУГ за период 2011-2018 година (25 дужних метара),по истом
основу преузета је и грађа Савезне Скупштине за период 1970-2006 година(6 дужних
метара),грађа Југословенског института за заштиту споменика културе у количини од 12
дужних метара,Канцеларија ордена са картотечким орманима и указима 1944-1992 12
дужних метара, Планинарски савез Југославије 1948-2006 14,50 дужних метара,Стална
конференција градова и општина Југославије 1953-2006 година у количини од 7,50 дм.Као
поклон преузете су фотографије-међуратни период(конгрес студената Мале Антанте и
Феријални савез)
У овој години укупно је преузето 77 д.м архивске грађе уз записнике о примопредаји,
сваки пријем евидентиран је у Књигу примљене архивске грађе.
Кoд ималаца архивске грађе и регистратурског материјала кoји су oбиђени и кoјима је
пружана стручна помоћ око издвајања безвредног регистратурског материјала, сређивања
и пописивања архивске грађе и припреме за примoпредају у досијеа су стављени
записници, белешке и решења. Стручна помоћ пружена је у више наврата по разним
питањима заштите код 8 имаоца архивске грађе.

1.1.2. Заштита архивске грађе у Архиву
2) Издавање архивске грађе на сређивање и обраду и враћање у депо
На сређивање и обраду у току 2021. године дат је фонд Посланство Краљевине
Југославије у Чехословачкој-Праг(1918-1939) у количини од 18 дужних метара-166
фасцикли и 34 књиге и фонд Главна инваидска комисија (1945-1950) -7 фасцикли.
Са сређивања и обраде враћен је фонд Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту
(1974-1978) 48 фасцикли и 27 књига.
3) Издавање архивске грађе на коришћење и враћање у депо
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На захтев истраживача ради коришћења архивске грађе у читаоници и појединцима у
Архиву због оперативних и стручних потреба издато је преко реверса: 4303 фасцикле, 590
архивских јединица, 126 предмета, 22 елабoрата, 8 дoсијеа, 8 картотека, 29
микрофилмова,2 плана и 34 регистратурске књиге .Након коришћења грађа је враћена на
своје место у депо.

4) Коришћење архивске грађе у читаоници

Архивску грађу у читаоници Архива користило је 295 истарживача (227 домаћих и 68
страних) и било је 1905 посета. У оквиру 57 фондова коришћено је 4232 фасцикле, 590
архивских јединица, 99 предмета, 22 елабoрата,8 картотека, 29 микрофилмова, 2 плана, 3
досијеа и 34 регистратурске књиге.
Грађа је коришћена за различите потребе- за израду докторских теза, магистарских и
дипломских радова, публикoвања архивске грађе, припреме изложби ,израде студија,
писања монографија, писања чланака до регулисања имовинско-правних односа.
По професији корисници архивске грађе најчешће су историчари,
постдипломци, правници, политиколози, инжењери, музиколози и др.

студенти,

У оквиру информисања о архивској грађи и фондовима који се чувају Архиву у овом
извештајном периоду пружане су информације потенцијалним корисницима како из
земље тако и из иностранства.
5) Коришћење архивске грађе за остваривање права правних и
физичких лица и за оперативне потребе државних органа и организација.
У овој години примљено је 1143 захтева. Изршен је увид у грађу и на основу истражених
података издато је 12 уверења, дато је 355 упута за друге установе, на 188 захтева је
одговорено тако што су урађене ксерокс копије тражених докумената, 247 захтева су били
такве природе да су прослеђени у читаоницу, на 241 захтев одговорено је електронском
поштом, на 76 захтева послата је скенирана документација, тражена је допуна за 19
захтева и 5 захтева је у раду.

6) Сређивање, размештај и остали послови везани за
архивску грађу смештену у депоима Архива.1. Након извршених тестирања апликације достављене од стране Математичког
института САНУ,у мају месецу започет је оперативан рад и у апликацију је унето
9.175 филмова који су разврстани у више серија(Привреда, Култура и уметност,Спорт,
Органи државне власти,Друштвено-полоитичке организације, Здравство и социјална
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2.

3.

4.

5.

заштита).Кроз поља контролних термина унето је 7159 одредница које ће бити
коришћене у циљу претраге по темама, личностима ,локацијама, институцијама и
фоторепортерима.
настављен је посао на фонду Министарство унутрашњих послова, вршена је израда
дигиталних копија и контрола скенираних докумената уз корекцију уочених
неправилности, креирање метаподатака и конверзију дигиталних копија из формата
TIF у формат JPG, укупно је обрађено 133 фасциклре односно 136.175 дигиталних
докумената.
по завршеној припреми фонда 74 Двор Краљевине Југославије започет је посао на
изради дигиталних копија и контрола скенираних докумената , уз корекцију уочених
неправилности, креирање метаподатака и конверзију дигиталних копија из формата
TIF у формат JPG.На тај начин обрађено 108 фасцикли, односно 105.712 дигиталних
докумената.
започет је посао на припреми за дигитализацију архивске грађе фонда 96-Установе
аграрне реформе Краљевине Југославије, и у овом извештајном периоду припремљено
је 46 фасцикли и урађени су следећи послови: провера редоследа листова, сигнатура
и фолијације докумената, евидентирање уочених непраилности и успостављање
првобитног поредка, евидентирање и издвајање фотографија ради њиховог
придруживања Збирци фотографија (377),израда унутрашњих листа за сваку
фасциклу;
у новом депоу „библиотека“ извршено је препакивање , провера пописа и издвајање
безвредног регистратурског материјала следећих фондова: Јавни институт за
новинарство, Југословенско друштво за одводњавање и наводњавање, Удружење
издавача и књижара Југославије, Пословно удружење „Фонд за дуван“ , Планинарски
савез Југославије, Стална конференција градова и општина Југославије, укупна
количина обрађеног материјала 28 дм.

7) Пoслoви библиoтеке
Ивентарисано, сигнирано и обрађено 993 нове књиге,152 годишта часописа, и 252 чланка
у којима је цитирана грађа Архива Југославије.
Израда статистике пословања библиотеке за 2020 годину по новим компјутерским
правилима ,преписка са издавачима за куповину књига преко интернета.Урађена
библиографија радова за 18 запослених у Архиву Југославије са 350 библиографских
јединица.
Издато корисницима 1050 библиотечких јединица,пружане информације корисницима,
раздуживана и улагана враћена библиотечка грађа, рађено на размени и позајмици
библиотечке грађе.

8) Конзервација и рестаурација архивске грађе
Рађена је конзервација и рестаурација докумената следећих фондова:
Министарство социјалне политике и народног здравља КЈ,
Министарсво вера КЈ,
Министарсво просвете КЈ,
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Савезни завод за патенте,
Савезна државна арбитража,
Главна контрола КЈ,
Титов фонд за стипендирање радника и радничке деце Југославије,
Збирка фотографија
У овом извештајном периоду конзервирано је 3141, а рестаурирано je 1266 листова.
Подаци о којој врсти конзервације и рестаурације се ради, као и подаци која је грађа у
питању дати су у појединачним извештајима извршиоца.
Рађено је и на грађи оштећеној у поплави 2020 из депоа број 8 - сушење, чишћење,
дезинфекција парама тимола у комори, рестаурација најугрожених листова и корица
књига.

9) Репрографисање архивске грађе
Укупно је репрографисано 17.082 докумената, за потребе истраживача 9.438
документа1023 скенова, 1893 копија скенова, 5 копија скенова ОГК, 500 копија скенова
грађевинских планова и 10 копија скена фотографије,а за потребе служби Архива 7644
документа и нарезано 40 ЦД-а.

10) Микротека
На захтев истраживача издато 29 микрофилмова.

