


│1
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

2│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

Издавач:
Историјски архив Пожаревац

www.arhivpozarevac.org.rs
info@arhivpozarevac.org.rs

Едиција „Изложбени каталози“
Каталог 26

За издавача:
Др Јасмина Николић, директор

Главни и одговорни уредник:
Др Јасмина Николић

Аутори каталога и изложбе:
Др Јасмина Николић

Др Драгана Милорадовић

Сарадници на изложби:
Мирјана Степановић

Милан Станковић, мср.

Организација и визуелизација изложбе:
Историјски архив Пожаревац

Техничка подршка:
Милан Станковић, мср.

Мирјана Степановић
Срђан Милетић

Припрема и штампа:
NEWPRESS Смедерево

Тираж: 300

ISBN: 978-86-84969-88-2

2018. © Историјски архив Пожаревац

Није дозвољено умножавање и дистрибуција садржаја у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка 
Историјског архива Пожаревац. Доступне садржаје корисници могу користити искључиво уз поштовање 

ауторских права и навођења извора података.

Штампање каталога изложбе и поставку изложбе омогућио је 
Град Пожаревац.

Изложба је организована поводом седамдесет година Историјског архива Пожаревац.



│3
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

ИЗЛОЖБЕНИ КАТАЛОЗИ
КАТАЛОГ 26

Пожаревац, 2018.

ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ
ДР ДРАГАНА МИЛОРАДОВИЋ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 

2003-2018.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

4│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 



│5
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

РЕЧ УНАПРЕД

Каталог изложбе „Историјски архив Пожаревац 
свом Граду и Отаџбини... Ретроспектива – изло-
жбе и издања, 2003-2018“, који смо већ самим 

насловом посветили нашем граду и држави, поклони-
ли смо Вама уважени читаоци. Ова изложба и каталог 
део је пројекта „Архив у 21. веку“ којим Историјски 
архив Пожаревац обележава седамдесет година свог 
постојања и рада. 

Јубилеј, као што је овај наш седамдесетогодишњи, 
није само прилика да се у ходу застане и осмотри пре-
ђени пут, укупан развој и успех. То је и тренутак сећања 
на све оне који су у овој установи радили, уткали свој 
рад и свој живот у Архив, који су допринели да се сачу-
ва архивска грађа у архивским депоима и тиме омогу-
ћили да је учинимо доступном јавности кроз изложбе, 
публикације, мултимедијалне пројекте, представљеним 
на посебно организованим свечаностима – културним 
догађајима, чију ретроспективу објављује овај каталог 
изложбе.

Сматрали смо за неопходно да Вам представимо оно 
што смо урадили у оквиру изложбене и издавачке де-
латности Историјског архива Пожаревац у последњих 
петнаест година, ослањајући се управо на рад генераци-
ја колега, прикупљене архивске фондове и збирке које 
ова Установа чува дуги низ година и низ програмских/
пројектних активности заснованих на тој чињеници. 

После петнаест година, 86 урађених поставки 31 
изложбе и 100 публикованих издања представљених на 
37 свечаних промоција, укупно организованих 123 кул-
турних догађаја на којима је било укупно 82.663 посети-
лаца из Србије, желели смо да прошетамо кроз прошло 
време, сагледамо постигнуте резултате наших подухва-

та и кроз овај каталог и ретроспективу изложби, издања 
и културних догађања на којима смо их представљали, 
да се присетимо великих људи који су били са нама у 
тим значајним тренуцима, на једном месту сумирамо и 
ставимо на увид јавности.

Каталог изложбе и изложба је дело аутора др Јасмине 
Николић и др Драгане Милорадовић, архивских савет-
ника Историјског архива Пожаревац, које су и обавља-
ле све стручне послове из делокруга издавачке и изло-
жбене делатности Архива у периоду од 2003. до 2018. 
године. 

Ауторке су на систематизован начин, уз велики ис-
траживачки труд, одабрале и презентовале 59 постера 
изложби и издања из Збирке постера програмских ак-
тивности Архива (део фонда Историјски архив Пожа-
ревац), 228 фотографија из Збирке фотографија (део 
фонда Историјски архив Пожаревац)  - слајд шоу пре-
зентација, као и 74 експоната архивских издања, у циљу 
продубљивања анализе датих сегмената. 

Изложба је подељена на три целине: прву цели-
ну чини 59 изложбених паноа – урамљених постера 
изложби и промовисаних издања Историјског архива 
Пожаревац за период од 2003. до 2018. године; другу 
целину чини 74 експоната у седам витрина – одабра-
на архивска издања (монографије, каталози, зборници, 
публикације, часописи, електронска издања, виртуелне 
изложбе, рекламно-пропагандни материјали изложби, 
сетови фотографија) Историјског архива Пожаревац 
за период од 2003. до 2018. године; у трећој целини, 
као прилог, објављујемо 228 фотографија значајних за 
ову тему (свечаности отварања изложби, свечане про-
моције архивских издања, фотографије са гостовања 
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изложби, фотографије галеријских простора и постав-
ки изложби, и сл), које су презентоване на изложби у 
електронском облику – монитор, а коју је приредио ко-
лега Срђан Милетић.

Основну структуру каталога чине следеће теме: 
„Изложбена и издавачка делатност Историјског архива 
Пожаревац 2003-2018 – Темељи на делу претходника – 
визија на технологији трећег миленијума“, „Ретроспек-
тива изложби 2003-2018“ и „Ретроспектива промови-
саних издања 2003-2018“. Дат је тематско-хронолошки 
преглед урађених изложби Архива (назив изложбе, ме-
сто и датум отварања или гостовања изложбе, организа-
ција и визуелизација изложбе, повод, аутори, пратећи 
штампани, електронски и рекламно-пропагандни мате-
ријали изложбе, број изложбених дана, број посетилаца, 
учесници у програму отварања изложбе, опис структуре 
и садржаја изложбе, итд.) и промовисаних архивских из-
дања (по едицијама Историјског архива Пожаревац), са 
подацима о сваком промовисаном издању (издавач, еди-

ција, тема, аутор, рецензент, година издања, ISBN број и 
обим издања, опис структуре и садржаја издања, место 
и датум промоције издања, промотери, пратећи програм 
промоције издања, број посетилаца, и сл). Такође, ката-
лог чини и попис изложених постера и експоната, као и 
прилози – 59 илустрација постера и 14 фотографија (из 
збирки постера и фотографија архивског фонда Исто-
ријски архив Пожаревац). 

Ова изложба и каталог представљају значајан допри-
нос очувању идентитета институције – Историјског ар-
хива Пожаревац, као и прилог за историју саме инсти-
туције.

Историјски архив Пожаревац и аутори каталога 
изложбе посебно захваљују Граду Пожаревцу који је 
омогућио реализацију пројекта обележавања седам-
десет година постојања и рада ове Установе у култури, 
као и реализацију ове изложбе и публиковање катало-
га „Историјски архив Пожаревац свом Граду и Отаџ-
бини...Ретроспектива – изложбе и издања 2003-2018“.

Главни и одговорни уредник
др Јасмина Николић, директор

Историјског архива Пожаревац

У Пожаревцу,  15. септембар 2018.



│7
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 

2003-2018.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

8│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 



│9
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

Обележавајући седамдесет година постојања и рада 
Историјског архива Пожаревац, нисмо могли да пред-
ставимо све изложбе, издања, рад на заштити архивске 

грађе наших претходника кроз дуги низ година. Моногра-
фија коју смо Вам представили 2008. године,3 дело наших 
претходника уграђено је у важност тадашњег обележавања 
шездесет година постојања и рада ове Установе у култури. 

1  Изложба и каталог „Историјски архив Пожаревац свом Граду и 
Отаџбини...Ретроспектива – изложбе и издања 2003-2018“ је део 
пројекта „Архив у 21. веку“, под покровитељством Града Пожаревца 
- повод седамдесет година постојања и рада Историјског архива 
Пожаревац.

2  Основу рада чине текстови истих ауторки, овде наведени, који су 
објављени у часопису „Записи – Годишњак Историјског архива 
Пожаревац“ (у бројевима 1, 5. и 6). Текстови су делимично пре-
рађени и допуњени статистичким подацима за период од 2003. 
до 2018. године: mr Jasmina Nikolić, Izdavačka delatnost Istorijskog 
arhiva Požarevac – Bibliografija arhivskih izdanja, 1948-2012 (Zapisi, 
godina II/broj 1, 2012, str.197-201); др Јасмина Николић, Прилог за 
библиографију архивских издања Историјског архива Пожаревац 
2012-2016 (Записи, година V/број 5, 2016, стр. 215-219); Драгана 
Милорадовић Николић, Изложбена делатност архива – искуства 
Историјског архива Пожаревац у периоду 2003-2012 (Записи, го-
дина I/број 1, 2012, 202-217); др Драгана Милорадовић,  Изложбе-
на делатност Архива – искуства Историјског архива Пожаревац 
у периоду 2012-2017 (Записи, година VI/број 6, 2017, стр. 35-55); 
и Драгана Милорадовић, Изложбена, издавачка и пропагандна де-
латност Архива, у: Група аутора, Шездесет година Историјског 
архива Пожаревац, 2008, стр. 117-175.

3  Група аутора, Шездесет година Историјског архива Пожаревац, 
монографија, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2008.

Стога смо сматрали за неопходно да Вам представимо оно 
што смо урадили у оквиру изложбене и издавачке делатности 
Архива у последњих петнаест година, ослањајући се управо 
на рад генерација колега, прикупљене архивске фондове и 
збирке које ова установа чува дуги низ година и низ програм-
ских/пројектних активности заснованих на тој чињеници.

Динамични развој науке и технике, а нарочито историј-
ских и информативних наука, допринео је знатно већој уло-
зи Архива у свим облицима савременог друштвеног живота. 
Просвећивање и културно уздизање човека, затим демо-
кратизација и хуманизација живота престали су бити само 
културно питање, већ су постали значајна полуга укупног 
друштвеног напретка. Отуда савремени друштвени развој 
намеће потребу отварања Архива према широј друштвеној 
јавности и његовог претварања у динамични културни цен-
тар, прилагођен и укључен у систем ефикасног информисања 
јавности о садржајима и вредностима архивске грађе, као и 
могућностима које та грађа пружа у истраживањима наше 
ближе и даље прошлости.

Организациона структура архива претпоставља и сегмент 
окренутости  ка појединцу и друштву. Одлучно настојећи да 
поништи границе  времена прошлог и времена садашњег, ар-
хив настоји да што је могуће више приближи архивски доку-
мент радозналом оку посматрача, посетилаца, истраживача. 
Ценећи свој позив, рад на заштити културног и националног 
добра, запослени и ангажовани у Историјском архиву Пожа-
ревац уложили  су огроман истраживачки рад, али и рад на 
остваривању замисли и идеја о поставци одређених актуел-
них тема, рад на отварању нових питања и давању непристра-
сних одговора на основу архивске грађе. 

Др Јасмина НИКОЛИЋ
Др Драгана МИЛОРАДОВИЋ

ИЗЛОЖБЕНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

2003 – 2018.1

– ТЕМЕЉИ НА ДЕЛУ ПРЕТХОДНИКА -  
ВИЗИЈА НА ТЕХНОЛОГИЈИ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА – 2
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Дужност архивисте је да заступа позицију  непристрасног 
приређивача, без икаквих накнадних артифицијелних интер-
венција, селекција и личних тумачења тема - обавезан је да 
примени стручне и методолошке норме и изворно богатство 
архивских фондова и збирки представи јавности. Архивска 
грађа, сама за себе, управо доноси фактографску истину која 
приказује право стање ствари у породици, друштву, држави... 

У широком спектру делатности Историјског архива По-
жаревац културно-просветни рад огледа се у многим сег-
ментима. То су, пре свега, издавачка делатност, промоције 
издања Архива и издања која су настала на основу истражене 
архивске грађе у Архиву, изложбе архивских докумената, го-
стовања архивских изложби у галеријама музеја, архива и у 
другим изложбеним просторима Србије и иностранства, рад 
са истраживачима, сарадња са архивима, научним и другим 
установама у земљи и иностранству, све у циљу приближа-
вања Архива широј јавности и већем броју корисника. Овом 
приликом бавићемо се само једним од више наведених сегме-
ната културно-просветног рада Архива – изложбеном и изда-
вачком делатношћу.

