Милић Ф. Петровић

Саветовање архивских радника
Војводине
Нови Сад 7–8. децембар 2006.
Друштво архивских радника Војводине и Архив Војводине организовали су Саветовање архивских радника у бископској сали „Арена“ у Новом
Саду 7–8. децембра 2006. На саветовању су обрађене две стручне архивистичке теме: 1) сређивање архивских фондова и збирки из области правосуђа у оквиру које је поднето 25 реферата; 2) правци развоја архивистике и
архивске службе у оквиру које је поднето 6 реферата.
На саветовању су учествовали архивисти из Републике Српске, Федерације БиХ, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Мађарске. Скуп је отворио
Иштван Фодор, председник Друштва архивских радника Војводине и директор Историјског архива Сента. Уводне напомене о организацији и програму саветовања поднели су Стеван Рајчевић, директор Архива Војводине
и Милена Поповић Субић, представник Матичне службе овог архива.
Дејан Јакшић, Архив Војводине, у реферату Судство у жупанијским
фондовима до 1848, истакао је да Војводина до наведеног периода није била јединствено политичко подручје те стога ни организација судова и других органа власти и управе није била јединствена. На подручју Војне границе (крајине) постојали су слободан војни провинцијал, посебни судови, магистрати и суд. У провинцијалу су постојале жупаније, слободни краљевски
градови, привилеговане вароши и привилеговани дистрикти. У жупанијама
су били: жупанијски суд, урбаријални суд, грађански суд, кривични суд, мали суд, преки суд, стечајни суд и сирочански суд. Виши државни органи:
владар, Угарска дворска канцеларија и Угарско намесничко веће налазили
су се у Будимпешти или Бечу. До тридесетих година XIX века у жупанијским и другим државним органима службени језик је био латински, а од тада мађарски.
Данијела Бранковић, Архив Војводине, у излагању Уређење судских
власти у Српском Војводству и Тамишком Банату 1849–1861 пошла је од
тога да је Српско Војводство, основано царским патентом 1849. са седиштем у Темишвару, у политичком смислу било независно од Угарске. Војводство је било подељено на округе и срезове. Врховни земаљски суд са се-
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диштем у Темишвару био је надлежан за цело Војводство. Судску мрежу
чинила су још три земаљска суда, срески судови и инокосни судови. У раду
судова примењиван је аустријски грађански, казнени и општи кривични поступак. У Темишвару је било седиште врховног тужиоца за Војводство.
Судско пословање вођено је на немачком поступку. Када је 1861. укинуто
Српско Војводство укинути су сви српски судови устројени по аустријском
пословању и сви органи власти и управе устројени су по угарском принципу и враћени под угарску контролу.
Мелита Ромчевић, Државни архив Осијек, говорила је о Организацији
судова 1850–1940. Судови у Хрватској и Славонији до 1851. нису били
одвојени од управе, као ни у периоду 1854–1861. После тога постојало је 7
жупанија са 7 окружја и више котара (срезова) у којима су били судбени
столови (окружни судови) и котарски (срески) судови. У Војној Крајини постојала су судишта прве класе и котарски судови. Грађа наведених судова
само делимично је сачувана. На данашњем подручју Државног архива Осијек није било судова другог степена до 1918.
Мр Гордана Дракић, Правни факултет у Новом Саду, говорила је о
Организацији судова на подручју Војводине 1918–1929. После стварања Краљевине СХС 1918. наставила је рад наслеђена судска мрежа из периода
аустроугарске управе која је потом постепено саображавана и прилагођавана судској мрежи југословенске државе. Након тог процеса судску мрежу
су чинили следећи судови: 29 среских судова, 7 окружних судова, Апелациони суд у Новом Саду и Одељење „Б“ Касационог суда из Београда у Новом
Саду.
Верица Николић, ИА Зрењанин, говорила је о Организацији окружних
судова у Војводини 1919–1941. са посебним освртом на начин архивирања
предмета. Тибор Молнар, ИА Сента, реферисао је о Организацији правосуђа у Бачкој 1941–1944, то јест за време мађарске окупације овог подручја у
току Другог светског рата.