2. ПОСЛОВИ СРЕЂИВАЊА И ОБРАДЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
На сређивању и обради је било 8 фондова и на 184,50м грађе урађено је следеће:
класификовано на основне класификационе групе 4,40м; систематизовано 43,05м;
издвојено безвредног регистратурског материјала 34,90м; технички обрађено 39,45м;
описано и индексирано 17,95м;пописано 57 књига-1,70м; ревизија сређености и
успостављена је структура на 34,50м; фолијација и печатање на 60120 листова –8,50 м
(85фасцикли).
Урађена је једна прелиминарна и једна коначна историјска белешка. У базу података
унети су описи и индекси за 389 јединица описа и попис за 27 књига Припремљено је и
одштампано 236 етикета за фасциклe и књиге 13 фондова. Припремљено је за коричење
инвентара 7 фондова.
Настављено је сређивање Збирке фотографија фонда НИРО Комунист и технички је
заштићено и пописано у бази ексел 1271 фотографија, а 1432 фотографије су разврстане и
припремљене за техничку обраду и унос у базу ексел Пописано и систематизовано је 354
фотографије фонда 74 - Двор КЈ које су приликом припреме фонда за дигитализацију
издвојене из грађе.
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334 - МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШТАМПУ
1918-1945; 94м (67м - ф. 659 + књ. 29; 27м)
Настављено је сређивање и обрада грађе и урађено је следеће:
-описано и индексирано 3,80м,
-издвојено безвредног регистратурског материјала 0,80м.

334 -МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОДЕЉЕЊЕ
1919-1941; 28м (ф. 209; к. 349 + 49)
Настављено је сређивање и обрада и урађено је следеће:
- систематизовано 4,15м,
- технички обрађено 4,15м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 0,40м,
- описано и индексирано 4,15м.
- у базу података унети су описи и индекси за 271 јединицу описа
-ревизија сређености и успостављена је структура на 28 м грађе,
-сигнирано је и исписани су називи за 295 јединица описа;

391 –ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ-ПРАГ
1918 – 1939; (1929 - 1941); 1м (ф.8+ књ.34)
Започет и завршен је рад на фонду и урађено је следеће:
- класификовано на основне класификационе групе 1м;
- систематизовано 1 м,
- технички обрађено 1м,
- издвојено безвредног регистратурског материјал 16 м,
-ревизија сређености и успостављена је структура на 1м грађе,
- описано и индексирано 1м;
-пописано 34 књиге –1м,
-етикете за 42 фасцикле и књиге
-сигнирано је и исписани су називи за 8 јединице описа;
-коначна историјска белешка

374 –ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ-БЕРН
1918 – 1933;1939-1045 (1917 - 1945); 15м (ф.134 + књ.56)
Започет је рад на фонду и урађено је следеће:
- класификовано је на основне класификационе групе 1,30м;
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- издвојено безвредног регистратурског материјал 6,70 м,

208 - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТЕХНИЧКУ
САРАДЊУ1952 -1971 ( 1951-1971); 150м
Настављено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:.
- систематизовано 33,10 м,
- технички обрађено 33,10м
- описано и индексирано 3м;
- издвојено безвредног регистратурског материјала 3,60м,

594 – САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ 1963– 1967(1954 – 1967); 30,50м
Настављено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће
-прелиминара историјске белеша,
-класификовано на основне класификационе групе 2,10м,
-издвојено безвредног регистратурског материјала 3,80 м,

603 - САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ1962- 1967; 23,50м
Настављено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:
-систематизација 2,60м,
- технички обрађено 2,60м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 2,30м.
- описано и индексирано 0,55м.

582 - САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 1974 1978; 6,50м (ф.48 + књ.27)
Настављено и завршено је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:
-систематизација 1,60м
- технички обрађено 1,60м
-издвојено је безвредног регистратурског материјала 0,80 м,
-ревизија сређености и успостављена је структура на 5,50м грађе,
- описано и индексирано 5,50м;
-пописано 27 књига евиденција –1м,
-етикете за 75 фасцикли и књига
-сигнирано је и исписани су називи за 110 јединица описа;
- у базу података унети су описи за 110 јединица описа и попис за 27књига евиденција;
-коначна историјска белешка.
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35 - ГЛАВНА ИНВАЛИДСКА УПРАВА
1949-1950 (1945 – 1950);1,35м(ф.7 + књ.13)
Започето је сређивање и обрада фонда и урађено је следеће:
-прикупљен је део података за прелиминарну историјску белешку;
- класификовано на основне класификационе групе 0,60м;
- систематизовано 0,60м;
- технички обрађено 0,60м,
- издвојено безвредног регистратурског материјала 0,50м

ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА
Наставлено је сређивање Збирке фотографа фонда НИРО Комунист. Технички је обрађено
и пописано у бази ексел
1271 фотографија. Разврстано и припремљено је1432
фотографије за техничку обраду и унос у ексел табелу, За металне ормаре у којима су
смештене фотографије израђене су идентификационе налепнице за 77 фиока. Разврстано
је 70000 негатива, према димензијама Урађен је привремени тематски попис и попис по
ауторима фтографија у циљу обраде негатива Израђен је план и програм дигиталне
заштите негатива збирке фотографија НИРО „Комунист“.
Систематизовано и пописано је 354 фотографије фонда 74 - Двор КЈ које су приликом
припреме фонда за дигиитализацију издвојене из грађе.
Збирке фотографија које обухватају период Краљевине Југославије (изузев збирке 74 –
Двор КЈ) пресељње су у депо „Библиотека, Пресељено је 28 збирки са 3700 фотографија
које су смештене у 19 фиока металних ормара, за које су урађене налепнице са подацима
за сваку фиоку.Фотографије великог формата из 15 збирки посебно су издвојене ,
пописане и смештене у 3 фиоке. Израђене су унутрашње листе за сваку фиоку и извршено
је разграничење збирки у оквиру металних ормара.Фото-албуми су смештени у наменски
израђене заштитне кутије, при чему је претходно извршено механичко чишћење
албумских корица..Укупно је очишћено и у кутије смештено 78 фото албума. Збирке
фотографија које обухватају социјалистички период Југославије припремљене су за
пресељење у нове просторије Фототеке.
Извршен је бекап података Збирке фотографија на екстерни хард диск.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Настављена је фолијација и печатање грађе фонда 334-Министарство иностраних послова
Краљевине Југославије – Конзуларно-привредно одељење и урађено је 60120 листова –
8,50 м (85 фасцикли).
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Урађени су садржаји, структуре, импресуми, преконтролисани у бази, преломљени и
одштампан инвентари 2 фонда. Припремљено је за коричење 7 фондова
Урађено је и одштампано 236 етикета за фасцикле и књиге 13 фондова.
У базу података унети су називи јединица описа за фонд 66-Министарство просвете
Краљевине Југославије - Поверљива архива. Унети су у базу основни подаци за 3 фонда,
Урађена је корекција у бази и у ворду историјских белешки, јединица описа и индекса за 2
фонда.Започет је унос у базу података фонда 177 – Савезна комисија за нуклеарну
енергију.
За потребе истраживача и запослених у Архиву Југославије скениране су обрађене и
нарезане на диск фотографије и друга документа.
Запослени у Одељењу су у више наврата преносили
регистратурски материјал.

архивску грађу и безвредни

3. ПОСЛОВИ ИНФОРМИСАЊА, ОБЈАВЉИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И
МЕЂУАРХИВСКЕ САРАДЊЕ

Одељење за информисање, објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу, током
извештајног периода, радило је у складу са Програмом рада Одељења за 2021. годину на
пољу информисања, објављивања архивске грађе, реализације и припреме изложбених
поставки архивске грађе, сарадње са научним и другим институцијама, међународне
сарадње. Одељење је обављало и друге послове који су били и нису били предвиђени
Програмом рада.