Изложбена делатност
После петнаест година и још урађених пројеката, желимо 

да начинимо поглед кроз време, да критички посматрамо до 
сада учињено и резултате досадашњих архивистичких, архи-
вистичко-музеолошких и сталних поставки, и да представимо 
нешто ново, сагласно тенденцијама нових технологија – вир-
туелне презентације и е-каталоге. 

Историјски архив Пожаревац је годинама настојао да се 
број истраживаних тема увећа, да се понуде суштински одго-
вори и да се комуникација са потенцијалном публиком оства-
ри и битно увећа. Кренувши од пројеката који осветљавају 
историју државе, округа, среза, града, стасавања институција 
и установа, до појава и феномена, Историјски архив Пожа-
ревац данас има изузетно велики број остварених пројеката 
који су представљени не само пожаревачкој јавности, већ и 
српској и иностраној јавности. 

Закон о културним добрима наводи као једну од мера за-
штите културних добара – поред прикупљања, сређивања, 
чувања – и коришћење покретних културних добара, објављи-
вање архивских докумената и њихову презентацију јавности 
у облику различито конципираних изложби и издања.4 Пред-
стављајући јавности архивска документа чини се битан корак 
у циљу доступности историјских чињеница, чини да сваки по-
јединац, сходно начелима демократије и правима човека, има 
могућност увида у историјске чињенице које се чувају у архи-
вима. Изложбеном и издавачком делатношћу испуњава се и 

4 „Службени гласник Републике Србије“, бр. 7/94.

начело доступности архивске грађе, али и научно испитивање 
културне и историјске прошлости Браничева и Србије. 

Код свих поставки Историјског архива Пожаревац уочава 
се да је, поред активног ангажовања свих запослених у Ар-
хиву, начињена и сарадња са установама културе, историје, 
институцијама државе (судство, војска),  сарадња са Право-
славном црквом, путем ангажовања појединаца, еминентних 
познавалаца одређених области, и тиме испуњавање једног од 
императива савремене науке – мултидисциплинарност. 

Чинећи друштвено, културно активну улогу истовремено 
и јавно и историјски одговорну, Историјски архив Пожаре-
вац планира своје активности руководећи се критеријумима, 
на првом месту, заштитом архивске грађе чинећи је доступ-
ном широкој јавности путем обраде за излагање (легенде и 
објашњења) и кроз саме изложбе, анализира актуелност теме 
као и друштвени, политички, историјски и културни значај 
програма. Јасноћа програмске концепције, информативност, 
научна и стручна вредност стожери су плурализма приступа 
и мултидисциплинарности. 

Говорећи о пројектима Историјског архива Пожаревац уо-
чава се разноврсност начина и метода презентације програма 
и оригиналност при решавању сваког пројектног задатка, а да 
би се остварила што боља комуникација и сарадња са публи-
ком – обезбеђује се њихова партиципација путем неговања и 
ширења публике.5 Валоризација остварених резултата изло-
жбе може се сагледати кроз одзив публике, њено активно 
учешће у представљању, одјеком кроз медије, али и учеста-
лошћу позива за гостовања, за представљања једне поставке 
широком кругу гледалаца и заинтересованих лица. Такође, 
циљ сваке поставке архива је научна или стручна – едукатив-
на, анимацијска, али и постигнуће нивоа уметничке вредно-
сти сваке поставке, јер  својом синергијом чине платформу за 
процену укупне успешности изложбе.

Вредновање културног и историјског аспекта националне 
прошлости, поштовање националног идентитета али и толе-
рантност на друштвеном, политичком, културном плану – циљ 
је културних мисија Историјског архива Пожаревац. Тако-
ђе, подстицање чувања националне културне баштине и ван 
оквира архива, као и све боља и активна сарадња са `пријате-
љима архива` на пољу заштите и чувања архивске грађе као 
националног културног добра је императив деловања Архива.

Кроз међуинституционалну сарадњу Историјски архив По-
жаревац посебно се обраћа стручној јавности стављајући своје 
програме и пред стручну критику. 

На основу потписаних протокола о стручној, професионал-
ној сарадњи са сродним или истим установама културе у ино-

5  Према: Петар Јовановић, Менаџмент теорија и пракса, 
Графослог, Београд, 2004.
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странству, Историјски архив Пожаревац доприноси ширењу 
позитивне слике о култури грађана Србије, херојској прошло-
сти, толеранцији и развитку институција демократије кроз пе-
риод дужи од два века.6 

Чланство у међународним асоцијацијама – ICA,7 EURBICA,8 
ICARUS9 – такође, доприноси популарисању архивске грађе 
и самог Историјског архива Пожаревац, али и представљању 
струковне делатности и нивоа архивистичке науке у Србији 
иностранству. Сматрамо да искорак на међународну културну и 
научну сцену доприноси  не само рејтингу установе већ степе-
ну информисаности Европске уније о културном профилу наше 
нације и државе у визури и данашњег и историјског наслеђа. 

Схватајући огромну моћ медија, окренутост широком ау-
диторијуму, свеприсутност у сваком носиоцу порука (штам-
па, радио, телевизија или интернет) управо негујући однос 
са седмом силом, успевамо да правовремено обавестимо, ин-
формишемо о раду и догађајима, али и привучемо што ширу и 
старосно, интелектуално, професионално, родно, разноврсну 
публику на свим својим догађањима. Последица тога управо 
се сагледава у све активнијем партиципирању и формирању 
класе `пријатељи архива` који се активно интересују за рад и 
активности установе, али и дају огроман допринос заштити, 
сакупљању и чувању националног архивског блага. 

Када погледате изложбу посвећену погледу уназад – 
ретроспективи – приметићете да пројекте Историјског ар-
хива Пожаревац обавезно прати асесоар – рекламно-про-
пагандни материјал, који се најчешће састоји од штампаног 
каталога и постера, електронског издања/виртуелне изложбе 
или презентације, афиша, фотографија на разгледницама, 
позивнице. Настојећи да прати дизајн пројекта, корице ката-
лога, постер, позивнице, омотнице и налепнице за DVD, ку-
тијице за сетове фотографија на разгледницама, публикују се 
у виду посебно дизајнираног комплета који је постигао ниво 
препознатљивости свих издања Историјског архива Пожаре-
вац, али и начинио сваки пројекат заокруженим делом кога 
прати и, могли бисмо рећи, уметнички приступ при дизајни-
рању сваког елемента заокруженог пројекта. Овде свакако 

6  Поменимо изложбе „Десет векова светлости браничевске“ која је 
гостовала 2010. године у Трсту, у Италији, „Биоскоп 1941-1945 – 
филмови које је гледао Београд“, гостовање 2011. године у Птују, 
у Словенији, „Србија и Браничево у Великом рату, 1914-1918.“ 
гостовање 2014-2015. у Бања Луци у Републици Српској/Босна 
и Херцеговина – пројекти Историјског архива Пожаревац који 
управо проширују визуре о култури Србије у иностранству. 

7 Међународни архивски савет, седиште у Паризу/Француска
8 Савез европских архива, седиште у Паризу/Француска
9  Међународни центар за архивска истраживања, седиште у Бечу/

Аустрија

морамо да истакнемо улогу главног и одговорног уредника, 
др Јасмине Николић, али и велику помоћ коју смо имали у 
осмишљавању графичких решења у самој штампарији.

Иако Историјски архив Пожаревац деценијама није био 
у позицији да има потпун и адекватан галеријски простор,10 
2017. године предали смо публици и туристичкој понуди Гра-
да Пожаревца две сталне изложбене поставке у комплексу 
Историјског архива Пожаревац – изложбу на отвореном „За-
натство Округа Пожаревачког, 1850-1950“ и „Пожаревац на 
старим фотографијама“. 

Захваљујући дугогодишњој успешној сарадњи Историј-
ског архива Пожаревац са Војском Србије (цивилно-војна 
сарадња), 2011. године, у касарни „Генерал Павле Јуришић 
Штурм“ у Пожаревцу, у посебно реконструисаном простору, 
поставили смо сталну меморијалну изложбу (спомен-соба) 
под називом „Два века Војске у Браничеву“, која је, такође, 
део туристичке понуде Града Пожаревца.

Сумирајући постигнуто у оквиру изложбене делатности 
Историјског архива Пожаревац за период од 2003. до сре-
дине 2018. године, наше службене евиденције бележе да смо 
у наведеном периоду урадили 86 архивистичких и архиви-
стичко-музеолошких поставки изложби које смо представи-
ли широј јавности на посебно организованим свечаностима-
-културним догађајима. Од тога: 

- премијерно поставили 28 тематских изложби;
- урадили 3 сталне изложбене поставке; 
- остварили 55 гостовања наших тематских изложби у гра-

довима и општинама широм Србије и у иностранству (Бања 
Лука - Република Српска/Босна и Херцеговина, Птуј – Сло-
венија и Трст – Италија);

- остварили 1.525 изложбених дана наших 28 тематских 
изложби, које је видело 44.506 посетилаца; 

- наше 3 сталне изложбене поставке посетило је 23.638 
посетилаца, од ког броја 20.000 посетилаца изложбу „Два 
века Војске у Браничеву“.

Статистички подаци показују да смо остварили зацртану 
дужност у менаџменту у култури, онако како је виде теоре-
тичари менаџмента,11 а то је да  су рекламни, пропагандни 
потези, као и асесоар сваког појединачног пројекта и, нарав-
но, правила доброг маркетинга у промоцији и презентацији 
својих изложбених поставки, остварујући тежиште сваког 
пројекта на његовој научној премиси и документованости и 
пажљивим организовањем посета свим изложбама, дали би-
тан резултат – однегована публика (посебно међу млађом по-
пулацијом) и поштоваоци историје и архивистике.

10  Само у кратком периоду 1998-2002. у објекту депоа Архива 
Пожаревац коришћена је изложбена сала која је изгубила 
своју намену услед недостатка простора за смештај и заштиту 
архивских фондова и збирки – адаптирана је у депо за смештај 
црквених матичних књига и земљишних књига.

11 Г. Мат, Т. Флак, Ј. Ледерер, Менаџмент музеја, Клио, 2002, 112-116
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НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ ИЗЛОЖБЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

Назив изложбе Период 
излагања

Број гостовања 
за тематске 

поставке
Број посетилаца

1. Два века Војске у Браничеву 28.6.2011 – 
15.8.2018. Стална поставка 20.000

2. 
Србија и Браничево у 

Великом рату 
1914 – 1918.

2.7.2014 – 
15.8.2018. 14 градова 12.484

3.
Логор Бањица 1941-1944 – 

заточеници из Пожаревца и 
Браничевског округа

20.9. до 
13.10.2017. и 15.3 

– 1.5.2018.

2 града и
71 изложбени дан 7.610 

4. Филмови које смо волели 
1947-1980

20.3.2012 – 
15.8.2018. 13 градова 5.030

5. Пожаревац на старим 
фотографијама

9.6.2017-
15.8.2018. Стална поставка 1.819

6.
Занатство Округа 

Пожаревачког 
1850-1950.

7.11.2017 – 
15.8.2018.

Стална
поставка 1.044

Сматрамо да управо ови подаци највише говоре о „живо-
ту“ једне поставке, њеној правовремености и актуелности, 
начину на који представља тему и заинтересованости публи-
ке за одређени културни садржај. Али исто тако говоре и о 
прегалачком раду запослених у Историјском архиву Пожаре-
вац у остваривању племените мисије архивисте. 

Окрећући се новим технологијама трећег миленијума, 
Историјски архив Пожаревац креирао је и већи број вирту-
елних поставки, омогућавајући приступ пројектима и далеко 
ван времена и простора представљања саме изложбе. Вирту-
елне изложбе, доступне на интернет страници Архива,12 сво-
јом забележеном изузетном посећеношћу управо говоре да 
су постигле свој зацртани циљ – широку доступност како у 
домаћој, српској јавности, тако и у иностранству. Користећи 
широку палету технолошких могућности и иновација, осми-
шљене да заинтригирају, разоноде, али пре свега да буду 
едукативно средство и промотер историјских вредности које 
чува Архив, виртуелне изложбе оствариле су и посебан мар-
кетиншки ниво промовисања саме установе – посведочиле 
о професионалности архивиста, усавршености иновативних 
технологија у Србији, које нимало не заостају за Европом и 
светом, и учиниле доступном историјске факте кроз ориги-
нална документа дајући им коментар-одредницу на српском, 
енглеском или неком другом светском језику. Тиме смо Ср-

12 www.arhivpozarevac.org.rs

бију приближили не само Европи већ и свету, пружајући мо-
гућност и странцима да изучавају историју Града, Округа и 
Државе на самом изворишту података – у Архиву. 