Драго Живановић је поднео саопштење Организација правосуђа на
подручју Срема за време Независне Државе Хрватске 1941–1944. Преки
усташки судови „судили“ су четврти дан од пријаве, без права жалбе на њихове одлуке. Смртна казна, која је најчешће изрицана, извршавана је само 3
сата од изрицања пресуде. Лицима оптуженим за „ремећење“ јавног реда и
мира одузимана је сва имовина. У овој сателитској државној творевини
Трећег рајха био је донет закон о архивима и архивској грађи.
Милић Ф. Петровић, Архив СЦГ, Београд, излагао је на тему Судска
власт у Краљевини Југославији/СХС 1918–1941. Краљевство СХС је имало
шест правних подручја са различитим законодавством: Србија, Црна Гора,
Војводина, Босна и Херцеговина, Далмација и Словенија, Хрватска и Славонија. Власти су сматрале да изједначавање законодавства има пресудну
улогу у стварању државног и духовног јединства у новоствореној југословенској држави. Законом из 1919. у јужним крајевима ослобођеним 1912.
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формирано је 18 првостепених судова у већим местима и Апелациони суд у
Скопљу као другостепени суд. Уредбом из 1920. успостављено је Одељење
„Б“ Касационог суда из Београда у Новом Саду. Законом из 1921. био је
предвиђен један Касациони суд са седиштем у Загребу за целу земљу. Међутим, све до 1941. функцију касационог суда вршило је више судова: Касациони суд у Београду са Одељењем „Б“ у Новом Саду, Стол седморице у
Загребу, Велики суд у Сарајеву и Велики суд у Подгорици. Законом из
1928. уређена је судска организација. Редовни судови били су: срески, окружни, трговачки, апелациони судови и касациони суд уколико то није посебним законима задржано за друга надлештва, установе и судове. Котарски
судови и окружна седишта претворени су у среске судове са истом територијалном надлежношћу, а судбени столови, окружни судови и дежелни судови су постали окружни судови уз задржавање дотадашње територијалне
надлежности. У ред судова спадали су и општински (месни) инокосни судови. Законом о уређењу шеријатских судова из 1929. уређено је постојање
ових судова тако што су код среских судова на чијој територији је живело
5.000 и више муслимана и код апелационих судова формирана посебна одељења као срески шеријатски суд, односно Врховни шеријатски суд. Посебни судови били су: Државни савет као врховни управни суд у земљи под којим су стајали првостепени управни судови; управни судови заседали су у
истом месту где и апелациони судови, имали су исту територијалну надлежност и судили о актима и деловању управе; Главна контрола као главни
рачунски суд са задатком да прегледа, расправља и ликвидира рачуне државних и самоуправних институција. Као посебни судови постојали су и
војни судови.
Државно тужилаштво (у Србији и Црној Гори до 1918. није постојало)
успостављено је законом из 1928. код: окружних судова (државни тужилац), апелационих судова (виши државни тужилац), касационог суда (врховни државни тужилац) и 1929. код Државног суда за заштиту државе (државни тужилац) и саображена су тужилаштва у југословенским земљама тамо где су постојала пре уједињења 1918.
Уредбом из 1929, уређено је да се у Министарству финансија формира
Државни правобранилац као посебно одељење, односно самосталан орган
да заступа имовинско-правне интересе државе пред судовима и да даје мишљења по предметима из своје надлежности. Законом о Државном правобранилаштву из 1934. предвиђено је постојање Врховног државног правобранилаштва при Министарству финансија и државних правобранилаштава
у седиштима апелационих судова са истом територијалном надлежношћу.