3.1. Информисање
За „Веб-сајт“ Архива Југославије написани су текстови о догађањима у Архиву, почев од
обележавања Дана Архива, 21. јануара 2021. године, када је приређена и постављена
изложба Српски народ и југословенска држава: спољна политика 1918-1990, са
пратећим каталогом. Због здравствених околности на отварање изложбе није позивана
публика, али су, са поздравом директора Архива, цела изложба, у форми плаката, као и
каталог, приказани на сајту Архива.
Пажња је посвећена и двема посетама амбасадора Републике Словеније, г. Дамјана
Берганта (фебруара и новембра 2021); разговору са директорком Форума словенских
земаља приликом посете Архиву; разговорима са амбасадором Сједињених мексичких
држава, са делегацијом Архива Босне и Херцеговине, делегацијом Државног архива
Северна Македоније, са делегацијом Амбасаде Републике Индонезије у Београду,
делегацијом Центра Покрета несврстаних за техничку сарадњу из Џакарте, Националним
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архивом Републике Индонезије, те са амбасадором Краљевине Мароко у Београду, Њ.Е.
Мохамедом Амином Белхажом.

3.2. Издавачка делатност
Током извештајног периода објављене су публикације:

- Двојезични српско-енглески каталог изложбе докумената Српски народ и
југословенска држава: спољна политика 1918-1990, који је Архив приредио поводом
Дана Архива 2021. године;
-Друго и допуњено издање тројезичног, српско-енглеско-франсуског каталога
изложбе архивских докумената Београд – Отава: Дипломатски односи од
успостављања до данас, поводом обележавања 80 година од успостављања односа.
Каталог је објављен на сајту Архива, у електронском облику;
- Друго, незнатно измењено, тројезично, српско-енглеско-француско издање
каталога изложбе докумената Прва конференција шефова држава или влада
несврстаних земаља, Београд, 1961, поводом 60 година од одржавања Конференције.
- Часопис Архив бр. 1-2/2021
- Каталог уз изложбу докумената Србија–Мексико: 75 година дипломатских
односа, у чијој је припреми, са Министарством спољних послова Републике Србије,
учествовао Архив.
- Приведен је крају рад на припреми за објављивање другог тома зборника
докумената Југославија –Индонезија, 1968-1980. Излазак из штампе се очекује током
2022. године.
- Приведен је крају рад на припреми за објављивање зборника докумената
Југославија–Мароко, 1957-1990. Излазак из штампе се очекује током 2022. године.
За сва приређена и објављена издања (осим каталога изложбе Србија-Мексико: 75 година
дипломатских односа), извршена је припрема материјала за штампу: прелом текста,
ликовно-графичко решење корица, обрада фотографија, израда графикона и табела.

3.3. Изложбе архивске грађе
-Поводом Дана Архива, 21. јануара 2021. године, припремљена је изложба Српски
народ и југословенска држава: спољна политика 1918-1990, са пратећим каталогом.
- Осамдесет година од успостављања дипломатских односа са Канадом обележено
је изложбом архивских докумената Београд – Отава: Дипломатски односи од
успостављања до данас. Изложба је била отворена у Архиву Југославије 31. маја 2021.
године.
- У изложбеној сали Архива Југославије била је постављена и отворена изложба
архивских докумената Прва конференција шефова држава или влада несврстаних
земаља, Београд, 1961, а поводом 60 година од одржавања Конференције, коју је 5.
октобра 2021. отворио министар спољних послова Републике Србије.
- Обележавање 75 година дипломатских односа са Мексиком, такође је пропраћено
поставком изложбе докумената Србија-Мексико: 75 година дипломатских односа, у
рхиву Југославије, рађеном у сарадњи са колегама из Министарства спољних послова.
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3.4. Сарадња са другим архивима и институцијама
Настављена је сарадња са институцијама Републике Србије, међу њима са
Министарством спољних послова Републике Србије, као и Министарством за културу и
информисање Републике Србије. За потребе колега из Дипломатског архива
Министарства спољних послова Републике Србије прегледана је грађа фондова АЈ-837,
Архив Председника Републике, АЈ-334, Министарство иниостраних послова КЈ,
Председништво владе ФНРЈ, СИВ-а.

Гостовања изложби Архива Југославије / Гостовања изложби у Архиву Југославије
Током године, због познате ситуације, није било гостовања изложби Архива Југославије у
другим архивима или установама културе, као ни гостовања изложби других установа у
изложбеном простору Архива Југославије.

Промоције у Архиву Југославије / Промоције ван Архива
Познати услови, нажалост, нису дозволили промовисање било ког припремљеног издања
Архива Југославије, нити у самој кући, као ни ван ње.

3.5. Међународна сарадња
У оквиру међународне сарадње Архив је имао сусрете и разговоре са представницима
страних амбасада у Београду, директорима страних националних архива, културних,
образовних и других установа.
Билатерална сарадња

Република Индонезија
Током године биле су две посете Архиву делегације Амбасаде Републике Индонезије у
Београду, затим посета делегације Центра Покрета несврстаних за техничку сарадњу из
Џакарте у октобру месецу; такође у октобру 2021. одржане су и две он-лајн конференције
са Националним архивом Републике Индонезије, чији су учесници били и национални
архиви Алжира, Индије, Шри Ланке, Египта, Гане, Етиопије. Тема је била номинација
докумената о Првом самиту Покрета несврстаних, одржаном у Београду 1961. године, а за
УНЕСКО-в међународни регистар Меморија света. Подносилац ниминације је
Национални архив Индонезије, уз подршку Архива Југославије (Република Србија),
Националног архива Алжира, Националног архива Индије, Националне библиотеке и
архива Египта, Националног архива Шри Ланке. У раду Округлог стола учествовали су
директори архива поменутих земаља, као и амбасадори ових земаља у Џакарти.
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После договора на овај начин, финиширана је припрема комплетног материјала, као и
комплетне потребне документацијаје и до 30. новембра 2021. године извршена је
номинација поменутог материјала код УНЕСКО-а за 2022/2023. годину.

Краљевина Мароко
Будући да је током посете министра спољних послова Републике Србије Краљевини
Мароко, господина Селаковића, у мају месецу 2021. године, а поводом 65 година од
успостављања дипломатских односа између две земље, договорено да година 2022. буде
проглашена "годином Србије у Мароку", као и "годином Марока у Србији", чије ће
обележавање пратити низ догађаја, прихваћен је предлог Архива Југославије да се тим
поводом у Мароку, као и Београду, прикаже изложба докумената која говори о 65 година
дипломатских односа две земље, од њиховог успостављања до данас. Тим поводм
разговарано је и са амбасадором Краљевине Мароко у Београду, као и Амбасадом Србије
у Рабату. Господин Амин Белхаж предложио је неколико заједничких манифестација у
Београду. Наиме, реч је о потписивању припремљеног Меморандума о сарадњи са
Архивом Југославије (текст Меморандума припремљен на три језика – српском, енглеском
и арапском), размени дигиталних копија докумената, приказивању и отварању изложбе
докумената о дипломатским односима две земље не само у Мароку већ и у Београду, као и
промоцији зборника докумената о односима две земље, чију припрему Архив Југославије
завршава. Дефинитиван договор о предложеном уследиће после консултација са
Министарством културе и информисања Републике Србије, као и Амбасадом Републике
Србије у Краљевини Мароко.
Сједињене мексичке државе
Новоименовани амбасадор Сједињениих Мексичких Држава у Београду, Њ.Е. Карлос
Феликс Корона (Carlos Felix Corona), посетио је Архив Југославије 15. априла. Циљ посете
је био да Архив, одабраним документима из својих фондова, заједно са Министарством
спољних послова Републике Србије, учествује у припреми изложбе и каталога поводом
обележавања 75 година дипломатских односа две земље, које се навршило у току 2021.
године. Архив је овај предлог прихватио, изложба докумената је била припремљена и
током новембра постављена у изложбеној сали. Амбасада Републике Србије је, са своје
стране, ову годишњицу такође обележила изложбом на основу одабраних архивских
докумената из мексичких архива.
Канада
Поводом обележавања 80 година дипломатских односа две земље, Архив Југославије су
више пута посетили представници Амбасаде Канаде у Београду. Договорено је да се
јубилеј обележи изложбом докумената. Пројекат је припремљен у сарадњи са Амбасадом
Канаде, као и Министарством спољних послова Републике Србије, те је изложба Београд
– Отава: Дипломатски односи од успостављања до данас, приказана у изложбеној сали
Архива Југославије.
Република Босна и Херцеговина
Новоименаована директорка Архива Босне и Херцеговине госпођа Данијела Мрђа, са
замеником Шимуном Новаковићем и вишим архивистом Синишом Домазетом, посетила
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је Архив Југославије 12. маја 2021. Основни циљ посете био је упознавање, као и наставак
сарадње са стручном установом какав је Архив Југославије. Разговарано је на тему
сукцесије архивске грађе, као и програму њене дигитализације, а договорена је размена
стручних публикација, те изложби докумената.