Тиме смо, са друге стране, и Србији пружили могућност 
да сагледа своју сопствену историју директно из докумената, 
да је вреднује, осведочи, и да се осети јачом, снажнијом и по-
носнијом на све токове своје историјске прошлости - и кроз 
бројне жртве палих у ратовима за слободу и кроз документа 
која сведоче о државности и степену демократије у Кнеже-
вини и Краљевини, одговорности у нивоима власти и одлучи-
вања у важним питањима везаним за живот и статус грађана 
или хуманости у опхођењу са кривцима, али и једноставним 
цртама из свакодневног живота малог човека. 

Издавачка делатност
Вишегодишњи рад Историјског архива Пожаревац на 

прикупљању и обради архивске грађе резултирао је публико-
вањем значајне грађе за завичајну историју, традицију и кул-
туру. Објављивањем архивске грађе омогућена је првенстве-
но заштита оригиналних докумената, пружена могућност 
приближавања архивске грађе и другим читаоцима, а не само 
научним радницима и истраживачима, подстакнут је интер-
ес за коришћење архивске грађе у научне, публицистичке, 
књижевне и друге сврхе. Пропагиран је значај и развијен од-
говарајући однос према овој врсти културних добара, као и 
према Архиву као институцији који та добра штити, обрађује, 
публикује и ствара друге услове за коришћење. 
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Објављивање докумената као мултидисциплинарних изво-
ра сазнања, није од посебног значаја само за историографију, 
већ и за многе друге научне дисциплине. Водећи издавачки 
пројекти Историјског архива Пожаревац јесу едиције Збор-
ници докумената и Научноинформативна средства о архив-
ској грађи. Према дугорочном плану и програму Архива, сваке 
године објављује се по један том у оквиру обе едиције. Збор-
ници докумената и научноинформативна средства о архив-
ској грађи рађени су по основним методолошким начелима о 
издавању архивске грађе у циљу очувања њене целовитости 
и аутентичности, са предговором, напоменама приређивача, 
основним текстом архивске грађе, научним апаратом, индек-
сима личних имена, тема и географских назива.

Осим публиковања архивске грађе, Историјски архив По-
жаревац објављује каталоге изложби, монографије, посебна 
издања, зборнике научних радова са одржаних научних ску-
пова и конференција, културну баштину – разгледнице, фо-
тографије, писма, плакате и др, национални научни часопис 
Записи и друге публикације.

Од оснивања 1948. до 2003. објављено је само пет (5) ката-
лога изложби и три (3) билтена, да би од 2003. године до дана-
шњих дана било објављено, у оквиру установљених едиција13 
пожаревачког Архива: петнаест (15) посебних издања (од тога 
шест (6) монографија), двадесетшест (26) каталога изложби, 
пет (5) зборника научних радова/реферата са одржаних науч-
них скупова у организацији Историјског архива Пожаревац, 
четири (4) зборника докумената, девет (9) аналитичких ин-
вентара – научноинформативних средстава о архивској гра-
ђи, седамнаест (17) електронских издања – виртуелних изло-
жби, седам (7) бројева националног научног часописа „Запи-
си – Годишњака Историјског архива Пожаревац“ (М 53), што 
указује да је ово био период (2003-2018) највећег издавачког 
замаха и подухвата Историјског архива Пожаревац. 

Ако се у простом нумеричком смислу узме да је у петнае-
стогодишњој издавачкој делатности Историјског архива По-
жаревац било 100 издања, тј. шест (6) издања годишње, онда 
је јасно да је реч о величини нашег издавачког рада и ствар-

13  Едиције Историјског архива Пожаревац су: Посебна издања 
(основана 2004. године), Изложбени каталози (основана 2003. 
године), Зборници докумената (основана 2011.године), Зборници 
научних радова/реферата са научних скупова и конференција 
(основана 2005. године), Научноинформативна средства о 
архивској грађи (основана 2009. године), Електронска издања 
– виртуелне изложбе (основана 2007. године), Културна 
баштина (основана 2004. године) и часопис „Записи – Годишњак 
Историјског архива Пожаревац“ (основан 2012. године). Идејни 
творац, покретач, оснивач и први главни и одговорни уредник 
ових едиција Историјског архива Пожаревац је др Јасмина 
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац.

ном културном доприносу историји и култури нашег народа, 
државе и града. Ако узмемо у обзир ширину тема, значај ау-
тора, научни приступ текстовима и домете написаног, може-
мо констатовати да су наше публикације део трајног научног 
доприноса историјској науци. 

Када се обавештенији читалац данас сусретне са мно-
штвом књига које је издао Историјски архив Пожаревац, те-
шко је отети се утиску да би наша знања, без тих књига, о 
Пожаревцу, Браничеву и Србији, из многих области живота, 
била више него оскудна. Овако, захваљујући издавачкој де-
латности Архива, попуњене су многе празнине у широком 
временском распону, од најстаријег доба до наших дана, из 
политичке, привредне, друштвене, у ширем смислу схваће-
не културне и војне историје. Град Пожаревац се поменутим 
књигама уврстио у ред наших културнијих градских среди-
шта која су се извукла из провинцијске учмалости.

Резимирајући постигнуто у оквиру издавачке делатности 
Историјског архива Пожаревац, за период од 2003. до среди-
не 2018. године, наше службене евиденције бележе да смо у 
наведеном периоду:

- објавили 83 издања14 и 17 сетова архивских фотографија/
разгледница;

- организовали 37 свечаних догађаја – промоција издања;
- промовисали 31 издање; 
- на промоцијама издања (без документарног филма) било 

је 3.443 посетилаца;
- монографија „Србија и Браничево у Великом рату 1914-

1918“ (из едиције Посебна издања) представљана је седам (7) 
пута - у Пожаревцу, Београду, Новом Саду, Пријепољу, Вели-
ком Градишту, Кучеву, Бања Луци – укупно је било 760  по-
сетилаца;

- монографија „Два века Војске у Браничеву“ (из едиције 
Посебна издања) представљена је три (3) пута  за 320 посети-
лаца;

- документарни филм „Србија и Браничево у Великом рату 
1914-1918“, објављен у едицији Електронска издања, емито-
ван је чак 19 пута: у Пожаревцу, Београду, Новом Саду, Субо-
тици, Пријепољу, Краљеву, Крушевцу, Нишу, Врању, Кучеву, 
Ваљеву, Великом Градишту, Мионици, Сомбору, Сенти, Бања 
Луци, Липицама (Словенија), Волоколамсу и Севастопољу 
(Руска Федерација) – укупан број гледалаца у Србији био је 
11.076;15

14  У едицијама Посебна издања, Изложбени каталози, Зборници 
докумената, Зборници научних радова, Научноинформативна 
средства о архивској грађи, Електронска издања-виртуелне 
изложбе и часопис Записи.

15  Историјски архив Пожаревац не располаже податком о броју 
гледалаца у Руској Федерацији.
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- седам бројева часописа „Записи – Годишњак Историј-
ског архива Пожаревац“ садржи 200 чланака, 108 аутора из 
10 држава;

- у три зборника докумената објављено је 493 изворна ар-
хивска документа (укупан обим зборника је 813 страна);

- зборници научних радова (5 томова) садрже 116 научних 
реферата 116 учесника три научна скупа (укупан обим збор-
ника – 1.736 страна), итд;  

 
Разноврсна културно-просветна делатност омогућила је 

Историјском архиву Пожаревац да прерасте основну функ-
цију – чување и заштита културне баштине – и да у великој 
мери прошири свој рад на поље музеја, библиотеке и издавач-
ке куће, што је донело отварање према јавности и створило 
широку лепезу корисника архивске грађе, посетилаца изло-
жби и промоција књига, сарадника и пријатеља куће. Тиме се 
Историјски архив Пожаревац на најбољи начин афирмисао 
као установа културе не само у Србији, већ и на другим про-
сторима.

* * *

На крају, после петнаест година, 86 урађених поставки 31 
изложбе и 100 публикованих издања представљених на 37 
свечаних промоција,16 укупно организованих 123 културних 
догађаја на којима је било укупно 82.663 посетилаца из Срби-
је, желели смо да прошетамо кроз прошло време, сагледамо 
постигнуте резултате наших издавачких и изложбених поду-
хвата, да се подсетимо обрађених тема, аутора, повода, ти-
мова стручних људи (рецензената, преводилаца, лектора, ко-
ректора, графичких дизајнера) који су заједно радили на сва-
кој публикацији и изложби Историјског архива Пожаревац, 
да поново доживимо узбуђење сваког изложбеног простора 
где смо били, проживимо свечану атмосферу сваког догађаја 
приређеног у част новообјављене књиге или нове изложбе, 
сетимо се људи који су учествовали у програмима отварања 
изложби и промоцијама књига, публике која је присуством и 
бројношћу давала значај сваком нашем културном догађају, 
дуготрајног и упорног тимског рада свих нас у Архиву на сва-
ком изложбеном и издавачком подухвату,  рада који превази-
лази свако радно време и тренутну слику броја запослених, 
али дефинише посвећеног архивисту.

Данас, када обележавамо седамдесет година од оснивања 
Архива, са поносом и великом захвалношћу сећамо се свих 
поменутих и непоменутих личности које су учествовале у 
стварању наших културних производа – изложби и издања – 
са којима се ми данас поносимо. 

Сасвим на крају, јубилеј, као што је овај наш седамдесето-
годишњи, није само прилика да се у ходу застане и осмотри 
пређени пут, укупан развој и успех. То је и тренутак сећања 
на све оне који су у овој установи радили, који су доприне-
ли да се сачува архивска грађа у архивским депоима и тиме 
омогућили да је учинимо доступном јавности кроз изложбе, 
публикације, мултимедијалне пројекте на посебно органи-
зованим свечаностима – правим културним догађајима, чију 
ретроспективу објављује ова изложба и каталог „Историјски 
архив Пожаревац свом Граду и Отаџбини...Ретроспектива – 
изложбе и издања, 2003-2018“. 

16  У овом периоду, Историјски архив Пожаревац је организовао 
и одржао 123 свечаности - културних догађаја – 86 отварања 
изложби и 37 промоција издања – у просеку 9 годишње.
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2003.

ИЗЛОЖБА
„ВЕК БАНКАРСКОГ ПОСЛОВАЊА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ“

Место и датум отварања изложбе - премијера:
Галерија Кланко, Народни музеј Пожаревац, 
од 25. новембра до 8. децембра 2003. 
Организација и визуелизација изложбе:
Историјски архив Пожареац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 1
За издавача: Јасмина Николић, в.д.директора
Главни и одговорни уредник:  Јасмина Николић
Аутори каталога: 
Јасмина Живковић, Драгана Милорадовић и  
Јасмина Николић
Сарадник: Живислав Антонијевић
Обим каталога:  32 стране
Аутори изложбе: 
Јасмина Николић, Јасмина Живковић и  
Драгана Милорадовић
Реализацију изложбе и каталога подржала: 
Општина Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: 
Јасмина Николић, в.д.директора Историјског архива 
Пожаревац, коаутор изложбе, Драгана Милорадовић, 
коаутор изложбе
Изложбу отворио: 
Душан Вујичић, председник Општине Пожаревац
Број изложбених дана: 14 
Број посетилаца: 150

У модерном свету, држава је јака колико је јака њена мо-
нета. У време почетака обележавања двестогодишњице ново-
вековне српске државности, ово је била прва прича происте-
кла из истраживања фондова и збирки Историјског архива 
Пожаревац. Представљање историје динара, историје борбе 
за националну монету - једног од симбола независне државе, 
представљено је уздизање модерне Србије. 

Представљена су документа која сведоче колико је Србија 
увек била у Европи и колико је још у XIX веку била савремена 
по питању банкарског пословања. Чак и традиционална срп-
ска неповерљивост према хартијама од вредности - у корист 
златних и сребрних кованица - није могла зауставити разви-
так банкарског пословања у Србији. 

