
 

Из архивистичке праксе 

Данијела Бранковић 

Архивске зграде у Војводини: 
Нове или наменски адаптиране архивске зграде 

АПСТРАКТУМ: Постојање адекватног архивског простора на 
територији Војводине решавано је на различите начине, углав-
ном смештањем архива у старе зграде које су веома ретко на-
менски адаптиране за потребе архива. Изузетак представља но-
ва зграда Историјског архива града Новог Сада, која се налази у 
процесу изградње. Предвиђено је да објекат Архива садржи 6700 
м2 нето корисне површине. За потребе депоа предвиђено је 3620 
м2, а остали простор за пратеће садржаје. Изградња нове зграде 
почела је 2011, а њено окончање се предвиђа 2013. године. Зграда 
архива града Новог Сада је један од ретких нових објеката у Ср-
бији наменски грађених за потребе архива, а у Војводини и једини 
примерак нове зграде архива. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: нова архивска зграда, наменски адаптирана ар-
хивска зграда, простор и опрема, функционална организација 
простора и намена, конструкције и материјали 

Уводне напомене – архивске зграде у Војводини 

Идеја о чувању и заштити архивске грађе настале деловањем државних 
органа, црквених организација, културних и просветних установа, удружења 
и других облика организовања на територији данашње Војводине постоји од 
половине XVII века. Тада почиње формирање првих архива жупанија, округа, 
градова и других насеља, правосудних и војних административних целина и 
пописа постојеће грађе. Најзначајнији по обиму су били архиви жупанија, би-
скупија, православних епархија и великих манастира. 

Територија данашње Војводине има развијену традицију канцелариј-
ског пословања нарочито код жупанијских органа власти. У првој половини 
XVIII века списи у жупанијама су били сређивани по абецедној сигнатури (за 
време царице Марије Терезије). Taj начин вођења аката задржао се до 1786. 
године. 

Државна архива у Новом Саду као самостална установа основана је тек 
1926. у новоформираној држави Краљевини СХС. Задатак Државне архиве је 
био да прикупља жупанијску грађу. До почетка Другог светског рата то је би-
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ла једина архивска институција која је прикупљала грађу свих стваралаца на 
територији данашње Војводине. 

Одлуком Народне скупштине АПВ из 1946. године о начину привреме-
ног организовања музеја, архива и библиотека у Покрајини, постављен је те-
мељ организованој заштити архивске грађе и архивске службе. Одлуком је те-
риторија Војводине била подељена на 9 подручја, где су већи градски центри 
имали за обавезу да оснују музеј, архив и библиотеку. Доношењем закона о 
државним архивима 1950. године, који је био први специјални закон, архиви 
су одређени као органи за чување, заштиту и обраду историјско-архивског ма-
теријала. Прецизиране су обавезе стваралаца и архива на заштити архивске 
грађе. 

У Војводини данас постоји 9 регионалних архива: Историјски архив Бе-
ла Црква, Историјски архив Зрењанин, Историјски архив Кикинда, Историј-
ски архив града Новог Сада, Историјски архив у Панчеву, Историјски архив 
Сента, Историјски архив Сомбор, Историјски архив „Срем“ Сремска Митро-
вица, Историјски архив Суботица. Архив Војводине у Новом Саду је матични 
архив за све архиве у Војводини. Специјални статус у Војводини имају Руко-
писно одељење Матице Српске и Архив САНУ у Сремским Карловцима.1 

Стање архива у Војводини и предлози за њихово осавремењивање 

Постојање адекватног архивског простора од битног је утицаја на цело-
купну архивску делатност на одређеном простору. Ово питање је на територи-
ји Војводине решавано на различите начине, углавном смештањем архива у 
старе зграде које су веома ретко наменски адаптиране за потребе архива. Оне 
представљају архитектонско наслеђе наше земље и задовољавају културну 
улогу архива, али често не и све услове потребне за смештај архивске грађе. 