Република Северна Македонија
Архив Југославије је 10. јуна 2021. посетила делегација Државног архива Републике
Северна Македонија, на челу са директором установе др Емилом Крстеским. Циљ посете
делегације македонских архивиста, осим договора око питања сукцесије архивске грађе,
био је и договор око практичних механизама дигитализације заједничког архивског
наслеђа. Наиме, ради се о планирању одређених средстава за дигитализацију одабраних
архивских фондова Архива Југославије код свих архивских установа бивших
југословенских република на годишњем нивоу, без обзира на средства Европске уније
евентуално одобрених по конкурсима, те међусобна размена дигитализованих копија
докумената.
Република Словенија
Састанак у Архиву Југославије одржан је 4. фебруара 2021, на иницијативу амбасадора
Републике Словеније, Њ.Е. Дамјана Берганта. Циљ разговора био је пројекат
дигитализације заједничког архивског наслеђа бивше СФРЈ.

Архив Југославије посетила је и директорка Форума словенских земаља др Андреја
Рихтер, 13. априла 2021. године. Основни циљ посете је био упознавање са радом Форума,
чији су приоритети заштита културног наслеђа и књижевности, а који иначе промовише
сарадњу међу земљама у културној, образовној и научној сфери и развија културне
размене између 13 земаља-чланица (Белорусија, БиХ, Бугарска, Чешка, Хрватска,
Македонија, Црна Гора, Пољска, Руска Федерација, Словачка, Словенија, Србија,
Украјина). Представљајући актуелне пројекте, којима је до сада углавном био третиран
рад неких од музеја из земаља словенског говорног подручја, госпођа Рихтер је
предложила укључивање архива у ове пројекте, те у том смислу и Архива Југославије. Тај
предлог је Архив Југославије прихватио и у том правцу ће ићи будући контакти са овом
међународном организацијом.

3.6.1. Послови примене информационих технологија
Током 2021. године рађено је на следећим пословима:

Aжурирању постојећег сајта Архива и припреми новог сајта; спровођењу пројеката
дигитализације архивске грађе; иновирању апликације која се користи у читаоници
Архива; набавци ИТ опреме и софтвера, а обављани су и остали послови.
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АЖУРИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ САЈТА АРХИВА И ПРИПРЕМА НОВОГ САЈТА
На основу достављаних материјала садашњи сајт је редовно ажуриран. Додато је 28 вести,
27 html страна, 24 pdf докумената и припремљене и додате по две копије 127 слика .
Извршенo је 26 допунa/промена постојећих html страна.
Рад на припреми новог сајта је подразумевао низ разноврсних активности:
сарадња са колегама око достављања договорених садржаја; прослеђивање нових
садржаја програмеру који руководи израдом сајта, са пропратним упутством о начину
њиховог приказа када је то било потребно; упознавање са начином додавања и измена
садржаја на сајту (битно је различито од досадашњег начина рада на старом сајту);
достављање захтева извршиоцима за дораду како административног дела, тако и
појединих страна самог сајта. Вршена је провера постављених садржаја, провера да ли је
поштовано договорено форматирање, контролисана је упареност српске и енглеске
верзије, контролисане су имплементиране функционалности. Рађена је обрада већег
броја слика које постоје на старом сајту јер њихово директно преузимање није дало
задовољавајуће резултате због потребе обезбеђивања респонзивног дизајна.
(Првенствено се ради о фотографијама насталим током отварања изложби и током
посета разних делегација Архиву). Све нерегуларности, како у делу администрације тако
и на самој презентацији пријављиване су извршиоцима путем мејла или онлајн
састанака, а након њиховог обавештења да су грешке исправљене, рађена је поновна
провера.
Осим опције озвучавања, са којом извођач има проблема, и за коју није прецизирано
када ће бити завршена, као ни колико времена ће бити потребно да се у потпуности
озвучи цео сајт, очекујемо да ће остали садржаји на сајту бити спремни за активирање
почетком фебруара 2022. године.

ПРОЈЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Подфонд АЈ-112F (Фото архива ТАНЈУГ )
Апликација за унос, ажурирање и преглед унетих података о обављеним
фотографисањима разних догађаја, као и приказ дигиталник копија је током 2021,
године обимније тестирана увек након постављања нових верзија којих је укупно било
пет (у фебруару – када је урађена миграција на сервер Архива, а затим у марту, мају,
јуну и октобру месецу).
Резултати тестирања од стране обрађивача подфонда достављани су извршиоцима
(Математички институт САНУ) у виду обједињених коментара. Након миграције
Апликације на наш сервер, отворени су налози за обрађиваче.
Фондови АЈ-14 (Министарство унутрашњих послова КЈ), АЈ-836 (Канцеларија
Маршала Југославије) и АЈ-74 (Краљев двор)
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На север је пребачена додатна резервна копија фасцикли фонда АЈ-14 (дигиталне
копије у tif и jpg формату и датотеке са метаподацима) од фасцикле 51 – укупно: 7.83
TB (Садржај првих 50 фасцикли је пребачен на сервер 2020.)
На део сервера који је доступан истраживачима у читаоници Архива копиране су
дигиталне копије фондова АЈ-14 и АЈ-836 у jpg формату .
Додатни бекап је урађен за 58 фасцикли из фонда АЈ-74. Копиран је садржаја
обрађених фондова са дела сервера који се „пуни“ током скенирања.
ИНОВИРАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ У ЧИТАОНИЦИ АРХИВА
Припремљен је програмски захтев програмеру за израду две нове функкционалности у
Апликацији која се користи у читаоници Архива. Једна је - омогућавање истовременог
рада у Апликацији са више рачунара, а друга је - омогућавање да се на основу унетог
распона година обезбеди аутоматско преузимање потребних података из електронске базе
података, што је потребно
ради припреме за штампу публикације Евидент.

НАБАВКЕ ИТ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА
Припремљена је техничка спецификација за набавку опреме у складу са средствима која
су за ту намену у буџету била опредељена. Набављен је један скенер (Bookeye4 V2
Professional Archive), 3 рачунара, 3 монитора и један лаптоп.
Припремљена спецификација за обнављање лиценци антивирусних софтвера на радним
станицама.
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
За Пописну комисију је припремљен извештај о задужености запослених ИТ опремом и
дат је предлог за расход технолошки превазиђене и/или неисправне опреме; дати су
коментари на Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања; на захтев
запослених је претраживан бекап Архива ради проналажења и копирања података који су
им били потребни; повремено, у одсуству запосленог чије је то стално задужење, копиране
су на CD дискове дигиталне копије које су тражили истраживачи у читаоници Архива;
координирано је пребацивање базе података о евиденцији боравка запослених у згради
Архива на рачунар са оперативним системом MS Windows 10, што је укључило и
подизање нове верзије постојећег апликативног софтвера.

3.6.2. Послови администратора информационих система и технологија
-Решавање проблема у раду софтвера и хардвера на рачунарима запослених:
На 34 рачунара и 3 штампача успешно су решени проблеми који су се појавили током
рада.
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-Ажурирање WINDOWS 7 и WINDOWS 10 OS на рачунарима запослених:

На 39 рачунара и 3 лаптопа успешно је извршено ажурирање оперативних система
Windows 10, Windows 8 и Windows 7. Windows 10 ажуриран је функционалним
исправкама1 на 38 рачунара и 2 лаптопа. Инсталиране верзије функционалних исправки
за Windows 10 оперативни систем биле су: 1909, 20H2, 21H1 и 21H2. На тим рачунарима
су инсталирана и сва друга неопходна ажурирања, чији је број преко 100.
На једном рачунару са Windows 8 оперативним системом инсталирана су 93 update-а, а
након тога je upgrade-ован на Windows 10 оперативни систем.
На 4 рачунара и једном лаптопу са Windows 7 ОС инсталирани су сви заостали update-е.
-Инсталација и ажурирање програма на рачунарима запослених:
На 29 рачунара и 2 лаптопа инсталирано је 154 програма и 54 језичка пакета, ажурирано
9 програма, деинсталирано 7 програма; на 6 рачунара промењене су лозинке за admin
налоге, на 7 рачунара креирани нови кориснички налози; на 3 рачунара извршено је
почетно подешавање Windows 10 оперативног система, подешен регион, датум и време,
као и опције напајања, Proxy server, креиран admin и кориснички налози, а на 2 рачунара
подељен је хард диск на 2 партиције.