Архивска грађа фондова и збирки Историјског архива По-
жаревац пружа увид у прилично развијено банкарство бра-
ничевског подручја с краја XIX и почетка XX века – то је по-
глед у трансакције које су се одвијале на подручју данашњег 
Браничевског округа посредством штедионица, банака, кре-
дитних новчаних завода и задруга за помоћ и штедњу. Између 
осталог, приказано је деловање Пожаревачке Штедионице, 
која је обављала све банкарске и мењачке послове, бавила се 
издавањем хартија од вредности (акција), пословима штед-
ње али и давањем зајмова на државне обвезнице, хипотеке, 
вршила царињење, осигурање робе, отварала текуће рачуне, 
вршила послове агентуре, исплата и наплата и то од 1885. го-
дине до 1946. године. Ту су и Млавска штедионица, Морав-
ска штедионица, основане крајем 19. века, Голубачка банка, 
Пожаревачка трговачка банка, Моравска трговачка банка у 
Жабарима – из прве деценије 20. века, Хомољска привредна 
банка у Жагубици, Градиштанска банка и друге из међурат-
ног периода. 

Изложба обухвата 111 архивалија. Експонати за изложбу 
пронађени су у бројним фондовима и збиркама Историјског 
архива Пожаревац, али и позајмљени, за ову изузетну прили-
ку, од Драгана Фелдића и Јована Милачића. 

Реализацију изложбе и каталога подржала је Општина 
Пожаревац. 

На свечаности отварања изложбе „Век банкарског посло-
вања у Браничевском округу“ у Галерији „Кланко“ Народног 
музеја у Пожаревцу, присуствовали су и народни посланици 
Народне Скупштине Републике Србије – Совраније Чоњагић 
и Владимир Илић. 
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2. Место и датум гостовања изложбе: 
Руски дом, Краљице Наталије 33, Београд,
од 1. до 7. марта 2004.
Организација гостовања изложбе: 
Руски дом Београд и Општина Пожаревац 
Организација и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожареац
На отварању изложбе говорили:
Глеб Вишињски, директор Руског дома у Београду и 
први секретар амбасаде Руске Федерације у Србији 
и Црној Гори, Јасмина Николић, в.д.директора 
Историјског архива Пожаревац
Изложбу отворио: 
Глеб Вишињски, директор Руског дома Београд
Број изложбених дана: 7
Број посетилаца: 150

Општина Пожаревац и Руски дом у Београду ор-
ганизовали су манифестацију „Дани Пожаревца у Ру-
ском дому“, од 1. до 7. марта 2004. године. Том при-
ликом представљени су бројни програми Центра за 
културу Пожаревац и културно-уметничких удружења 
која су на најбољи могући начин репрезентовали кул-
турни живот Пожаревца. Историјски архив Пожаре-
вац представио се својом изложбом докумената „Век 
банкарског пословања у Браничевском округу“, поста-
вивши је у Галерији Руског дома у Београду, 1. марта 
2004. године.

11) Попис илустрација – постера дат је на крају каталога
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2004. 
ИЗЛОЖБА

„СУДСТВО КАО СЕГМЕНТ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ – ПОЖАРЕВАЧКИ 
СУД ОД МАГИСТРАТА ДО ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА“

1. Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Кућа Добрњца у Пожаревцу, од 2. до 16. септембра 2004. 
Организација премијере и визуелизација изложбе:
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога:  Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 3
За издавача:  Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник:  Јасмина Николић
Аутор каталога и изложбе:  Јасмина Живковић
ISBN 86-84969-05-7
Обим каталога: 112 стране
Рецензент каталога и изложбе: 
др Зоран С. Мирковић,  
доцент Правног факултета Универзитета у Београду
Лектор и коректор:  мр Љубимка Блажевић
Превод на енглески:  проф. Мирјана Ковачевић
Реализација/визуелизација изложбе: 
Јасмина Николић, Јасмина Живковић и  
Драгана Милорадовић 
На отварању изложбе говорили: 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац, 
Душан Вујичић, председник Општине Пожаревац,  
Јасмина Живковић, аутор изложбе и каталога.
Изложбу отворио: 
Зоран Стојковић, министар правде  
у Влади Републике Србије
Програм свечаности: 
Павле Аксентијевић и етно-група „Запис“ и Небојша 
Дугалић, глумац Народног позоришта из Београда
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 200

Поводом двестагодишњице нововековне српске држав-
ности, са благословом Његовог Преосвештенства Епископа 
пожаревачко-браничевског Господина Господина др Игна-
тија, Историјски архив Пожаревац је поставио смелу, доку-
ментовану поставку која поставља темеље судства модерне 
државе Србије. У присуству великог броја званица из домаћег 
политичког живота –посланици Народне Скупштине Репу-
блике Србије, начелник Браничевског округа, Живадин Јотић 
са сарадницима, страни гости - представник Руског дома у 
Београду Влад Косирјев, и велики број културних посленика 
и колега - директорка Архива Србије мр Вјера Митровић, са 
сарадницима, Ненад Предојевић, директор Историјског архи-
ва Новог Сада са сарадницима...

У изузетном дворишном амбијенту Куће Добрњца, од-
звањали су звуци старих традиционалних инструмената ет-
но-групе „Запис“ и глас Павла Аксентијевића, док је глумац 
Народног позоришта из Београда, Небојша Дугалић, читао 
одломке из издања Суђења у пожаревачком магистрату 1827-
1844, која је, на основу архивске грађе, сакупио и приредио 
пожаревачки адвокат Стеван Максимовић, 1898. године.

Сама изложба доноси експонате који сведоче о постојању 
и поштовању обичајног права („Свидителство“ из 1816. годи-
не, Архив Србије), до докумената који говоре о успостављању 
институција („суд у Пожаревцу отпочео рад у кући одређеној 
за то“, 7. мај 1821, Архив Србије), преко докумената о осни-
вању судова (од 1839. године, Историјски архив Пожаревац), 
пресуда, решења, од Магистрата Нахије пожаревачке, рада 
Суда Округа Пожаревачког, Првостепеног пожаревачког 
суда, примирителних судова општина, до извода из пословне 
преписке пожаревачких правозаступника до пред сам поче-
так Првог светског рата. Чак 124 изложених архивалија баца 
светло на до сада неистраживану тему развоја судства и ин-
ституција правде у Пожаревачком округу и шире, у оквиру 
правне историје Србије. У оквиру пројекта Судство као сег-
мент српске државности – Пожаревачки суд од магистрата 
до првостепеног суда публикован је каталог и позивница. Реа-
лизацију пројекта Историјског архива Пожаревац омогућила 
је Скупштина општине Пожаревац. 
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2. Место и датум гостовања изложбе: 
Руски дом, Краљице Наталије 33, Београд,
од 3. до 14. фебруара 2005. 
Организација гостовања изложбе: 
Руски дом Београд
Организација и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: 
Његово Преосвештенство Епископ браничевски  
др Игнатије,  Глеб Вишињски, директор Руског 
центра за науку и културу у Србији и Црној Гори 
„Руски дом“ у Београду и саветник Амбасаде Руске 
Федерације, 
Душан Вујичић, председник Општине Пожаревац 
и Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац 
Изложбу отворио: 
Предраг Марковић,  
председник Народне Скупштине Републике Србије
Програм свечаности: 
Миодраг Радовановић, глумац Југословенског 
Драмског позоришта у Београду и Градски женски 
хор „Барили“, диригент мр Каталин Тасић
Број изложбених дана: 12 
Број посетилаца: 300

Изложба Судство као сегмент српске државности 
– Пожаревачки суд од магистрата до првостепеног 
суда била је постављена у Руском дому, у Београду. 
Овом приликом изложба је употпуњена поставком ра-
ритетних књига из области права из збирке Историј-
ског архива Пожаревац. 

Свечаности отварања, 3. фебруара, присуствовали 
су и представници амбасаде Руске Федерације у Ср-
бији, заменик директора Руског дома, представници 
политичког живота земље и посланици Народне Скуп-
штине Републике Србије, представници министарста-
ва и правосуђа, професори Универзитета у Београду, 
колеге других архива и музеја, директори јавних пре-
дузећа и установа из Пожаревца и Београда. 
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Историјски архив Пожаревац је за ову пригоду, поред ар-
хивалија, издвојио и 25 раритета из своје библиотеке, а које 
се односе на проблематику судства: Грађански законик за 
Кнежевину Србију, обнародован 1844. године, Зборник закона 
и уредбених указа издатих у Књажеству српском од априла 
1840. до краја децембра 1844. године, Београд, 1845; Уредба о 
еснафима, Београд, 1847; Тумачење грађанског законика од 
1844. године, Београд, 1850, 1851; Закон о црквеним властима 
православне вере, Манастир Раваница, 1862; Ђ.Д. Ценић, Об-
јаснене казнителног законика за Књажество Србију, Београд, 
1865; Ђ. Павловић, Хипотекарно право у Кнежевини Србији, 
Београд, 1868; Закон о пороти за Књажество Србију (којим 
је легализована установа тзв. поротног суђења), Крагујевац, 
1871; Ј.Ђ.Авакумовић, Стицај злочина, Београд, 1883; Гра-
ђански законик са Законом трговачким и Законом о уређењу 
аграрних одношаја у новоослобођеним пределима, за Краљеви-
ну Србију, Београд, 1884; Право, лист за правне науке и пра-
восуђе, власник и уредник С. Максимовић, Пожаревац, 1885; 
Бранић, часопис за правне и државне науке, издаје и уређује 
др Мил. Р. Веснић, Београд, 1892; Нова збирка начелних одлука 
одељења и општих седница Касационог суда, скупио и уредио 
Ст. Максимовић, Пожаревац, 1894; Устав за Краљевину Ср-
бију, са другом групом закона којима се регулише рад Скуп-
штине и Државног савета, Београд, 1894; Зборник уредаба, 
закона, указа, наредаба, расписа, обзнана одељења за трго-
вину, радиности саобраћај Министарства народне приврде, 
Београд, 1894; Пандекте или Данашње Римско право – уџбе-
ник Л.Арнтса Ритера од Арнесберга, у преводу др Драгише Т. 
Мијушковића, професора права на Великој школи, Београд, 
1895; Законик Стефана Душана, Цара српског 1349. и 1354. 
у издању и објашњењу Стојана Новаковића, Београд, 1898; 
Глас народа, судства и администрације, Београд, 1902; Закон 
о шптампи од 12. марта 1881. године, са изменама и допунама 
од 1882, 1884. и 1898. године, Београд, 1903; Казнени законик 
и Кривични судски поступак Краљевине Србије, са предго-
вором др Душ. Суботића, секретара Министарства правде 
Краљевине Србије, Београд, 1911; Зборник закона и уредаба 
– прва књига: Устав, органски закони и општи администра-
тивни закони, Београд, 1913; Зборник уредаба за новоослобо-
ђене и присаједињене области, Крф – штампано у Државној 
штампарији Краљевине Србије, 1916; Суђења у пожаревачком 
магистрату 1827-1844, Пожаревац, 1973. (репринт издања 
Суђења у Кнежевини Србији пре писаних законика, из архиве 
пожаревачких магистрата, сакупио и уредио Стеван Макси-
мовић у Пожаревцу 1898. године).

3. Место и датум гостовања изложбе: 
Хол Окружног суда Пожаревац, од 7. до 15. децембра 2006.
Организација гостовања изложбе: Окружни суд Пожаревац
Организација и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожареац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција:  Изложбени каталози, каталог 11 (друго издање)
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутор каталога: Јасмина Живковић
ISBN 86-84969-17-0
На отварању изложбе говорили: 
Светлана Гацо, председница Окружног суда Пожаревац, 
Драган Петровић, Окружни јавни тужилац, 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац
Изложбу отворио: 
Зоран Стојковић, министар правде  
у Влади Републике Србије
Број изложбених дана: 7 
Број посетилаца: преко 500

Поводом обележавања 185 година од оснивања првог На-
хијског суда у Пожаревцу, 7. децембра 2006. у холу Окру-
жног суда у Пожаревцу, постављена је изложба Историјског 
архива Пожаревац Судство као сегмент српске државности 
– од Пожаревачког магистрата до првостепеног суда. У самој 
згради Окружног суда у Пожаревцу, изложба је постала изу-
зетно сведочанство оснивања и развоја институције судства 
у Пожаревцу односно Србији. 