 Питање архивске зграде није питање примене једног решења у свим 
случајевима. Оно је често условљено економским развојем једне земље, али и 
културном традицијом једне средине. У Војводини до данашњих дана није са-
грађена ниједна наменска архивска зграда. Наменски адаптирана зграда за по-
требе архива на територији Војводине јесте зграда у коме је смештен Архив 
Војводине у Новом Саду. 1988. адаптирана је зграда бившег Окружног затво-
ра у Новом Саду, изграђена 1901, која је одлуком Владе Републике Србије из 
2007. проглашена спомеником културе. Архив Војводине је основан 1926. као 

                                                      
 1 Рукописно одељење Матице Српске је основано 1945. као Одсек за грађу и рукописе, 

а статус посебног одељења Матице српске стекло је 1961. У оквирима зграде Матице 
српске у Новом Саду оно чува грађу насталу у раду Матице српске, као и збирке писа-
ма, рукописа и фотографија из XVII, XVIII, XIX и XX века. Патријаршијско-митропо-
лијски архив (Архив САНУ) у Сремским Карловцима основан је 1706. да би 1949. од-
луком Српске православне цркве био предат Српској академији наука и уметности на 
старање. Чува архивску грађу органа бивше Карловачке митрополије. 
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Државна архива у Новом Саду, надлежан за архивску грађу са територије Бана-
та, Бачке, Срема и Барање. Током свог постојања ова архивска установа мењала 
је званичне називе установе, али и своја седишта.2 

Укупна површина зграде Архива Војводине је 4.120 м2. Од тога просто-
ри депоа заузимају 2.576 м2, радне просторије 1.396 м2. Депои могу да приме 
укупно 12.081 метар архивске грађе, са расположивим слободним простором 
за 950 метара архивске грађе. Они су опремљени најсавременијом опремом, а 
приступ грађи је дозвољен само одређеним радницима Архива, који користе 
кодиране шифре.3 

Зграда је опремљена уређајима за јављање пожара, противпровалним 
алармом, контролом приступа депоима и видео надзором. Грађа је смештена у 
металне полице и помичне електричне „возове“. Зграда располаже са два лиф-
та за пренос грађе. Писарница, читаоница и изложбени простор смештени су 
у приземљу зграде. 

                                                      
 2 Државна архива у Новом Саду, основана 1926, имала је седиште у згради Женске учи-

тељске школе у Новом Саду до 1934, када је пресељена у Петроварадин у зграду бив-
шег Петроварадинског магистрата. Током Другог светског рата већи део архивске 
грађе немачке војне власти су пренеле у Беч и Чехословачку, а део грађе је уништен 
приликом пресељења у неодговарајуће просторије Петроварадинске тврђаве, где се 
архив налазио од 1943. до 1945. Преостала сачувана грађа смештена је после рата у су-
терене Бановинске палате у Новом Саду. Државни архив аутономне покрајине Војво-
дине пресељен је решењем број 2694 од 21. јуна 1956. у Сремске Карловце у зграду Па-
тријаршијског двора, а касније у зграду бившег Карловачког магистрата. Део архив-
ских фондова пренет је у манастир Беочин. Архив Војводине је 1988. пресељен у Нови 
Сад у зграду Окружног затвора, адаптирану за потребе савремене архивске службе. 

 3 ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу 
(ISDF International Standard for Describing Functions), Нови Сад 2010. 

 



232 Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012 

 

 
Архив Војводине у Новом Саду 

Иако је чином адаптације зграде за потребе архива учињено пуно и 
умногоме побољшано стање унутрашњег распореда просторија, немогуће је 
било адаптацијом објекта отклонити све недостатке, стабилност темеља 
објекта и сл. У последње време Архив Војводине има проблем смештаја ар-
хивске грађе и регистратурског материјала услед све већег пријема нове доку-
ментације. У оваквој ситуацији једино решење за Архив Војводине би била 
доградња постојећег простора, пре свега због додатне потребе за смештајним 
простором, али и простором за заштиту архивске грађе. 

Остали архиви у Војводини су смештени у старе зграде које су веома 
ретко наменски адаптиране за потребе архива.  Историјски архив Бела Цр-
ква је смештен у једноспратној згради, која је 1862. била наменски изграђена 
као хотел. Зграда је адаптирана за потреба архива и има статус споменика 
културе. Историјски архив Зрењанин, Историјски архив Сента и Исто-
ријски архив Суботица смештени су у згради Градске куће, која се налази на 
централном градском тргу. Због недостатка смештајног простора за архивску 
грађу Архив Сенте има два спољна депоа у Сенти, а део грађе се налази у тор-
њу зграде Градске куће. Историјски архив Кикинда је од 1963. трајно сме-
штен у згради бившег Великокикиндског дистрикта у центру града. Архив 
зграду дели са Народним музејом. 