Проф. др Момчило Грубач, Правни факултет у Новом Саду, за своје
излагање имао је тему Организација судова у Војводини од 1945. до Устава
из 2006. године, али је говорио о судској власти уопште и о Уставу Републике Србије из 2006. Оценио је да је суд у нашој земљи раније схватан као део
извршне власти, а данас је судство трећа, независна власт. У системима у
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којима је судство везано за извршну власт то и није право судство. У модерним државама нема преких, војних и ванредних судова. Основни принцип
правосудних органа јесте њихова независност од извршне власти. У СФРЈ
није било гаранција за спровођење те независности. Устав Републике Србије из 2006. предвидео је постојање Врховног савета судства и Државног већа тужилаца, што омогућава побољшање положаја судија. Међутим, ипак је
остао инструмент да се у Народној скупштини први пут привремено бирају
судије на 3 године, што знатно нарушава независност судија.
Иштван Кељменди, Архив главног града Будимпеште, у излагању Валоризација (израда листе категорија) у грађанско-правним и казнено- правним списима правосудних органа у Мађарској рекао је да је судство у Мађарској тростепено. Валоризацију судских предмета преузимају архивисти
и тиме преузимају улогу судије. Испитано је 17.000 парница насталих у периоду 1981–2003. Јединствен закључак је да после истека рока од 10 година
већина предмета грађанских парница може да се уништи. За трајно чување
остављају се оставински предмети и предмети о разводу бракова. У складу
са овим испитивањима праве се спискови аката и предмета за уништење.
Став је да би се и кривични предмети нижих судова могли уништити. Испитано је 8.500 кривичних предмета, а свега 5–10% ових предмета упућује се
у архиве на чување. У судовима другог степена чувале би се и пресуде нижих првостепених судова, ако би се првостепени предмети уништили, а ако
не то би били узорци. Предлаже се да архиви преузму део регистратурског
материјала. Постоји Упуство за издвајање које садржи следеће критеријуме:
1) првостепени предмети – репрезентативност предмета – механички узорци; 2) одбир према индивидуалном аспекту; 3) одабирање предмета који се
морају сачувати (очинства, власништво над некретнинама, кривични предмети); 4) ослобођење од баласта: дупликати, позивнице, рачуни и друго.
Нађ Шандор, Архив главног града Будимпеште, у саопштењу Изградња базе података о историји друштва (из грађе правосудних органа) говорио је о информатичкој револуцији, примени интернета и међународним
стандардима за опис судова. Ержебет Апро, Архив Бач-Кишкун жупаније, у
излагању Валоризација грађанских парничних списа у судским фондовима
Бач-Кишкун жупаније рекла је да постоји Упутство за издвајање безвредног
регистратурског материјала из жупанијских архива. Упуство садржи одредбу да се предмети настали до 1867. не уништавају. При валоризацији архивисти морају да буду самоинцијативни и да размишљају о употребној вредности докумената са свих аспеката. Мериторне су пресуде и бракоразводне
парнице. Чувају се брачно-имовинске парнице и парнице о старатељству.
Неке парнице чувају се у проценту око 1%. Чувају се парнице које имају
инвентар и парнице о издржавању детета рођеног у браку.
Татјана Сегединчев, ИА Суботица, у реферату Регистри фирми код
архивског фонда Окружни суд Суботица после 1945. навела је да у фонду
постоје 4 регистра фирми 1872–1979: Регистар фирми 1872–1952; Регистар
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приватних фирми; Регистар државних и друштвених фирми; Регистар акционарских друштава.
Катарина Марковић, Архив Војводине, поднела је два реферата о сређивању и обради два фонда од изузетног значаја: Врховни суд Војводине
1945–1991. са прекидом 1963–1969. када је суд био Одељење Врховног суда
из Београда у Новом Саду. Предмети са ознаком „КЖ“ и „И“ издвојени су
на основу Оријентационе листе; Покрајинско јавно тужилаштво 1945–
1991. који је одабран, сређен и обрађен.
Љубица Будаћ, Архив Војводине, говорила је о теми Уставни суд Војводине 1972–1991 (до 1972. постојало је Одељење Уставног суда Србије из
Београда у Новом Саду). Светлана Љубљанац, Архив Војводине, у саопштењу Покрајинска државна арбитража истакла је велики значај овог архивског фонда који је био изузет из судских органа јер је била орган државне
управе.