Свечаности обележавања јубилеја судства у Пожаревцу 
присуствовао је велики број званица из сфере правосуђа 
Србије, док је изложбу отворио Зоран Стојковић, министар 
правде у Влади Републике Србије. Изложбу је видело преко 
500 гостију и била је доступна публикуму до 15. децембра. 
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Када желимо да нагласимо зрелост и успешност 
једне државе говоримо и темељима и утемељености 
њених државних институција и степену демократије. 
Када говоримо о стварању модерне српске државе 
говоримо, пре свега, о два века стварања државотворних 
институција и установа које чине обележје новог лица 
Србије која почиње да прати токове и стремљења 
европских суседа обележје  цивилизованости једне 
државе чине закони и институције које га штите и 
спроводе. Пожаревачки суд, основан 1821. године, 
као први нахијски суд у новоствореној држави, чини 
Пожаревљане посебно привилегованим и поносним 
јер указује на посебно место које је Пожаревац имао у 
привредном, политичком и друштвеном погледу у тек 
ослобођеној земљи на путу ка стицању независности.

Изложба прати развитак институција судства, од 
Првог нахијског суда пожаревачког, Суда Округа По-
жаревачког, Првостепеног пожаревачког суда, при-
мирителних судова општина, приказује пожаревачке 
правозаступнике  и даје изводе из правне библиогра-
фије  19. века. 

Историјски архив Пожаревац овом изложбом 
наставио је, после банкарства у Пожаревачком округу, 
истраживање развитка државотворних институција, 
сматрајући и дајући приоритет најважнијим темама 
које прате оснивање и развитак Кнежевине Србије.
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2005.
ИЗЛОЖБА 

„СКИЦА КРОЗ ВРЕМЕ – НЕКА БУДЕ ГРАД“
Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Дом Војске СЦГ у Пожаревцу, од 2. до 16. септембра 2005.
Организација премијере и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 6
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутори каталога: 
Гордана Ранђеловић, Драгана Милорадовић и  
Јасмина Николић
Сарадник: Драган Фелдић, дипл.инг.архитектуре
Рецензент каталога и изложбе:  
мр Александра Ђукић, асистент на Одељењу за урбанизам на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду
ISBN 86-84969-06-5
Обим каталога: 24 стране
Реализација/визуелизација изложбе:  
Јасмина Николић, Драгана Милорадовић, Весна Башић 
(Архив Војводине)
На отварању изложбе говорили:  
мр Тихомир Јовановић,  
саветник Председника Општине Пожаревац,  
мр Александра Ђукић, Архитектонски факултет Београд, 
рецензент изложбе и каталога, и  
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац 
Изложбу отворио:  
Зоран Анђелковић,  
потпредседник Народне Скупштине Републике Србије
Програм свечаности:  
Небојша Кундачина, глумац Народног позоришта Београд и 
Градски женски хор „Барили“, диригент мр Каталин Тасић
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 200

Поводом стодеведесет година од Другог српског устан-
ка, Историјски архив Пожаревац представио је планску до-
кументацију града Пожаревца, која представља изузетно 
сведочанство рада на урбаницазији и европеизацији града 
и живота у њему. При реализацији изложбе коришћена је 
архивска грађа Историјског архива Пожаревац и то из фон-
дова: Суд општине града Пожаревца (1883-1933) и Општина 
пожаревачка, Пожаревац (1922-1935), али и техничка архива 
Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове Општи-
не Пожаревац. Такође, вршена су и истраживања у Архиву 
Србије (фондови: Кнежева канцеларија, Државни Совјет, 
Збирка Мите Петровића, збирке мапа, лични фонд Николе 
Пашића, Министарства просвете, Министарства финансија). 
Постављено је 12 планова урбанизације града са чак 10 при-
лога – додатних делова планова урбанистичких решења од 
1883. (односно можда 1863. године - недоумица услед нечитко 
исписаног датума на најстаријој „Скици једне части вароши 
Пожаревца“) до „Детаљног плана са архитектонско-урбани-
стичким решењима реконструкције ужег центра Пожарев-
ца“, аутора проф. П. Цагића из 1989. године.

„Скица једне части вароши Пожаревца“ :
На којој су означене мале (махале вароши) Бурјан, Брд-

ња, Влашка мала и друге, најзначајнији објекти тог времена 
– било да су јавни или објекти имућнијих Пожаревљана. 

Већ 1893. године Јефта Стефановић и Феликс Далековић 
израдили су  нови План регулације вароши Пожаревца који је 
одобрио министар грађевина, после детаљног прегледа, 1895. 
године. Обрађујући план за поставку, архитекта Гордана Ран-
ђеловић, приметила је да је овим регулационом планом пред-
виђено формирање уличне мреже ширине регулације поје-
диних улица и до 30 м што је „смео подугхват за то време и 
старијум развоја вароши али и прилично коректан са аспекта 
дугогодишњег планирања.“

Регулацију центра града – улица Синђелићеве, Железнич-
ке, Бранкове, Дубровачке и Трга Краља Александра – одобрио 
је и потписао министар грађевина 1898. године.

И данас изузетно жива и лепа зграда пијаце и новог град-
ског трга – Цветног трга, пројектовао је Михајло Бугарски 
1922, да би и данас била у истој функцији са мало измењеном 
физиономијом, у односу на почетну идеју пијаце близу зграде 
Начелства из 1898. године.
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Почетак ХХ века донео је низ нових регулација 
–  Измена регулације града Пожаревца из 1900. 
године, Ситуацију једног дела вароши за измену 
регулационог плана за отварање нове пијаце из 
1909. године коју је потписао тадашњи министар 
грађевина Никола Пашић, Ситуација дела вароши 
Пожаревца а за измену регулационог плана на 
месту званом Крунски трг из 1910. године.

У међуратном периоду бројне регулације цен-
тра града представљене су Ситуационим планом 
једног дела вароши Пожаревца из 1930. године, 
док је Генерални регулациони план града Пожа-
ревца, архитекте Михајла Радовановића, из 1934. 
године, дефинисао локације и зоне изградње јав-
них објеката – болница, верских објеката, објека-
та културе, пијаце и сл.

Трећи део поставке припада послератних ре-
гулацијама и генералним урбанистичким плано-
вима који се управо ослањају на дело архитекте 
Михајла Радовановића из 1934. године.

Могли бисмо подвући и последњи део у струк-
тури изложбе – планове са архитектонско - урба-
нистичким решењима и реконструкцијама ужег 
центра Пожаревца од шездесетих до краја осам-
десетих година који су донели футуристичке еле-
менте градске урбане културе.

Гордана Ранђеловић, дипл.инг. архитекту-
ре у Одељењу за урбанизам и комунално-правне 
послове Општине Пожаревац, израдила је ком-
плетно објашњење планова, скица и техничке до-
кументације. Асистент на Одељењу за урбанизам 
Архитектонског факултета Универзитета у Бео-
граду, мр Александра Ђукић, приредила је рецен-
зију изложбе која је умногоме олакшала послове 
вредновања експоната и дала димензију комплет-
ној поставци. При постављању оригиналних пла-
нова и скица уређења града, од друге половине 19. 
века до краја 20. века, у сали Дома Војске СЦГ, од 
великог значаја је била помоћ Весне Башић, архи-
висте Архива Војводине. 
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ИЗЛОЖБА

„СРПСКА ВАЗДУХОПЛОВНА КОМАНДА У ПОЖАРЕВЦУ 1915. ГОДИНЕ“
1. Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Дом Војске СЦГ у Пожаревцу,
од 20. октобра до 11. новембра 2005.
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
Организација премијере: Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 8
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутори каталога: 
Драгана Милорадовић, Јасмина Николић, 
мр Небојша Ђокић и мр Драган Шалер
ISBN 86-84969-08-1
Обим каталога: 72 стране
Аутор виртуелне презентације: мр Драган Шалер
Рецензенти каталога и изложбе: 
проф. др Љубодраг Димић и проф. др Синиша Мишић
Филозофски факултет Универзитета у Београду
На отварању изложбе говорили: 
мр Звонимир Благојевић, заменик председника Општине 
Пожаревац, 
Александар Ердељановић, директор Архива Југословенске 
Кинотеке Београд и 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац 
Изложбу отворио: 
Војислав Михајловић, 
потпредседник Народне Скупштине Републике Србије
Програм свечаности: 
пројекција документарних филмова из фундуса Архива 
Југословенске Кинотеке Београд
Реализацију пројекта омогућила: Општина Пожаревац
Број изложбених дана: 21
Број посетилаца: 200

Пројекат је започет са благословом Његовог Преосве-
штенства Епископа пожаревачко-браничевског Господина 
Господина др Игнатија, а поводом деведесет година од „Ма-
кензенове“ офанзиве на Србију (1915-2005) и шездесет годи-
на од победе над фашизмом. На изложби је презентована до-
кументарна грађа везана за прву пилотску школу у Пожарев-
цу, за пилоте који су полетали са пожаревачког аеродрома, 
фотографије и филм о пожаревачком аеродрому (набављен 
из Архива Југословенске Кинотеке), а који је на свечаности 
коментарисао директор Александар Ердељановић. У жељи да 
што верније прикаже аероплане који су полетали са пожаре-
вачког аеродрома и вршили осматрачке мисије изнад задатих 
просторија, мр Драган Шалер је израдио мапе задатих мисија 
са путањом лета аероплана и посадом. 

Пожаревац је, у периоду непосредно пред Макензенов 
напад на Краљевину Србију, односно напад здружених снага 
Аустроугарске и Немачке, био један од највише бомбардова-
них градова. Више бомби из аероплана бачено је једино на 
Крагујевац, који је због својих војних постројења био страте-
шка мета нападача. Током бомбардовања Пожаревца и око-
лине забележене су и жртве и знатна материјална штета, што 
је на изложби документовано у извештајима. 

Изложбени панои приказују аероплане немачког и ау-
строугарског ваздухопловства који су коришћени приликом 
извиђања и бомбардовања српске обале Дунава и засипали 
бомбама Пожаревачки округ.

Мр Драган Шалер израдио је прецизне цртеже  пројек-
тила  - пет модела авионских бомби са техничким подацима 
и спиралне стрелице, које су бацане у сноповима од по неко-
лико стотина и са висине од 2000м имале снагу да „проби-
ју коњаника заједно са коњем“ – ужасна оружја смрти 1915. 
године.
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Приказан је и митраљез аутроугарске 
производње калибра 8 мм који је, претходно 
заплењен од Аустроугара, уграђен на двоседи 
аероплан  „Олуј“ који је полетао са пожаре-
вачког аеродрома и учестовао у аеропланским 
биткама на небу изнад Пожаревца и Округа. 
На изложби је представљена и фотографија 
са посете француских официра и подофицира 
који су, као помоћ, послати у Србију с проле-
ћа 1915, а који су летели и на Пожаревачком 
аеродрому. 

Извиђања пилота са Пожаревачког аеро-
дрома помогла су у организовању војних фор-
мација за одбрану Србије извештавајући о оче-
киваном нападу уједињених армада Аустро-
угарске и Немачке, извештавајући о њиховој 
бројности и маневрима.

На тај начин изложба пружа увид у дневник 
догађаја од пролећа 1915. до времена непо-
средно пред почетак Макензенове офанзиве 6. 
септембра 1915. Изложба садржи 83 архивали-
ја, архивских фотографија, планова лета - из-
виђања са уцртаним мисијама посада аеропла-
на, цртеже аероплана којима су располагали 
Српска ваздухопловна команда, аустроугарско 
и немачко ваздухопловство. Изложбу су упот-
пунили музеолошки предмети Историјског 
музеја Србије – 13 експоната оружја из пери-
ода Првог светског рата (пушке, карабини, ре-
волвери, пиштољи и сабље официра пешадије 
Кнежевине и Краљевине Србије). 