Историјски архив у Панчеву је више пута мењао седиште да би 1979. 
био смештен у зграду бивше аустроугарске касарне, која је реновирана и при-
лагођена потребама архивске службе. Историјски архив Сомбор је смештен 
једним делом у „Крушперову палату“, где се данас налазе пословне простори-
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је и другим делом у „Пашиној кули“, која данас служи као смештајни простор 
– депо. Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица је 1965. године сме-
штен у зграду бивше аустроугарске касарне, која је после више адаптација 
прилагођена потребама архивске службе. Историјски архив града Новог 
Сада у укупно шест јединица депоа у зграде Касарне и Барутане на Петрова-
радинској тврђави чува укупно око 1870 м2 вредне архивске грађе. 

Нова зграда Историјског архива Града Новог Сада 

Тренутно стање 

Архив Града Новог Сада је основан 1954. и има статус међуопштинског 
архива, а делатност врши на подручју Јужнобачког управног округа. У депои-
ма Историјског архива тренутно се чува око 7000 дужних метара архивске 
грађе.  

Садашњи услови рада Архива су незадовољавајући. Највећи проблем за 
нормалан рад јесте недостатак простора за чување архивске грађе, као и неа-
декватни услови чувања. Архив је смештен у објекте старе 300 година који 
немају адекватну ни хидро ни термоизолацију, као ни могућност праћења ути-
цаја на микроклиматске услове, посебно температуру, влажност ваздуха, 
осветљење и др. У укупно шест јединица депоа смештених у зграде Касарне и 
Барутане на Петроварадинској тврђави, укупне површине око 1870 м2, чува се 
вредна архивска грађа. Велики проблем Историјског архива града Новог Сада 
представља и непостојање адекватног система противпожарне заштите у ње-
говој згради.  

Нова локација 

Нови објекат Архива ће бити смештен у оквиру планираног комплекса 
пословног и продајног центра на парцели у улици Филипа Вишњића бр. 2а у 
Новом Саду. Приликом изградње нове архивске зграде водило се рачуна да 
Архив буде приступачан корисницима – лоциран у близини центра, недалеко 
од других научних и културних институција, на комуникацијски погодном 
месту.  

Предвиђено је да објекат Архива има око 6700 м2 нето корисне површи-
не, а цео пословни центар око 20.000 м2 нето. Парцела ће бити опремљена 
свим прикључцима на градске инфраструктурне инсталације. Објекат Архива 
мора представљати посебну целину са обезбеђеним прилазима и приступима 
пешацима и возилима, као и паркинг просторима, зеленим површинама и уре-
ђеним простором око зграде Архива. Инвеститор новог објекта је Јавно пред-
узеће „Пословни простор из Новог Сада“, док је послове израде пројекта но-
вог објекта урадила фирма „Про Инг“ из Новог Сада. Изградња нове зграде 
почела је 2011, а предвиђа се да ће бити завршена 2013. године. Прва фаза ра-
дова на згради је окончана, а до краја године се очекује и завршетак зидар-
ских радова. Зграда архива града Новог Сада је један од ретких нових објека-
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та у Србији наменски грађених за потребе архива, а у Војводини и једини при-
мерак нове зграде архива. На пројектном задатку изградње нове зграде Исто-
ријског архива града Новог Сада радили су дипломирани инжењери архитекту-
ре Гордана Костић и Срђан Црквењаков. 

 
Нова зграда Историјског архива града Новог Сада  

Функционална организација и намена простора 

Планирана укупна корисна површина објекта Архива је око 6700 м2 не-
то. Предвиђено је да објекат има четири етаже – једну подземну и три надзем-
не. За потребе депоа предвиђено је око 3620 м2, а остали простор за пратеће 
садржаје. Спратност објекта Архива је различита и функционално је подеље-
на у две целине: управни део који је спратности П+2+Тав и простори депоа 
који су пројектовани са етажом више, тј. сутереном Су+П+2+Тав.  