-Инсталација и продужавање лиценци за антивирусне програме:
На 9 рачунара и једном лаптопу продужене су лиценце за антивирусни програм
Kaspersky. На свим рачунарима (40) на којима се налази антивирусни програм ESET
проверено је да ли је продужена лиценца за овај програм и на неколико њих на којима
није аутоматски продужена – то је урађено.
-Инсталација периферне рачунарске опреме (МФП УРЕЂАЈА, ШТАМПАЧА,
СКЕНЕРА) на рачунарима запослених :
На 3 рачунара и једном лаптопу инсталирани су 3 скенера и 1 штампач.

-Рад у веб апликацијама ИНВЕНТАР и рада са MySQL SERVER базама података
Постоје 3 веб апликације Инвентар и 3 MySQL базе података које те веб апликације
користе:

1) за запослене у Одељењу за обраду и сређивање архивске грађе у Архиву,
1

Функционалне исправке Windowsa 10 су велика ажурирања оперативног система Windows 10 која
Microsoft два пута годишње објављује и те функционалне исправке су обимније од обичних update-а и дуже
трају. Услов да се на рачунару редовно инсталирају је да се након инсталације исправки рачунар рестартује,
што запослени често не раде када добију поруку да рестартују рачунар. Као последица тога може доћи до
оштећења системских фајлова, до застаревања верзије Windowsa 10, а то доводи до појаве грешака приликом
наредних ажурирања Windowsa и немогућности редовног ажурирања истог. То онда изискује моје
ангажовање како би се све грешке отклониле, Windows нормално ажурирао и како би рачунар био заштићен
и нормално радио.
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2) за кориснике у читаоници Архива и
3) за кориснике новог сајта Архива (тј. кориснике Интернета).
Веб апликације под 2) и 3) су скоро истоветне, а разликују се само по томе што се
корисницима у читаоници Архива приказују на екрану скенирана документа у PDF
формату, за фондове АЈ-37 Стојадиновић Милан и АЈ-80 Јовановић Јован – Пижон,
добијена као резултат претраге јединица описа, док се корисницима са Интернета – она не
приказују.

Укратко, рад у ове 3 веб апликиације и 3 MySQL Server базе података обухватао је:
креирање нових упита (11 нових упита) и нових MySQL процедура у MySQL Server бази
података (11 нових процедура), мењање слике хедера у веб апликацији другом сликом (која
је део скенираног документа Архива); писање коментара за све MySQL процедуре;
писање 2 упутства којим се описује како ажурирати базу података којој се приступа из
читаонице Архива (и са Интернета) подацима фондова за које је завршен унос и
ажурирање података; измену постојећих и писање нових скриптова у веб апликацији
Инвентар коју користе запослени у Архиву (1. приказивање додатних порука
запосленима приликом уноса и ажурирања података, 2. додатна провера унетих податак
који се односе на године, 3. сортирање података у колонама табела које приказују податке
за индексе); покретање упита за брисање погрешно унетих података које су запослени
унели; покретање упита за проверу исправности података у MySQL бази података;
исправку свих скриптова у веб апликацији Инвентар (коју користе запослени у
Одељењу за обраду и сређивање архивске грађе у Архиву), да би веб апликација, која
тренутно ради под верзијом PHP 5.6 могла да ради под верзијом PHP 7; периодично
backup-овање MySQL базе података инвентар, креирањем DUMP SQL File-а за MySQL
базу података инвентар која је смештена на серверу, креирање нове MySQL базе за
апликацију у читаоници Архива и покретање команде Execute SQL фајла у новој бази;
сарадња са мрежним администратором како би се обезбедио приступ апликацији
корисницима у читаоници Архива и корисницима са Интернета и друго.
-Упознавање са MYSQL базом података ЕВИДЕНТ
Упознавање са MySQL базом података Евидент која се налази на серверу обухватало је:
проучавање табела у MySQL бази података евидент ради упознавања са структуром базе и
табела, као и везама међу табелама. Ово из разлога да би могли да се припреме извори
података за поступак mail merge како би се припремило за штампу издање ЕВИДЕНТ
2009-2013 тј. Корисници, теме истраживања и коришћени фондови 2009-2013. Ради тога,
креирана су 3 упита и 2 процедуре у оквиру Access базе података, у коју су импортовани
подаци из MySQL базе података евидент.
- Остали послови су обухватали:

помоћ запосленима у раду, backup-овање података са рачунара на екстерни хард диск и
миграција истих на друге рачунаре; креирање мејл налога и копирање података
Thunderbird профила на друге рачунарe; копирање података са 2 екстерна хард диска
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од по 1 TB на екстерни хард диск капацитета од 4 TB; копирање историјских белешки
фондова са мрежне локације 192.168.7.2 на нову локацију на којој ће бити веб апликација
Инвентар; контактирање програмера фирме која је власник софтвера Србософт
Хифенатор РТФ, ради промене шифре за овај софтвер (инсталиран на 2 рачунара);
контактирање мрежног администратора у вези: одсуства конекције на wi-fi мрежу
КАБИНЕТ, постављања скриптова веб апликације Инвентар и MySQL базе података на
нову локацију која ће бити доступна корисницима новог сајта Архива Југославије и
омогућавање приступа истима, приступа PDF фајловима са јединицама описа инвентара
који ће се добијати претраживањем у оквиру веб апликације Инвентар; подешавање
даљинског приступа на рачунарима у Архиву; дијагностику квара и слање у сервис
неисправне рачунарске опреме; ангажовање приликом изложби и предавања
прикључивањем потребне рачунарске опреме (видео-бима, лаптопа, као и платна за видеобим); набавку периферне рачунарске опреме; консултовање стручне литературе и
Интернета ради решавања разних проблема у раду оперативног система, софтвера и
хардвера на рачунарима запослених, као и упознавање са програмима неопходним за
рад опште службе, ради нсталације истих на новим рачунарима (Сертификационо тело
Поште Србије, електронско потписивање докумената и дигитални потпис; апликација
ЧЕЛИК МУП-а; апликација ИСКРА, апликација ИСИБ); упознавање са новим врстама
хардвера (скенер BookEye 4, мултифункционални уређај HP MFP M438n); куцање
извештаја о раду за I, II, III и IV квартал 2021. године, годишњег извештаја и друго.

3.6.3. Администраторски послови на рачунарској мрежи
Настављен је консултативни рад у вези са проценом ризика у ИKТ области. Извршен је
сет анализа са циљем да се пружи реална слика активности везаних за ИKТ и на тај начин
допринесе бољем квалитету самог документа. Такође је извршена прва од неколико серија
интервенција на систему веза који Служба за финансије користи за комуникацију са
Трезором Народне банке Србије. Циљ ових интервенција је био да се омогући
континуитет рада ове службе без обзира на промене у начину комуникације са Трезором.