Изложбу је отворио потпредседник На-
родне Скупштине Републике Србије, Војислав 
Михајловић, а свечаности су присуствовали 
и Живадин Јотић, начелник Браничевског 
округа са сарадницима, велики број гостију из 
Националног аероклуба из Београда, колеге 
из других архива, музеја и грађани. У оквиру 
пројекта Историјског архива Пожаревац пу-
бликован је каталог и постер, док је, за потребе 
презентације изложбе урађена виртуелна пре-
зентација. Реализацију пројекта омогућила је 
Општина Пожаревац.
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2. Место и датум гостовања изложбе: 
Галерија „Икар“, Клуб ваздухопловства, 
Штросмајерова бр. 3, Земун,  
од 23. марта до 5. априла 2006.
Организација гостовања: 
Клуб ваздухопловства Земун и  
Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: 
потпуковник Синиша Гавриловић,  
начелник Клуба ваздухопловства, 
мр Звонимир Благојевић, заменик 
председника Општине Пожаревац, 
Александар Ердељановић, директор Архива  
Југословенске Кинотеке и 
Јасмина Николић, директор Историјског 
архива Пожаревац
Изложбу отворио: 
генерал-пуковник Драган Катанић, 
командант ваздухопловних снага и 
противваздушне одбране  
Војске Србије и Црне Горе
Програм свечаности:  
Хор Уметничког ансамбла ВСЦГ 
 „Станислав Бинички“
Број изложбених дана: 14 
Број посетилаца: 250
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Изложба Српска ваздухопловна Команда у Пожаревцу 
1915. године представљена је 23. марта 2006. године у Клубу 
ваздухопловства, у галерији „Икар“ у Земуну, и била је отво-
рена за публику до 5. априла. Изложбу је отворио генерал-
-пуковник Драган Катанић, командант ваздухопловних снага 
и противваздушне одбране Војске СЦГ, а међу присутнима 
били су представници политичког живота земље, бројни 
представници Војске СЦГ, помоћник министра за капиталне 
инвестиције Милан Миљевић, академик Драган Недељковић, 
доц. др Радован Радовановић са Криминалистичко-полициј-
ске академије Београд, представници правосуђа, професори 
Универзитета у Београду, колеге других архива и музеја, ди-
ректори јавних предузећа и установа из Пожаревца и Бео-
града – генерални директор „Телекома“, генерални директор 
„Нафтагаса“, велики број гостију из Националног аероклуба, 
итд. На изложби је презентована документарна грађа везана 
за прву пилотску школу у Пожаревцу, и документарни фил-
мови из фундуса Југословенске Кинотеке Београд о пилоти-
ма који су полетали са пожаревачког аеродрома. 

Поводом изложбе „Српска ваздухопловна команда у По-
жаревцу 1915. године“ представљен је тв-прилог у емисији 
„Дозволите...“ на Другом програму РТС-а, као и директно 
укључење пожаревачке радио-станице у догађај у Земуну, у 
Клубу ваздухопловства.

3. Место и датум гостовања изложбе: 
Дом Војске Србије у Пожаревцу, 
од 12. фебруара до 5. априла 2007.
Организација гостовања: 
Команда Гарнизона Пожаревац 
и Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
Повод гостовања: 
државни празник Сретење и Дан Војске Србије
Изложбу отворио: 
пуковник Винко Марковски, 
Командант Гарнизона Пожаревац
Број изложбених дана: 50
Број посетилаца: 300
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2005.
ИЗЛОЖБА 

„ДЕСЕТ ВЕКОВА СВЕТЛОСТИ БРАНИЧЕВСКЕ“
Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Свечана сала Општине Пожаревац, 
од 27. децембра 2005. до 11. јануара 2006.
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
Организација: Историјски архив Пожареац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 7
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутор изложбе и каталога: Живислав Антонијевић 
ISBN 86-84969-10-3
Обим каталога:12 страна
Виртуелну презентацију приредио: 
мр Драган Шалер
Изложбу је отворила: 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац
Програм свечаности: 
Црквени хор при храму Светих Архистратигова Михаила  
и Гаврила, хоровођа Љиљана Ракић
Повод: 
Изложба је део пројекта „Браничевска епархија у првој 
половини 19. века“
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 150

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа по-
жаревачко-браничевског Господина Господина др Игнатија, 
27. децембра 2005. године у свечаном салону Општине По-
жаревац, као изузетан пратећи елемент представљања књиге 
„Браничевска епархија у првој половини 19. века“ отворена 
је и изложба уметничких фотографија Живислава Антони-
јевића под називом Седам векова светлости браничевске. 
Четрдесет и четири уметничке фотографије бележе старину 
сачуваних и живих цркава и манастира Браничевске епархи-
је - од Горњака, Манасије, Раванице, до цркава по насељима 
у Раброву, Смедереву, Пожаревцу, Кисиљеву, до сачуваних 
брвнара у Крњеву, Покајници....

Свечаности је присуствовало Његово Преосвештенство 
Епископ пожаревачко-браничевски, а обратили су се: 
протојереј др Радован Биговић, професор Православног 
богословског факултета у Београду, др Предраг Пузовић, 
професор Православног богословског факултета, проф. 
др Предраг Драгојевић, професор на Одељењу за историју 
уметности Филозофског факултета у Београду, приређивачи 
публикације мр Небојша Ђокић и Љубодраг Поповић, и 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац. 
Говорећи превасходно о представљању књиге Браничевска 
Епархија у првој половини 19. века, говорници су уочавали и 
лепоте изложених уметничких фотографија, које се налазе 
и у самој књизи. „...Фотографије Живислава Антонијевића су 
молба за прочишћење душе, поглед уперен према љубави и 
безазлености, према животу без греха и земних обмана. Он 
се обраћа не уму посматрача него души његовој, не ономе 
што у човеку тумачи свет, већ ономе што у човеку осећа 
слућене вредности, што чезне за милошћу онога који садржи 
сву милост и доброту. Фотографије Живислава Антонијевића 
исијавају светлост, лепоту једноставности, симетричност 
линија и хармонију боја. Оне су... предели боје светлости!...“ 
– написала је у каталогу изложбе Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац. 

2. Место и датум гостовања изложбе:  
Порта храма Светог Спиридона Чудотворца, Трст, Италија,  
од 17. децембра 2010. до 1. фебруара 2011.
Организација: Српска Православна Црквена општина  
Трст-Италија
Реализација пројекта: Историјски архив Пожаревац
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања, 4
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутор изложбе: Живислав Антонијевић 
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
ISBN 987-86-84969-33-2
На свечаности су говорили: Владимир Николић, конзул 
Републике Србије у Италији, Богољуб Стојићевић, 
председник Православне Црквене Општине Трст,  
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Његово Преосвештенство Епископ Браничевски др 
Игнатије, мр Јасмина Николић, директор Историјског 
архива Пожаревац
Изложбу отворила: Фредерика Сеганти, министар за 
развој и међународну сарадњу Италије
Програм свечаности: Градски женски хор „Барили“, 
диригент мр Каталин Тасић
Број изложбених дана: 45 
Број посетилаца: 1000

На позив Српске Православне Црквене општине 
Трст, изложбу Десет векова светлости Браничевске 
Историјски архив Пожаревац поставио је у порти хра-
ма Светог Спиридона Чудотворца, у Трсту, у Италији, 
под покровитељством Града Пожаревца. Изложба је 
постављена 16. децембра 2010. и репрезентује је три-
десет и два паноа на којима су, уз уводни (на три језика 
– српски, италијански и енглески), представљене фо-
тографије цркава и манастира са подручја Браничев-
ске епархије. Изложбу прати и мултимедијално изда-
ње на италијанском и енглеском језику, а покровитељ 
пројекта је Град Пожаревац.

Поентирајући дуготрајну добру сарадњу Србије и 
Италије у свим сферама привреде и културе, конзул 
Републике Србије у Италији Владимир Николић из-
разио је задовољство изложбом и захвалност Исто-
ријском архиву Пожаревац који је изложбу учинио 
доступном италијанској јавности, али и туристима из 
читавог света, док је изложбу отворила министар за 
развој и међународну сарадњу Италије Фредерика Се-
ганти. У цркви Светог Спиридона Чудотворца, Његово 
Преосвештенство Епископ Браничевски др Игнати-
је беседом се обратио присутнима, а саму свечаност 
отварања поставке „Десет векова светлости Браничев-
ске“ која је била културни догађај, пропратила је ТВ 
Дуга специјалном тв емисијом. 

3. Место и датум гостовања изложбе: Порта цркве 
Свете Петке у Пожаревцу, од 17. до 20. октобра 2014.
Организација гостовања: Епархија Браничевска
Реализација: Историјски архив Пожаревац
Повод: обележавање двадесет година од устоличења 
Његовог Преосвештенства Епископа Браничевског 
др Игнатија Мидића
Број изложбених дана: 4
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2006.
ИЗЛОЖБА

 „АПРИЛСКИ РАТ“ 
1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Дом Војске СЦГ у Пожаревцу, од 26. априла до 4. маја 2006. 
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Институција сарадник на пројекту:  
Архив Војноисторијског института Београд
Организација: Историјски архив Пожареац 
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 9
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутори каталога: др Миле Бјелајац, научни саветник 
Института за новију историју Србије, Драгана Милорадовић, 
архивист Историјског архива Пожаревац и Бранка 
Пророковић-Лазаревић, архивист Архива Војноисторијског 
института, Београд
Аутори поставке: Драгана Милорадовић и  
Бранка Пророковић Лазаревић
ISBN 86-84969-14-6
Обим каталога: 32 стране
Реализацију изложбе и каталога омогућила:  
Општина Пожаревац
На свечаности су говорили: пуковник мр Драган 
Крсмановић, начелник Архива Војноисторијског института 
Београд, др Миле Бјелајац, научни саветник Института 
за новију историју Србије Београд, аутор уводног текста 
каталога изложбе, Александар Ердељановић, директор 
Архива Југословенске Кинотеке Београд и Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац
Изложбу отворио: пуковник Винко Марковски, командант 
Гарнизона Пожаревац
Програм свечаности: пројекција документарних филмова 
Архива Југословенске Кинотеке о 27. марту 1941. у Београду 
и 27. марту 1941. у Божевцу. Документарне филмове је 
коментарисао Александар Ердељановић, директор Архива 
Југословенске Кинотеке
Број изложбених дана: 9
Број посетилаца: 200

Изложба Априлски рат отворена је 26. априла 2006. 
године у Дому Војске СЦГ, а поводом Дана Историјског ар-
хива Пожаревац и шездесетпет година од Априлског рата. 
Изложба је настала сарадњом са Архивом Војноисторијског 
института у Београду, а отворио је пуковник Винко Марков-
ски, командант Гарнизона Пожаревац. Каталог изложбе чини 
реч унапред Јасмине Николић, директора Историјског архи-
ва Пожаревац, стручни текст „Априлски рат 1941“ др Милета 
Бјелајца, научног саветника Института за новију историју 
Србије у Београду, стручњака управо из поменуте области 
историје, а одабир докумената, поставку и аналитику изло-
жбених прилога су урадиле Драгана Милорадовић, архивист 
пожаревачког Архива и Бранка Пророковић Лазаревић, ар-
хивист Архива Војноисторијског института из Београда. 

Представљена архивска грађа потиче из фундуса Историј-
ског архива Пожаревац, Архива Војноисторијског института 
и Војног музеја. Од 67 представљених архивских докумената, 
8 су из Историјског архива Пожаревац по први пут изложени, 
док је из Војног музеја приказано 26 фотографија. 

На свечаности отварања изложбе Архив Југословенске 
Кинотеке представио је филмове из свог фундуса о 27. марту 
у Београду и Божевцу уједно поклонивши нашем Архиву ко-
пију овог значајног филма, једног од првих колор остварења и 
при том снимљеног у близини Пожаревца. Пројекат обухвата 
штампани каталог и постер, а реализацију пројекта омогући-
ла је Општина Пожаревац.

2. Место и датум гостовања изложбе:  
Централни Дом Војске СЦГ у Београду, 
од 5. до 17. маја 2006. године.
Организација гостовања: Медија центар „Одбрана“ и 
Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Организација: Историјски архив Пожаревац и  
Архив Војноисторијског института Београд
На отварању изложбе говорили:  
пуковник др Михајло Басара, начелник Војноисторијског 
института за стратегијска истраживања Министарства 
одбране Србије и Црне Горе,  академик Драган Недељковић и 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац
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Изложбу отворио: генерал-пуковник Љубиша 
Јокић, начелник Генералштаба Војске Србије и 
Црне Горе
Програм свечаности: Квартет Уметничког 
ансамбла ВСЦГ „Станислав Бинички“
Број изложбених дана: 12 
Број посетилаца: 400

Изложба Априлски рат постављена је и у Цен-
тралном Дому Војске СЦГ у Београду, где је го-
стовала од 5. до 17. маја 2006. године. 