Светлана Љубљанац, Архив Војводине, говорила је о сређивању и обради архивског фонда Вишег привредног суда. Татјана Стеванчев, ИА Сомбор, у излагању Срески судови у Сомбору 1850–1978. истакла је да се у ИА
Сомбор чува 38 архивских фондова правосудних органа, од којих 16 среских судова.
Милић Ф. Петровић је истакао у дискусији да су реферати оправдали
стављање ове теме у програм саветовања, али да у њима није било речи о
неколико важних питања сређивања и обраде архивских фондова судских
органа:
– примена Упутства за разграничење архивских фондова у области
правосуђа, посебно када је реч о промени државе и државног уређења и коренитим друштвено-политичким променама у друштву;
– у валоризацији и сређивању архивских фондова из области правосуђа неопходно је поћи од сазнања да је архивска служба Србије пре тридесетак година донела Оријентациону листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања за судове па је потребно применити ту листу или је
изменити и допунити где је то неопходно;
– у сређивању архивске грађе из области правосуђа најцелисходније је
применити принцип првобитног реда, односно претходне провенијенције, о
чему је такође било врло мало речи. Системом описа садржаја предмета или
врсте предмета могуће је њихов садржај приближити корисницима;
– могућност информатичке обраде судских предмета је у функцији
приближавања њиховог садржаја корисницима.
Мр Изет Шаботић, ИА Тузла, сложио се са предлогом да је неопходно
извршити ревалоризацију Оријентационе листе категорија регистратурског
материјала са роковима чувања судских органа коју је донела архивска служба Србије. При одбиру судских предмета за трајно чување потребно је
оставити узорке предмета који се издвајају за уништење.
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Зоран Вукелић, ИА Суботица, у саопштењу Фондови јавних бележника у Историјском архиву Суботица нагласио је да су јавни бележници, који
су били надлежни за спровођење оставинских расправа и заступање странака у грађанском и кривичном поступку, постојали у југословенским земљама које су биле под аустроугарском управом од друге половине XIX века до
1918, као и у окупираној Србији 1941–1944. Архивска грађа ових органа само делимично је сачувана.
Владимир Иванишевић, Архив Војводине, поднео је реферат Развој
земљишних књига у Војводини. Верица Николић, ИА Зрењанин, разматрајући тему Основи судови удруженог рада у Војводини навела је да су ови самоуправни судови расправљали о организацији ОУР-а, РО-а, СОУР-а, заштити средстава друштвеног рада и о закључивању самоуправних споразума о оснивању СИЗ-ова, удружења и других самоуправних облика удруженог рада. Ови судови су расправљали и питања из радног односа запослених.
Драгош Петровић, Архив СЦГ, Београд, у саопштењу Министарство
правосуђа ФНРЈ говорио је о историјату овог министарства и искуству на
сређивању и обради његовe архивске грађе.
Гордана Вукша, Архив Републике Српске, излагала је на тему Предмети везани за укидање судова за прекршаје у Републици Српској. Архивска
грађа ове институције садржи податке о административној одговорности
грађана 1945–1974. Већина ових предмета (70%) су прекршаји из области
саобраћаја, мање су бројни царински предмети итд. Закључак је да предмети ових судова немају историјску вредност и да је за чување довољно оставити само узорке.
Верица Стошић, Архив Републике Српске, поднела је саопштење Сређивање фондова из области правосуђа у Архиву Републике Српске. Архивски фондови ове провенијенције датирају од 70-их XIX века до последње
деценије XX века (тужилаштво, правобранилаштво, судови – редовни, специјални, војни, адвокатске коморе, затвори и др.).
По другој теми: Правци развоја архивистике и архивске службе поднето је 6 реферата.
Др Петер Класинц, Међународни институт архивских наука Марибор,
у оквиру теме Развој архивистике и архивске службе у складу са развојем и
потребама електронског пословања на основу новог законодавства у Републици Словенији говорио је о папирној и дигиталној архивској грађи, односно о међународним стандардима за преузимање, чување и архивирање. Нови закон у Словенији одређује чување и преузимање електронске архивске
грађе. Дозвољено је уништавање изворника после уношења у електронске
записе, као и преписивање електронске архивске грађе на нове носаче.