У оквиру сутерена предвиђене су техничке просторије (агрегат, котлар-
ница, хидроцел и лифт постројење) гаража, склониште и степенишни простор. 
Остали простори у сутерену користе се као оставе, према потребама будућих 
корисника. Простор сутерена је вертикалним комуникацијама (степениште и 
лифт) повезан са горњим етажама архива. Он је пројектован испод целе повр-
шине дела објекта где су пројектовани простори депоа. Управни део зграде је 
пројектован без сутеренске етаже. Укупна бруто површина сутерена је 
1192,35 м2. Приземни део објекта чине: улаз, хол, писарница, читаоница и ин-
тернет, центар за информисање, копирница, библиотека, депо необрађене гра-
ђе, дигитализација, конзервација и обрада и сређивање. У овом делу објекта 
су предвиђена врата са електронском контролом уласка-изласка.  
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На првом спрату управног дела предвиђене су канцеларије за управу 
архива. Међуспрат чине углавном просторије депоа и трезор. На другом спра-
ту пројектоване су сала за састанке, трпезарија и канцеларије. Канцеларијски 
простор, који чине оба спрата управе, одвојен је двокрилним вратима и има 
електронску контролу приступа. Електронска контрола је уједно везана и за 
контролу приступа депоима архивске грађе. Оваквим решењем је омогућена 
контрола приступа одређеним просторима објекта током целог радног дана, 
као и у поподневним часовима приликом одржавања изложби у холу објекта. 
Кров објекта је кос и у складу са формом објекта. 

1) Простори депоа  
Одељење депоа је посебна организациона јединица у саставу Историј-

ског архива. Депои су увек најделикатнији део сваког архива. Послови у оде-
љењу депоа су везани за пријем, обраду, смештање и чување архивске грађе, 
као и њену репарацију и рестаурацију, снимање, дигитализацију, издавање, 
рад са странкама, истраживачку делатност и др. Од почетка градње је предви-
ђен терет који депои морају носити, а за реализацију њихове изградње узима-
ни су у обзир предлози архивиста и архитеката. 

Пријемни депо ће имати обезбеђен прилаз возилима за доставу архив-
ске грађе, са рампама и сл. и простор за смештај материјала који није обрађен. 
Он ће се налазити у приземљу зграде. 

 Депо у којем је смештен обрађени архивски материјал је подељен у 
више целина које су одвојене противпожарним вратима, а у оквиру којих је и 
трезор површине око 100 м2, у који се смешта драгоцена архивска грађа која 
се посебно чува. За просторе депоа у згради архива у којима се чува обрађена 
и сређена архивска грађа предвиђени су I спрат, међуспрат и II спрат, где сва-
ки од њих има по 4 просторије депоа који чине посебне противпожарне секто-
ре. Сва врата на депоима су противпожарна. Избегнути су, што је могуће ви-
ше, непотребни ходници и комуникације и формиран радни канцеларијски 
простор, за обраду документације, кроз који се улази у депое. Такође, депои 
су повезани са радионицом и лабораторијом за конзервацију и репарацију до-
кументације и простором у којем се обавља дигитализација и снимање архив-
ске грађе. Простор депоа је повезан и са простором за издавање документаци-
је. Комплетно сви простори депоа треба да буду хоризонтално и вертикално 
повезани лифтовима, архивским возовима и сл., да би се што лакше вршио 
транспорт архивске грађе. Архивска грађа се у депоима смешта на архивске 
металне полице, које клизе по шинама постављеним у поду. 

У просторима депоа морају се обезбедити прописани микроклиматски 
услови, односно одређена влажност и температура ваздуха, делимично про-
дирање природне светлости, вентилација, адекватно вештачко осветљење, 
противпожарна заштита и рачунарска мрежа. Депое треба поделити на за-
себне целине које су раздвојене противпожарним вратима. Такође је потребно 
планирати све неопходне инсталације и омогућити приступ у депо само овла-
шћеним лицима путем шифри или коришћењем картица. 
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Оштећена грађа се санира и конзервира у радионици и лабораторији 
Архива. Сређивање и обрада архивске грађе, као и евиденција, регистар и др. 
води се највише у компјутерском програму ЈАИС – „Јединствени архивски 
информациони систем“. Укупна нето површина депоа је 3620 м2, а просторе 
депоа чине: прихватни депо за пријем преузете архивске грађе; депо грађе ко-
ја није обрађена и сређена; обрада и сређивање архивске грађе; депо обрађене 
и сређене архивске грађе; издавање – излаз архивске грађе; канцеларије рад-
ника и руководилаца службе депоа; простор за дигитализацију и снимање гра-
ђе; радионице за репарацију и конзервацију; оставе, гардеробе; простор за 
дезинфекцију; санитарне просторије. 