„У таласу глобализације неће нестати мали 
него заборавни народи“, напоменуо је у свом 
обраћању академик Драган Недељковић.

Свечаном отварању изложбе у Београду прису-
ствовали су и генерал Славко Бига (Ваздухопловни 
музеј Београд), командни кадар Војске СЦГ, зва-
нице са Београдског универзитета Филозофског и 
Правног факултета - проф. др Ђорђе Лазин, проф. 
др Светислав Табороши, са београдских Институ-
та, из Архива Војводине Нови Сад, Архива Срби-
је, Архива СЦГ, архива из Зрењанина, Новог Сада, 
Београда, Пожаревца, представници Општине По-
жаревац, медија („Политика“, „Реч народа“, војна 
гласила, пожаревачки радио). Представљени су до-
кументарни филмови из фундуса Архива Југосло-
венске Кинотеке које је коментарисао директор 
ове установе Александар Ердељановић. Пригодом 
изложбе „Априлски рат“ публиковани су текстови 
у војним гласилима, у локалном листу „Реч народа“, 
обезбеђено је директо укључење на Радио Пожа-
ревцу, а потом и специјална емисија на ТВ „Бисер“. 

3. Место и датум гостовања изложбе: 
(Римејк изложбе Априлски рат)
Галерија „Обојена светлост“ Центар за културу 
Пожаревац, од 15. до 31. октобра 2016.
Организација: Центар за културу Пожаревац
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
Реализација/визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожареац
Повод: 75 година од почетка Другог светског рата 
– изложба као пратећа манифестација свечаности 
„Дан ослобођења“  Града Пожаревца
Број изложбених дана: 17 дана 
Број посетилаца: 300
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2006.
ИЗЛОЖБА

„ПОЖАРЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА“
1. Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Дом Војске Србије у Пожаревцу, 
од 19. до 29. септембра 2006.
Организација и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожареац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 10
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутор каталога и изложбе: Слободанка Цветковић
Рецензенти: доц. др Арсен Ђуровић и др Зоран Т. Јовановић 
Коректура и лектура каталога: мр Милорад Симић
Превод на енглески: Бранко Петровић
ISBN 86-84969-16-2
Обим каталога: 136 страна
Реализацију каталога и изложбе омогућила: 
Општина Пожаревац
Инсталација у изложбеном простору:
позоришна сценографија Центра за културу Пожаревац
Визуелизација пројекта: 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац
О пројекту су говорили: 
Душан Вујичић, председник Општине Пожаревац, 
доц. др Арсен Ђуровић, Филозофски факултет Универзитета 
у Београду, др Зоран Јовановић, театролог, Београд, 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац 
и Слободанка Цветковић, аутор изложбе и каталога
Изложбу отворио: Војислав Брајовић, 
глумац Југословенског драмског позоришта Београд
Програм свечаности: 
Певачка етно-група Пожаревачке гимназије „Лазарице“
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 250

Мултимедијални пројекат Историјског архива Пожаревац 
Пожаревачко позориште између два светска рата постављен 
је 19. септембра 2006. у Дому Војске Србије. На изузетан на-
чин изложбу је отворио глумац Војислав Брајовић, непосред-
но пре инаугурације на функцију министра културе у Влади 
Републике Србије, који се, у свом говору, подсећао на своје 
прве глумачке задатке и савете старијих колега и професо-
ра са Академије, чије су фотографије управо представљене у 
оквиру поставке. 

Пожаревачко позориште у међуратном периоду значило 
је досегнутост одређеног културног нивоа пожаревачке по-
зоришне публике, у времену које представља кулминацију 
привредног, друштвеног и културног развоја града. Укус по-
зоришне публике осликава и паралелно егзистирање тради-
ционалног и модерног начина размишљања, два лица града 
који се, у својим социјалним слојевима полако мења и из-
раста стално наглашавајући наклоност становника према 
позоришту и његовом очувању. Необјављена архивска грађа 
Историјског архива Пожаревац допуњена је истраживањем у 
Архиву Србије, Архиву Војводине и Музеју позоришне умет-
ности у Београду.

Отварању изложбе присуствовало је више од 250 гостију, 
међу којима и из Војске Србије, полиције, судства, културе, 
просвете, цркве, гости из других архива, позоришта, факул-
тета, Општине Пожаревац, а организована је и посебна пре-
зентација за војну делегацију из Бугарске. Пројекат „Пожа-
ревачко позориште између два светска рата“, који обухвата 
изложбу, штампани каталог и постер, омогућила је Општина 
Пожаревац.

2. Место и датум гостовања изложбе: 
Дом Војске Србије, од 31. марта до 9. априла 2007.
Повод свечаности: 
у част XII Глумачких свечаности „Миливоје Живановић“
Организација гостовања изложбе: 
Центар за културу Пожаревац и Организациони одбор  
XII Глумачких свечаности „Миливоје Живановић“
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 10 (друго издање)
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За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутор каталога и изложбе:  
Слободанка Цветковић
ISBN 978-86-84969-19-6 (друго издање)
Реализацију каталога и изложбе омогућила: 
Општина Пожаревац
Изложбу отворио: Божидар Ђуровић, директор 
Народног позоришта из Београда
Број изложбених дана: 10
Број посетилаца: 500

Изложба Историјског архива Пожаревац По-
жаревачко позориште између два светска рата 
постављена је 31. марта 2007, у Дому Војске Ср-
бије, у част XII Глумачких свечаности „Миливоје 
Живановић“, за велики број глумаца и посетила-
ца пожаревачке агоре позоришних уметника и 
поштовалаца позоришта. 

3. Место и датум гостовања изложбе: 
Галерија „Обојена светлост“ Центра за културу 
Пожаревац, од 2. до 8. априла 2014.
Повод свечаности: у част ХIХ Глумачких 
свечаности „Миливоје Живановић“
Организација гостовања изложбе: 
Центар за културу Пожаревац 
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац
Изложбу отворила: 
Јасмина Николић, директор  
Историјског архива Пожаревац 
Број изложбених дана: 7
Број посетилаца: 1000

 
Изложба Историјског архива Пожаревац По-

жаревачко позориште између два светска рата 
постављена је 2. априла 2014, у галерији Центра 
за културу у Пожаревцу, у част ХIХ Глумачких 
свечаности „Миливоје Живановић“, за велики 
број глумаца и посетилаца пожаревачке агоре по-
зоришних уметника и поштовалаца позоришта. 
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2007.
ИЗЛОЖБА 

„ПОЖАРЕВАЧКИ ОКРУГ У ПРИВРЕДИ СРПСКЕ БУРЖОАСКЕ ДРЖАВЕ“
1. Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Дом Војске Србије у Пожаревцу, од 12. до 29. марта 2007. 
Организација: Историјски архив Пожареац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 12
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутор каталога: Јасмина Живковић
Рецензент каталога и изложбе:  
проф. др Светислав Табороши, Правни факултет у Београду
Коректура и лектура: Беба Станковић
Превод на енглески језик: проф. Мирјана Ковачевић
ISBN 86-84969-18-9
Обим каталога: 168 страна 
Реализација изложбе:  
Јасмина Живковић, Драгана Милорадовић 
О изложби су говорили:  
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац,  
др Светислав Табороши, професор Правног факултета, 
Београд, и рецензент каталога, Јасмина Живковић,  
аутор изложбе и каталога
Изложбу отворио: Миладин Милошевић, в.д.директора 
Архива Југославије Београд
Број изложбених дана: 24
Број посетилаца: 200 

Пројекат Историјског архива Пожаревац Пожаревачки 
округ у привреди српске буржоаске државе, реализован је по-
водом педесетдевет година од оснивања и рада Историјског 
архива Пожаревац. 

Изложба посвећена развитку привреде у Кнежевини од-
носно Краљевини Србији/Југославији, ауторке Јасмине Жив-
ковић, архивисте, премијерно доноси архивалије из Исто-
ријског архива Пожаревац, мањим делом из Архива Србије 
и приватних збирки. На паноима су презентована 203 доку-
мента и архивске фотографије које се односе на привреду 
Пожаревачког округа од 1837. до 1941. године. На докумен-
тован и оригиналан начин приказан је развој Пожаревца и 
привреде Пожаревачког округа по делатностима: пољопри-
вреда, сточарство, трговина, занатство, угоститељство, ру-
дарство, индустрија, саобраћај, електрификација, финансије, 
задругарство. Поставка представља проблем преласка Пожа-
ревачког округа из фазе у којој доминира пољопривреда и 
сточарство у време развоја индустријског друштва и развоја 
руралног центра у урбану средину на путу модернизације. 
Посебна тема обраћа се феномену меморандума у пословној 
преписци пожаревачких пословних предузећа.

Пројекат Историјског архива Пожаревац, који обухвата 
изложбу, штампани каталог и постер, омогућила је Општина 
Пожаревац. 
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2. Место и датум гостовања изложбе:  
Галерија стране уметности при Музеју  
града Новог Сада,  
од 11. септембра до 1. октобра 2007. 
Организација гостовања:  
Историјски архив града Новог Сада и  
Музеј Града Новог Сада
Реализација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац
На свечаности говорили:  
Драгана Латиновић, директорка  
Историјског архива града Новог Сада,  
Јасмина Николић, директорка  
Историјског архива Пожаревац,  
др Љубивоје Церовић, професор 
Универзитета у Новом Саду
Изложбу отворио:  
Радован Јокић, члан Градског већа  
града Новог Сада
Програм свечаности:  
Тамбурашки оркестар из Новог Сада
Број изложбених дана: 21
Број посетилаца: 200

Изложба Пожаревачки округ у привреди 
српске буржоаске државе постављена је 11. 
септембра 2007. у Галерији стране уметности 
при Музеју града Новог Сада, у самом среди-
шту града, у пешачкој зони. Изложба је била 
постављена у оквиру архивске међуинститу-
ционалне сарадње. Изазвала је велику пажњу 
новосадске јавности, а и локалне медијске 
куће пропратиле су изложбу као културни 
догађај у граду. 
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2007.
ИЗЛОЖБА 

„ДОБРОТВОРИМА И ЗАДУЖБИНАРИМА – С` ПОШТОВАЊЕМ“
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Дом Војске Србије у Пожаревцу, од 9. до 22. октобра 2007. 
Организација: Историјски архив Пожареац
Издавач е-каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања, 1.
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутор изложбе: Слободанка Чолаковић
Аутор електронског каталога: мр Драган Шалер
ISBN 978-86-84969-18-9
Реализација: Историјски архив Пожаревац
На свечаности говорили:  
Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац и Слободанка Чолаковић, аутор изложбе 
Изложбу отворио:  
др Мирослав Перишић, директор Архива Србије Београд
Програм свечаности:  
Милорад Маринковић, композитор из Београда 
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 200

Изложба Добротворима и задужбинарима – с` пошто-
вањем отворена је 9. октобра 2007, у галерији Дома Војске 
Србије у Пожаревцу. Изложбу је отворио директор Архива 
Србије др Мирослав Перишић, у присуству већег броја гости-
ју – представника Музеја геноцида из Београда, главног уред-
ника Трећег програма Радио Београда Јована Деспотовића, 
представника Микрофилмског центра из Београда, колега из 
Архива Србије, представника локалне самоуправе, војске, цр-
кве и медија. 

„Задужбинарство је нешто што спада у добру традицију 
Срба. У Србији је то појава позната од средњег века, а поново 
је успостављена у деветнаестом и одржавана у првој полови-
ни двадесетог века. Реч је о нечему што данас заслужује по-
штовање и отуда и назив вечерашње изложбе: Добротворима 
и задужбинарима - с поштовањем... У Србији није мали број 
оних личности који су желећи да овековече своје име, али и 
да допринесу унапређењу српског друштва, отаџбини пода-
рили део своје имовине или можда целу имовину... Драгоцени 

су ови документи, чувани у Историјском архиву Пожаревац, 
који пружају могућност да разгрнемо најразличитије слоје-
ве историјске свести, да своју историју што боље упознамо и 
да допремо до наше стварности, чије нас препознавање чини 
духовно и културно богатијим“ - рекао је др Мирослав Пери-
шић, отварајући изложбу.