Kрајем фебруара и почетком марта извршене су две редовне и три ванредне интервенције
на серверу Storage 5. Ванредне интервенције су се односиле на замену одређених хард
дискова за складиштење података, који су почели да показују симптоме отказа. Наведене
интервенције су спроведене у периоду трајања гарантног рока, који је у том тренутку био
у фази истицања. Основни циљ ове интервенције је минимизација потенцијалних
додатних трошкова, који би могли да настану у периоду непосредно након истицања
гаранције. Сви радови су извршени у сарадњи са сервисним особљем овлашћеним за ову
врсту интервенција, како би сва правила прописана текстом Гаранције била испоштована.
Послови на умрежавању Архива Југославије са Архивским информационим системом
(ARHIS), чији је задатак формирање јединствене централизоване мреже архива на целој
територији Републике Србије, извршени су у другој половини марта. Испуњени су сви
тражени услови, неопходни за безбедно и сигурно повезивање са ARHIS-ом.
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Неколико интервенција на бази података апликације Евидент, у складу са различитим
захтевима извршено је у априлу месецу. Извршено је и ажурирање оперативног система
платформе за виртуелизацију да би се превентивно отклонили уочени безбедносни
недостаци у раду одређених компоненти, пријављени као ургентни у репозиторијуму
произвођача.
У току маја су извршене припреме за нови круг набавки ИТ опреме и услуга оптичког
приступа интернету. Извршена је и друга серија интервенција на систему веза у Служби за
финансије.
У јуну је започет тимски рад на решавању проблема озвучавања нове верзије веб сајта
Архива. Вршено је анализирање мрежног саобраћаја са задатком да се издвоје захтеви ка
серверу за озвучавање. У првој фази која је трајала до почетка јула, издвојени су
одговарајући обрасци, који су довели до закључка да је потребно иновирање
одговарајућих компоненти за озвучавање на серверу. Након тога је преостало да се прати
решавање проблема у току јесењег периода.
У јулу је извршено неколико интервенција (као подршка) у процесу даљег унапређења
Евидент базе.
Током јула и августа урађена је анализа могућности да се у одређеним деловим зграде
Архива примене одговарајући статистички модели везани за пропагацију wifi сигнала на
2.5GHz. Циљ је одређивање оптималног броја и распореда Access-Point уређаја будуће
WLAN мреже Архива, чиме се омогућава минимизација будућих трошкова набавке и
имплементације ове врсте комуникационе опреме.
Трећа серија интервенција на систему веза у Служби за финансије извршена је у
септембру. Започето је ангажовање хостинг ресурса, чија је припрема извршена у току
2020. године. У сарадњи са колегиницом Татјаном Вукелић, започета је имплементација
јавне верзије сајта inventar.arhivyu.rs. Сва тестирања су дала одличне резултате.
Имплементација је после неколико циклуса завршена крајем децембра.
У октобру је формирано техничко решење за мрежно манипулисање скенираним
документима употребом новог скенера високих перформанси, прибављеног у току
процеса јавних набавки.
Настављено је решавање проблема везаних за озвучавање нове верзије сајта Архива.
Формирана су техничка решења, чији је задатак да помогну даљу идентификацију
проблема на релацији klijent - web_sajt - glasovni_server. Уочено ја да део проблема лежи у
хостинг провајдеру пробне верзије новог сајта. Тимско решавање овог проблема
настављено је све до почетка 2022. године. Треба напоменути да су у току целе године
вршени и стандардни послови везани за редован оперативни рад активних мрежних
ресура.
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10. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА АРХИВА
ЈУГОСЛАВИЈЕ
4.3 Финансијско-материјално пословање
У оквиру прописаних задатака и активности, свакодневно су извршавани редовни
финансијско-материјални и други послови и радне задаци за потребе претежне, односно
основне делатности Архива.
Припреме za предлог измене Предлога Финансијског плана за 2022. годину као и Плана
за 2022-2023. годину;
Израде извештајa о статусу реализације у оквиру предвиђеног буџета за 2021. годину само
на апропријацијама 411 и 412 (зараде и доприноси);
Израде извештаја извршења буџета програмских задатака;
Израдa плана извршења буџета и утврђивања месечних квота;
Припрема извештаја о реализацији буџета и финансијског плана на периодичном нивоу;
Вођењe пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора, праћења извршења
буџета у складу са утврђеним апропријацијама, помоћна евиденција извршених исплата,
помоћна евиденција остварених прилива;
Праћења реализације пројеката у току у погледу финансирања;
Контрола о законитости аката којима се даје налог за плаћање по утврђеним
апропријацијама;
Праћења процедура Трезора у делу извршења буџета, праћења динамике прилива и
утрошака средстава;
Припрема и комплетирања документације за извршење финансијског плана; спровођење
прописаних процедура за извршење плаћања (контрола и комплетирање документације за
преузете обавезе, плаћање преузете обавезе, захтев за промене квота или апропријација
итд.);
Припреме и књижење документације по утврђеним апропријацијама у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем, вођења помоћних књига и евиденција (Помоћна књига купаца);
Помоћна књига добављача; Помоћна књига основних средстава; Помоћна књига
плата;
Припреме документације за исплате са рачуна код службе Трезора;
Припреме података и документације за исплату плата и осталих личних примања,
Припреме документације и вођење евиденција о основним средствима Архива;
Вођење евиденције о потрошњи бензина;
Посебне аналитичке евиденције за сопствене приходе;
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Обрачун и испостављање рачуна за извршене услуге Архива (рачуна 325),
Издавање потребних потврда запосленимa и
други свакодневних финансијско-материјалних послова.
У овом извештајном периоду урађен је обједињени Извештај Архива Југославије за 2021.
годину и Програм рада Архива за 2022. годину, који су усвојени на седници Управног
одбора као и израда плана приоритетних обаласти финансирања ПОФ 2022-2024. годину.
Обављени су и послови активности којима је обезбеђено извршење у року:

РОК

ВРСТА ОБАВЕЗЕ

ПРОПИС

СВАКОДНЕВНО

Свакодневно

Обавеза прегледа обавеза и усклађивање података за
централним регистром фактура - CRF

Правилник о начину и поступку
регистровања фактура, односно других
захтева за исплату, као и начину вођења и
садржају централног регистра фактура
("СЛ. гласник РС", br. 7/2018, 59/2018 i
8/2019)

МЕСЕЧНО

До 5-ог

Обавеза достављања података о потребним средствима
за зараде и број радника Прилог 1

До 5-ог

Обавеза достављања плана квота за месец н + 1,у
систему извршења буџета (ИСИБ)

До 7-ог

До 10-ог

05-ог
аконтација
и 20-ог

Правилник о начину и садржају
извештавања о извршеним расходима за
плате код директних и индиректних
корисника буџета Републике Србије у 2021.
години („Службени гласник РС“, бр.
11/2021)

Обавеза достављања података о запосленима,
изабраним, постављеним и ангажованим лицима у
јавном сектору на обрасцима 1, 2, 3 и 4. (Регистар
запослених) Образац 1-4

Члан 6. Уредбе о изгледу, садржају и
начину попуњавања образаца, као и о
начину достављања и обраде података који
се уносе у Регистар запослених, изабраних,
постављених и ангажованих лица у јавном
сектору ("Службени гласник РС", број
76/2013)

Обавеза достављања података о запосленима,
изабраним, постављеним и ангажованим лицима у
јавном сектору путем апликације ЦРОСО- Регистар
запослених

Члан 6. Уредбе о изгледу, садржају и
начину попуњавања образаца, као и о
начину достављања и обраде података који
се уносе у Регистар запослених, изабраних,
постављених и ангажованих лица у јавном
сектору ("Службени гласник РС", број
76/2013)

Обрачуна и уплата зарада и припадајућих доприноса за
обавезно социјално осигурање зазараде за претходни
месец

Члан 51. став 3. Закона одоприносима за
обавезно социјално осигурање ("Службени
гласник РС бр 84/2004, 61/2005, 62/2006,
5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 , 8/2013 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014
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коначан

Пре исплате

5/2015, 112/2015, 5/2016., 7/2017., 113/2017,
7/2018., 95/2018 i 4/2019

Подношење електронске ППП-ПД пријаве за зараде

Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник РС“
бр.80/02,…, 30/2018 i 95/2018)
Закон о порезу на доходак грађана, Закон о
доприносима

По обрачуну

Пре исплате

До 5-ог

Уплата пореза по одбитку у складу са извршеним
обрачунима и исплатама по Уговорима ван радног
односа (Уг. о делу, ауторски уг.,Привремени и
повремени послови,...)