2) Радни простор Архива 

Радне просторије Архива обухватају све остале неопходне радне про-
сторе који су потребни за ову врсту објеката и чине га: 

Улазни хол – фоаје намењен је посетиоцима, односно корисницима 
услуга Архива и он би требало да буде и изложбени простор где би се презен-
товала одређена архивске грађа и добијале потребне информације о Архиву. 

Канцеларијски простор је намењен управи Архива и пратећим слу-
жбама, а сала за састанке је мултифункционална и предвиђена за презентаци-
је, пројекције, предавања и сл.  

Рад са странкама подразумева подношење захтева, добијање информа-
ција и коришћење архивске грађе коју могу користити заинтересовани грађа-
ни, истраживачи, разне институције и сл. 

Библиотека Архива располаже са преко 4000 књига и око 200 наслова 
периодике.  

Читаоница се може предвидети и као простор за рад истраживача и на-
учних радника, такође треба да има рачунаре повезане на мрежу Архива. 

За укупан радни простор архива предвиђено је око 1130 м2 

3) Техничке просторије 
Техничке просторије (укупно око 300 м2) подразумевају све пратеће 

просторије које су неопходне за функционисање система инсталација у овом 
објекту. Оне могу бити смештене у подземној етажи објекта и чине их: под-
станица; клима комора; просторије за водомере и хидроцел; машинске про-
сторије; просторија за агрегат; сервери, телефонска централа, електро ормар; 
централе противпожарног и противпровалног система; оставе и радионице. 

Конструкција и материјали 

Конструкција објекта је у целини подељена на два дела: депои архив-
ске грађе и управна зграда. Оба дела објекта су решена у АБ систему (армира-
но-бетонском скелетном систему, све према важећим прописима и стандарди-
ма за ову врсту објеката.  
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Примењени материјали морају да задовоље услове противпожарне за-
штите и услове смештаја и чувања архивске грађе. Носивост тла је утврђена 
геомеханичким испитивањима. Просторије за смештај грађе, као и радне про-
сторије имају висину прописану за ову врсту објеката, а у плафону је предви-
ђен простор за инсталације. 

Подови у депоу треба да су антистатични, отпорни на влагу и лаки за 
одржавање. Депои треба да имају ограничено природно осветљење и прове-
травање, а такође и одговарајуће вештачко осветљење и вентилацију. Мора се 
предвидети систем за контролу и успостављање прописане температуре и вла-
ге ваздуха у депоима. Депои се одвајају противпожарним вратима. Полице и 
архивски „возови“ за смештај грађе су 2 м висине, 1 м ширине, везују се са 2–
22 комада у целину. Статичко оптерећење конструкције од архивске грађе из-
носи 30–40 кг по дужном метру.  

У оквиру депоа предвиђене су хоризонталне и вертикалне комуникације 
за транспорт грађе. Депои морају бити изоловани од влаге и топлоте, обезбе-
ђени од директног светла, прашине, микроорганизама, глодара, инсеката и др. 
Сви хидроизолациони материјали морају задовољавати прописане стандар-
де и бити прописано уграђени. Заштита грађе од директног светла се постиже 
и квалитетним вештачким „хладним“ светлом и затамњеним стаклима на про-
зорима. Кроз простор депоа не смеју пролазити водоводне и канализационе 
инсталације. 

Инсталације и опрема 

Објекат мора бити опремљен инсталацијама водовода и канализације и 
хидрантском мрежом, свим неопходним електро инсталацијама, термо ма-
шинским инсталацијама и климатизацијом, рачунарском мрежом, противпро-
валним системом и видео надзором и системом за дојаву пожара.  

Микроклиматски услови за чување архивске грађе захтевају константну 
температуру ваздуха 10–15 степени и релативну влажност 50–60%. Услови за 
чување носача података (микрофилмови, траке, дискови и сл.) захтевају тем-
пературу 10–15 степени и релативну влажност ваздуха од 55%. 

Предвиђени су дигитални системи вентилације и климатизације, ауто-
матизовани системи мерења микроклиматских показатеља, сигурносни систе-
ми надзора и видео надзора, системи противпожарних јављача и аларма, си-
стеми за суво гашење пожара и противпожарна врата и шифровани системи за 
приступ депоу само овлашћеним лицима.  

Опрема депоа подразумева системе полица за смештај архивске грађе, 
покретне архивске ормане на шинама, архивске сталаже, ормане и касе за 
смештај и чување важне архивске грађе, металне кутије за случај ванредне 
евакуације. 