Уредбом о регистрацији регистратурског материјала из 2000. темељно су
измењени принципи рада архива у Словенији: део послова архива могу да
раде и друге установе, на пример концесије, дуготрајног чувања и очувања

Милић Ф. Петровић, Саветовање архивских радника Војводине
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дигиталних записа. Започела је битка за електронске архиве и треба радити
на едукацији архивиста-информатичара.
На саветовању су представљена два пројекта Републичког геодетског
завода Србије – Управа у Новом Саду: Евиденција катастра непокретности и Дигитални архив. Служба републичког катастра организована је у 7
сектора, 10 регионалних центара и 164 општинске службе. Катастар земљишта, земљишне књиге и катастар непокретности нису били обрађени на
70% територије Србије. Пројекат компјутерске обраде података из рада ове
службе почетком 2004. потписали су Влада Србије и Светска банка. У плану је да се пројекат заврши до 2010, чиме ће све базе података у централи
службе бити повезане са подацима свих геодетских центара.
Носилац пилот пројекта Дигитални архив је Шведска геодетска организација. Шведски национални архив постао је дигитални архив. Опрема за
реализацију овог пројекта је: формат А 5 – Ао, скенери Ао, скенери BORBOOKS, дитални фотоапарат CANON D5 и друго. У реализацији пројекта
треба водити рачуна о контроли процедуре, дигитализацији података, безбедносном чувању података на два места.
Боривој Јовановић, ИА Котор, излагао је о теми Нека искуства Историјског архива Котор на дигитализацији катастарске и земљишнокњижне
грађе. По преузимању дела архивске грађе Катастарске управе Котор и дела
архивске грађе суда у Котору за 41 катастарску општину проблем чувања
дигитализоване архивске грађе решен је нарезивањем на DVD уређај.
Др Хрвоје Станчић, Филозофски факултет Загреб, у излагању Сертификација дигиталних архива оценио је да ће се за десет година установити
домаћи стандард у области дигиталних записа. За то је потребно имати хардвер на коме се за 10 година може користити (ишчитати) запис. Поставља
се и питање да ли ће будући корисници веровати институцијама које чувају
електронске записе, као што се то може поставити и кад су у питању информације из папирних записа услед чега је потребно:
– пратити и обезбедити машине нових генерација на којима се могу
прочитати дигитални записи
– институције морају бити спремне за редовну проверу записа
– потребна је државна подршка институцијама које поседују дигиталне записе
– сертификација електронских записа на нивоу рецензентске групе,
или на нивоу државе
– управљање институцијама
– особље
– процеси
– програмски садржаји
– рачунски ресурси
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– ISO 9000 ISO 17799
– ISO 15489.
Поставља се питање: шта недостаје у сертификацији? Ниједан документ је не обухвата у целини. Важни су сегменти и процес сертификације,
критика и закључак.
Светлана Аџић, Историјски архив Београда и Нада Берић, Архив
Војводине, представиле су међународне стандарде ISAD (G) и ISAAR
(CPF), издања на српском језику Друштва архивских радника Војводине.

*
Учесници саветовања Друштва архивских радника Војводине и Архива Војводине усвојили су следеће закључке:
1) У вези са сређивањем и обрадом архивских фондова правосудних
органа потребно је: придржавати се принципа претходног редоследа (првобитне провенијенције), то јест по врсти предмета и судских уписника; извршити ревалоризацију Оријентационе листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања за судове, коју је раније донела архивска служба Србије, уз коришћење нових сазнања и достигнућа, укључујући предлоге и сугестије из реферата са овог саветовања.
2) Међународне стандарде ISAD (G) и ISAR (CPF) прилагодити и уврстити у одговарајућа законска или подзаконска акта у нашој земљи.
3) Организовати округли сто на тему: Међународни архивски стандарди.
У току саветовања промовисана је књига Архивистика, проф. др Азема Кожара са Филозофског факултета у Тузли. О књизи је говорила Нада
Борош, директорка Историјског архива у Зрењанину.