На основу члана 108. Закона о порезу на
доходак грађана ("Службени гласник РС",
бр. 24/01, 80/02,….. 4/2019)

Подношење електронске ППП-ПД пријаве за накнаде
по Уговорима

Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник
РС“бр.80/02,…, 30/2018 i 95/2018) Закон о
порезу на доходак грађана, Закон о
доприносима

Обавеза достаљања извештаја о извршењу обавезе
запошљавања особа са инвалидитетом у складу са
законом - Образац ИОСИ, електронским путем преко
портала Пореске управе или попуњавањем обрасца у
оквиру корисничке апликације на порталу Пореске
управе

Правилник о начину праћења извршавања
обавезе запошљавања особа са
инвалидитетом и начину доказивања
извршења те обавезе ("Сл. гласник РС", бр.
101/2016)

ТРОМЕСЕЧНО

10. по истеку
тромесечја

Индиректни корисници буџетских средстава
републичког нивоа власти, састављају и достављају
периодичне извештаје о извршењу буџета, односно
финансијских планова за период јануар – март; јануар
– јун; јануар - септембар и јануар - децембар
апликација ИСПФИ-Информациони систем за
подношење финансијских извештаја
http://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

Члан 8. Уредбе о буџетском рачуноводству
("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2)

ГОДИШЊЕ

31.01

Достављање Обрасца ППП-ПО свим примаоцима
прихода у претходној години

Закона о порезу на доходак грађана
("Службени гласник РС бр. 24/01 , 80/02 др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон,
112/15) "
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28.02.

Индиректни корисници буџетских средстава
републичког нивоа власти, састављају и достављају
Финансијски извештаје тј завршни рачун (Образац 1 и
Образац 5) апликација ИСПФИ-Информациони
систем за подношење финансијских извештаја

Уредба о буџетском рачуноводству
("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и
12/2

http://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/
Извештаји извештаје о нефинансијској имовини
(грађевине, опрема...) са стањем на дан 31. децембра
претходне године на обрасцима СВИ-1 и СВИ-2
28.02.
(апликацијa „Регистар јединствене евиденције
непокретности у јавној својини“
http://www.euprava.gov.rs)
28.02.

Правилник о садржају извештаја о
структури и вредности нефинансијске
имовине Републике Србије (“Службени
гласник РС”65/2014)

Израда статистичког годишњег извештаја о
инвестицијама у основна средства ИНВ 1
Израда статистичког годишњег извештаја KGI
Израда статистичког годишњег извештаја RAD

20.07

Према упутству, у складу са Законом о буџетском
систему и Фискалном стратегијом Предлог плана за
наредну буџетску и наредне две фискалне године

Закон о буџетском систему систему
("Службени гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014,
68/2015

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТ
АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ
411

ЗАРАДЕ – 59.416.783,38
4111 Средства за плате, додатке и накнаде запослених, у укупном износу од 59.416.783,38динара

412

414

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 9.866.176,29 динара. Ова средства коришћена су за исплату :
4121 Доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

6.829.449,07

4122 Доприноса за здравствено осигурање

3.036.727,22

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА- 2.198.000,00
4143 Отпремнине и помоћи

415

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2.198.000,00
2.033.728,09

4151 Средства накнаде трошкова за превоз запослених за долазак и повратак са посла
2.033.728,09
416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

2.841.521,47
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4161 Јубиларне награде -У овом периоду у Архиву за запослене који су стекли право на исплату јубиларне
награде у овом периоду 11-оро запослених
2.841.521,47
421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

19.766.145,50

-средства за сталне трошкове утрошена су за следеће ближе намене, и то:
4212 Енергетске услуге у износу од 5.500.000,00 динара, од чега:
- за утрошени природни гас за грејање 3.306.762,12 динара;
- за трошкове утрошене електричне енергије износ 2.105.409,83 динара и остало на име рефундације
ових трошкова Управи за заједничке послове републичких органа за канцеларију у објекту СИВ2
4213 Комуналне услуге у износу од 12.999.670,72 динара, коришћена су за следеће ближе намене:
-Трошкови одржавања хигијене простора, коришћењем услуга специјализованог предузећа (BMK)=
5.841.708,00 динара
-Услуге заштите имовине, коришћењем услога специјализованог предузећа за физичко обезбеђење
(заштита-сигурност,јакуза) 4.728.904,80 динара
-Градска чистоћа 1.777.093,58 динара
-Водовод и канализација 68.377,28 динара
-Мере дезинфекције, дезиснсекције и дератизације, као превентивне мере заштите архивске грађе
ангажовањем специјализованог предузећа 31.881,00 динара
- Мере заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара коришћењемуслуга
специјализованог правног лица са лиценцом за обављње ових послова (антиплам) 296.352,00
динара
- И остало на име рефундације ових трошкова Управи за заједничке послове републичких органа за
канцеларију у објекту СИВ2
4214 Услуге комуникација у износу од 1.007.433,46 динара, коришћена су за следеће ближе намене:
-За финансирање телефонских услуга, интернета, сајта Архива, и услуга доставе поште -Телеком699.066,02; ПТТ- 16.394,00; Орион- 152.506,70
-Одржавање сајта Архива у износу од 27.511,80 (MASS VISION)
-Годишње обнављање лиценци у износу од 110.623,94
-Остало
4215 Трошкови осигурања 253.045.32 од чега :
-регистрација возила 32.451.60
-осигурање имовине и лица 220.593.72
422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 21.004,00
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4221 Трошкови службених путовања у земљи у износу од 23.091.50 динара
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 1.308.370,35 динара.
Средства су утрошена за следеће ближе намене:
4231 Услуге превођења 107.229.46
4232 Компјутерске услуге - услуге одржавања постојећих програмских пакета у износу 288.000.00 динара
4233 Услуге образовања и усавршавања запослених - котизације за учешће на семинарима и стручним
саветовањима и остали издаци за стручно образовање запослених у домену примене информационих
технологија у износу 120.240.00 динара
4235 Стручне услуге у износу од 618.057.86 динара утрошена су за финансирање спољних сарадника
за пружене услуге лектуре, коректуре, предговора, рецензија…
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 93.226,00 динара
-послужење на конференцији несврстаних земаља у износу 87.344,00
-Остала средства коришћена у оквиру сарадње Архива са сродним установама и институцијама
приликом посета представника
4237 Репрезентација у износу 99.680,50 динара - финансирање угоститељских услуга мањег обима
4239 У оквиру ове намене – Остале опште услуге утрошена су средства у укупном износу од 8.796.552,47,
динара од чега за ПА 0014-дигитализација 6.832.682,18 динара
(Дигитализација фонда 96- (Установе аграрне реформе Краљевине Југославије, Дигитализација
фонда АЈ - 74 (Краљев двор), фаза II ) а преостали износ 1.963.870,29 за ПА 10 Подршка раду
утанова у области заштита и очување култураног наслеђа ( ЈОБ доо за лиценцирана лица у
области ПП и БЗР, услуге администратора ИТ система, услуге стручног надзора за лифт за
преношење архивске грађе, услуге подршке софтверу читаонице)

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ укупна средства у износу од 1.788.668,42
Средства су утрошена за следеће ближе намене:
4251 За текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 1.622.177,00 динара:
-Радови на текућем одржавању главног објекта ,поправке прозора, брава ,тоалета и осталог у
износу од 653.906,00
-Одржавање парковских површина (ниске и високе вегетације, травњака и пешачких стаза) у
износу од 299.294,00
-Месечни сервис теретниог лифта у износу од 93.936,00
-Годишњи преглед,сервисирање горионика у износу од 86.160,00 (Gasteh)
-Замена вентила радијатора у износу од 292.080,00 (К монт)
-Одгушење канализације у износу од 182.400,00 (Брзе воде)

42

Информатор о раду
Архив Југославије
-Остале поправке
4252 Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 166.491,42 динара.
-Поправке,сервиси и све потребе за службено возило Архива 30.269,62
-Поправка ,сервис рачунара,миксете и фотокопир апарата у износу од 136.221,80
426

МАТЕРИЈАЛ - Средства су утрошена у износу од 1.733.544,80 динара од чега:
4261 Административни материјал- канцеларијски материјал, остали административни материјал у износу од
753.421,20 динара ;
4262 Здравствена нега и храна пса Архива у износу од 25.000,00
4263 Стручна литература у износу од 279.230,00
4264 Материјал за саобраћај издаци за бензин у износу од 49.952,01
4268 Mатеријали за одржавање хигијене по спроведеној јавној набавци у износу од 390.537,60 динара
4269 Материјали за посебне намене у износу од 235.404.,00 (конзервација и друго)
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ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
MASS I COBISS
-Средства су утрошена у износу од 281.284,17
- Чланарина COBISS-у и МАС-у у износу од 281.284,17
COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у национални библиотечкоинформациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком
базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница, базом података о
библиотекама COLIB, нормативном базом података CONOR, а такође с бројним другим
функцијама. Између осталог, чланарина укључује накнаду за коришћење програмске опреме
COBISS
Чланарина МАС
Архив Југославије је члан А-категорије од 1965. године у MAС асоцијацији где се чланство
установе, сматра се потребним и значајним, не само за ову установу и арх ивистичку делатност,
већ и за Републику Србију у целини
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OПРЕМА- - Средства су утрошена у износу од 3.080.000,00 динара

-Извршена је набавка рачунара, лаптопа и штампача у износу од 340.217,25 (Електроник
партнер)
- Извршена је набавка рачунарске опреме,скенер за рачунар Bookeye 4 v2 ( ДАС) у износу од
43
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2.739.782,75
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НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА -Средства су утрошена у износу од 111.162,44 динара
Набавка књига за библиотеку = 111.162,44

Стицање и трошење сопствених средстава

Архив Југославије у 2021. години остварио је сопствене приходе у износу од 1.589.094,23
динара, по основу пружања услуга по захтеву корисника архивске грађе (копирање,
скенирање, снимање материјала на медијуме, истраживање и сл.). Потрошена средства
износе 1.324.092,89 динара што значи да су трошкови финансирани из оствареног прихода
ове године као и непотрошеног прихода претходних година.
Трошење сопствених средстава за поједине намене може се сагледати из следећег
прегледа:

Eк. клас.

ОПИС

ИЗНОС
ДИНАРА

411100 Плате, додаци и накнаде запослених

370.839,96

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

60.559,77

412200 Допринос за здравствено осигурање

29.047,86

413100

Накнаде у натури пакетићи за децу

85.000,00

414300 Отпремнине и помоћи

368.012,06

414400 Помоћ у медицинском лечењу

177.148,00

416100 Јубиларне награде
421100 Трошкови платног промета и банакрских услуга

48.373,59
1.352,57

423100 Административне услуге

28.057,11

423400 Услуге информисања

11.000,00

423900 Остале опште услуге

6.000,00
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424300 Медицинске услуге

45.599,72

426400 Бензин

824,50

482200 Таксе

19.695,00

512200 Рачунарска опрема

72.582,75
1.324.092,89

УКУПНО

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

0010 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТА И
ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

1.Часопис Архив година XXI, број 1-2
Ек.клас.

План

Извршење

4231

Административне услуге

30.000,00

29.973,67

4234

Услуге информисања

150.000,00

148.780,00

4235

Стручне услуге

50.000,00

47.170,00

Укупно

230.000,00

225.923,67

2. Изложба архивских докумената Српски народ и југословенска држава (вође)
Ек.клас.

План

Извршење

4231

Административне услуге

50.000,00

47.255,79

4234

Услуге информисања

400.000,00

393.720,00

4235

Стручне услуге

300.000,00

300.000,00

Укупно

750.000,00

740.975,79
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3. Водич кроз фондове Архива Југославије 1945–2006, књига 6
Ек.клас.

План

Извршење

4234

Услуге информисања (трошкови штампе)

250.000,00

249.800,00

4235

Стручне услуге (лектура, коректура, предговор )

90.000,00

90.000,00

Укупно

340.000,00

339.800,00

4. Архивски фондови КЈ и социјалистичке Југославије који нису сачувани или се не налазе у
Архиву Југославије
Ек.клас.
4234

План

Извршење

Услуге информисања (трошкови штампе)

100.000,00

73.920,00

Укупно

100.000,00

73.920,00

5. Скенирања преосталих докумената архивске грађе из корпуса фонда 14 – Министарство унутрашњих
послова Краљевине Југославије
Ек.клас.
4242

План

Извршење

Услуге културе

1.200.000,00

1.134.881,00

Укупно

1.200.000,00

1.134.881,00

ИНВЕСТИЦИЈА И ОПРЕМА

6. Набавка информатичке опреме и осавремењавање видео надзора и друге административне
опреме
Ек.клас.
5122

План

Извршење

Административнa опрема/рачунарска опрема

3.080.000,00

3.080.000,00

Укупно

3.080.000,00

3.080.000,00

7. Књиге,лиценце и софтвери
Ек.клас.

План

Извршење
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5151

Нематеријална имовина/књиге, лиценце и софтвер

800.000,00

95.439,44

Укупно

800.000,00

95.439,44

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

8. Годишња конференција Међународног архивског савета
Ек.клас.
4222

План

Извршење

Трошкови службених путовања у иностранство

300.000,00

0,00

Укупно

300.000,00

0,00

Због епидемиолошке ситуације није реализован пут на конгеренцију МАС.

9. Зборник докумената: Југославија- Мароко
Ек.клас.

План

Извршење

4231

Административне услуге

40.000,00

4234

Услуге информисања

200.000,00

188.300,00

4235

Стручне услуге

50.000,00

49.938,93

Укупно

290.000,00

238.238,93

0,00

10. Зборник докумената „Југословенско-индонежански односи 1954-1980
Ек.клас.

План

Извршење

4231

Административне услуге

40.000,00

4234

Услуге информисања

200.000,00

200.000,00

4235

Стручне услуге

50.000,00

49.938,93

Укупно

290.000,00

249.938,93

0,00

0014 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

11. Дигитализација Фонда 96 (Установе аграрне реформе Краљевине Југославије)
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Ек.клас.

План

4239

Извршење

Остале опште услуге

1.142.000,00

1.134.881,18

Укупно

1.142.000,00

1.134.881,18

12. Дигитализација фонда АЈ-74 (Краљев двор), Фаза II
Ек.клас.

План

4239

Извршење

Остале опште услуге

5.708.000,00

5.697.801,00

Укупно

5.708.000,00

5.697.801,00

11. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2021. ГОДИНИ
У 2020. години, у складу са Законом о јавним набавкама, извршени су стручни послови на
спровођењу следећих поступака за јавне набавке:
Реализација јавних набавки у 2021. години

Ред.
бр.

Подаци о вредности јавне набавке
Врста
поступка

Подаци о предмету јавне
набавке

Процењена
вредност

Уговорена
вредност без
ПДВ-а

Реализована
вредност, са
ПДВ

Назив
изабраног
понуђача

Датум
закључења
уговора

1.

Отворени
поступак

Набавка услуга одржавања
хигијене

4.750.000,00

4.749.600,00

5.699.520,00

Б.М.К. ДОО.
Стара Пазова

2.8.2021.

3.

Отворени
поступак

Набавка скенера за
рачунаре

2.500.000,00

2.283.152,29

2.739.782,74

Digital
Archiving
Solutions,
Beograd

14.7.2021

4.

Отворени
поступак

Набавка рачунарске
опреме

375.000,00

344.000,00

412.800,00

ЕЛЕКТРОНИК
ПАРТНЕР ДОО,
Београд

16.11.2021.
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5.

Отворени
поступак

Набавка електричне
енергије

1.500.000

2.802.772,40

3.363.326,88

ЈП ЕПС
ОГРАНАК ЕПС
СНАБДЕВАЊЕ,
Београд

27.12.2021.

12.ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
И ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ
Архив Југославије поседује:

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