Историјски архив Пожаревац је својом поставком подсе-
тио на десеторо задужбинара из Пожаревца: Саву А. Јавано-
вића, Даринку уд. Миловановић, протојереја Петра Шљиви-
ћа, Јована Павловића - Бату, Димитрија Нешића, Милутина 
Марковића, Милутина Обрадовића и Љубицу Станојевић 
Тамбураш, као и задужбинаре из Великог Градишта, Живка 
Богдановића и Саву Ж. Обрадовића. Неке њихове задужби-
не и данас сведоче о доброј намери и племенитости, јер су у 
функцији дечијих вртића, библиотека, музеја... 

Изложбу је пратио дигитални каталог, приређивача мр 
Драгана Шалера. Реализацију пројекта Добротворима и 
задужбинарима – с` поштовањем омогућила је Општина 
Пожаревац.

    „О појединим добротворним фондовима и задужбинама 
које су постојале у Великом Градишту и Пожаревцу, сачувана 
је архивска грађа, од које је у Историјском архиву Пожаре-
вац формиран архивски фонд Обједињени фонд Добротвори 
и задужбинари Браничевског округа (1923-1951).  Изабраним 
документима овог фонда, редоследом фондовских институ-
ција утврђеним приликом њихове обраде, приређена је изло-
жба са намером да посетиоце обавести, подсети или опомене, 
постави питање или пружи одговор.

Не може се рећи да су се потомци претходних задужбинара 
према њиховим завештањима односили човечански и племе-
нито, нити да су наставили традицију задужбинарства. Нису 
до сада, а могли би, да задужбинским здањима, или бар некима 
од њих, врате статус и обнове задужбинску сврху. Могле би да-
нашње генерације да, у спомен и захвалност, својим хуманим 
и племенитим прецима за будуће нараштаје наставе традицију 
задужбинарства. У Србији поодавно нема добротвора и заду-
жбинара попут оних о којима говори ова изложба... „ – написа-
ла је приређивач изложбе, Слободанка Чолаковић.

„Мада Душанов законик помиње задужбинарство, у Ср-
бији, а потом у Југославији ова институција правно је уре-
ђена тек законима из 1897, 1912, 1930, 1972 и 1989. ... Сваки 
будући нараштај морао би да одаје нужно поштовање свим 
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претходним, садашњим и потоњим задужбинари-
ма, и не би смео, ни из каквих побуда, да баци сен-
ку на њихова добротворна дела“. Р. Љушић

Историјски архив Пожаревац је својом по-
ставком подсетио на десеторо задужбинара: 

- Фонд  Милице и Живка Богдановића  из Ве-
ликог Градишта

- Задужбинар Сава Ж. Обрадовић, трговац из  
Великог Градишта (1838-1924) оставио је згра-
ду Библиотке у Великом Градишту, а из његовог 
фонда додељивала се  помоћ сиромашним лицима  
из Великог Градишта; 

- Задужбинар Сава А. Јовановић, трговац из 
Пожаревца, и његова супруга Персида, почетком 
ХХ века - поклон граду Саве А. Јовановића – шко-
ла Свети Сава у Пожаревцу

Из фонда С. А. Јовановића помагало се сиро-
машним ученицима  и старим и изнемоглим ли-
цима - штићеницима Дома милосрђа 

- Добротвор Милутин Марковић, столар из По-
жаревца, 1900. године, оставио је фонд из кога је 
сиромашним ученицима купована обућа и одећа 

- Даринкa  уд. Миловановић, из Пожаревца, 
оснивач фонда – а о тужној причи сведочи спо-
меник породици Миловановић на пожаревачком 
Старом гробљу – Даринкиног супруга и шесторо 
њихових синова.  

- Добротвор Димитрије Нешић, пензионер из 
Пожаревца,1920. године оставио је своју имовину 
сиромашнима

- Оснивач фонда Сиротан -  Милутин Обрадо-
вић, трговац из Пожаревца - рачуни за купљену 
одећу и обућу и списак сиромашних ђака којима 
је додељена као помоћ фонда Сиротан сведоче о 
величини фонда који је Обрадовић оставио, а за-
дужбинска зграда из фонда Сиротан – данас вр-
тић у Пожаревцу 

- Јован Павловић - Бата, трговац из Пожарев-
ца, оснивач добротворног фонда 

- 1942. године основан је фонд Љубице Стано-
јевић – Тамбураш

- Задужбинар Петар Шљивић, протојереј из 
Пожаревца ,  тестаментом из 1891. године  је заве-
штао зграду у Пожаревцу, у ул. Вука Караџића бр. 
15, у којој је живео са супругом Јеленом, фонду 
сиротних ђака пожаревачких основних школа.

Из фонда Петра Шљивића набављана је одећа 
и обућа за сиромашне ђаке.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

38│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

2008.
ИЗЛОЖБА 

„ПОЖАРЕВАЧКА БОЛНИЦА КРОЗ ВЕКОВЕ”
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Простор у центру града, Лоле Рибара 1, Пожаревац,  
од 17. до 30. децембра 2008.
Организација:  
Здравствени центар Пожаревац и  
Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Здравствени центар Пожаревац
Институција сарадник на пројекту:  
Историјски архив Пожаревац
Главни и одговорни уредници изложбе:  
др Бојан Радовановић и мр Јасмина Николић
Аутори изложбе: група аутора из Историјског архива 
Пожаревац и Здравственог центра Пожаревац
Реализација изложбе: Историјски архив Пожаревац
На свечаности су говорили:  
др Бојан Радовановић, директор Здравственог центра 
- Опште болнице Пожаревац,  мр Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац,  
Драгана Милорадовић Николић, архивист Историјског 
архива Пожаревац и коауторка изложбе,  
др Слободан Рашула, emeritus
Изложбу отворио: Миомир Илић, председник 
 Скупштине Града Пожаревца
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 300

Здравствени центар Пожаревац и Историјски архив 
Пожаревац приредили су свечаност отварања донаторске 
изложбе архивских докумената и музејских предмета - 
Пожаревачка болница кроз векове – поводом 175 година 
Болнице у Пожаревцу. У простору на градском тргу, изложбу 
је отворио председник Скупштине Града Пожаревца Миомир 
Илић, а о јубилеју и изложби су говорили др Бојан Радовано-
вић, директор Здравственог центра Пожаревац, мр Јасмина 
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, Дра-
гана Милорадовић Николић, архивист Историјског архива 
Пожаревац и један од аутора, и др Слободан Рашула, emeritus. 
Како је постављена у прегледном простору и у самом центру 
града, изложба је била изузетно запажена и посећена. 

Поводом јубилеја представљена је и репрезентативна 
монографија која садржи већи број факсимила архивских 
докумената Архива Србије, Архива Војводине, Архива СЦГ 
и Историјског архива Пожаревац, као и део који се одно-
си на најранију историју Болнице а који је дело архиви-
ста Љубодрага Поповића, мр Јасмине Николић и Драгане 
Милорадовић. Изложба је изведена на основу архивске грађе 
Историјског архива Пожаревац, Архива СЦГ, Архива Србије, 
Архива Војводине, Архива Војног санитета и Војног архива, 
као и уз обиље фотографија из приватних извора.
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40│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

2009.
ИЗЛОЖБА 

„170 ГОДИНА ЛОКАЛНЕ (САМО)УПРАВЕ У ПОЖАРЕВЦУ“
1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца,  
25. септембар 2009.
Организација: Град Пожаревац и Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 14
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутор изложбе и каталога: Јасмина Живковић
Сарадник и стручни консултант: мр Мирољуб Манојловић
Превод на енглески: Моња Ђукић, проф.
ISBN 978-86-84969-25-7
Обим каталога: 48 страна
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац
Мултимедијална презентација изложбе:  
„170 година локалне самоуправе у Пожаревцу“ 
Издавач: Град Пожаревац и Историјски архив Пожаревац
Главни и одговорни уредник:  
мр Јасмина Николић, директор  
Историјског архива Пожаревац
Аутор е-каталога: мр Драган Шалер
На свечаности говорила:  
мр Јасмина Николић, директор  
Историјског архива Пожаревац
Изложбу отворила:  
Сања Чековић, државни секретар у Министарству за 
државну управу и локалну самоуправу Републике Србије 
Програм свечаности:  
професори Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Пожаревац
Реализацију пројекта омогућио: Град Пожаревац
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 200
Поводом обележавања 170 година локалне (само)управе у 
Пожаревцу формиран је Организациони одбор у саставу: 
Миодраг Милосављевић, градоначелник, Дејан Илић, 
Милић Јовановић, Виолета Томић, Предраг Перенчевић, мр 
Мирољуб Манојловић и мр Јасмина Николић, чланови. 

Историјском архиву Пожаревац поверена је израда изло-
жбе која ће представити стасавање институција власти и гра-
да као средишта друштвеног и културног живота. Изложба 
презентује поглавља која се односе на правну регулативу, 
територијалну организацију, управну, полицијску и судску 
функцију; привреду и финансије; урбанизам, имовинско-
-правна питања и комунално уређење града, унапређење 
народног здравља; образовање и спорт; културу и традицију; 
локалну управу – избори, постављења, именовања; зграде, пе-
чати, грбови, дајући детаљан увид у процес изградње инсти-
туција и процеса локалне самоуправе. Изложба је резултат 
опсежних истраживања архивске грађе Историјског архива 
Пожаревац, Архива Југославије, Архива Србије, Архива Вој-
водине, обиља фотографија из приватних збирки.

О овом значајном историјском догађају говорила је мр Ја-
смина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац: 
„Времену када се у Србији формирао и обликовао грађански 
живот претходила је борба за национално ослобођење и за ства-
рање модерне српске државе почев од 1804. године када се срп-
ски народ изјаснио за Европу и започео свој повратак у циви-
лизацијски круг којем и припада, а из којег је неколико стотина 
година насилно био издвојен. Пожаревац, град у Србији у 19. и 
20. веку је истраживачки узорак на коме смо испитивали улогу 
и значај једног српског града у проучаваном времену, дакле у 
периоду од 1839.године када је донет први закон о општинама, 
до данас. Његово израстање у средиште које прихвата и пре-
носи утицаје, модернизује се, унапређује друштвени, политич-
ки, културни и сваки други живот, доживљава свој преображај, 
али истовремено доприноси и обогаћивању свеукупног срп-
ског грађанског живота. Модернизацијски процеси имали су 
успорен и неравномеран карактер. Текли су у нескладу између 
одређених државних прописа и тешко променљиве друштвене 
стварности, на коју су деловали многобројни ограничавајући 
фактори, насупрот модерним утицајима са стране.“

Пратећи развој и стасавање локалне (само)управе на изло-
жби је приказано 130 докумената од којих је само 17 из фун-
дуса Архива Србије и десетак из приватних колекција. Фондо-
ви и збирке Историјског архива Пожаревац пружили су пун 
увид у истраживану и презентовану проблематику доказујући 
богатство пожаревачког Архива. Пројекат обухвата изложбу, 
штампани каталог, позивницу, roll-up banner, постер, е-ката-
лог, чију је реализацију омогућио Град Пожаревац. 
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2. Место и датум гостовања изложбе:  
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца, од 
28. децембра 2017. до 4. јануара 2018.
Организација: Град Пожаревац и Историјски 
архив Пожаревац
Реализација: Историјски архив Пожаревац
Повод: 10 година од стицања статуса града
Број изложбених дана: 7
Број посетилаца: 200

Изложба је постављена у Свечаној сали 
Скупштине Града Пожаревца, симболично обе-
лежавајући десетогодишњицу од стицања ста-
туса града. Свечаност отварања изложбе био 
је новогодишњи пријем Градоначелника Града 
Пожаревца Банета Спасовића, коме су прису-
ствовали посланици Народне Скупштине Репу-
блике Србије, одборници градског Парламента, 
чланови Градског већа, директори јавних пре-
дузећа и установа, представници Војске Срби-
је, полиције, али и поједини градоначелници и 
председници некадашње Општине Пожаревац.

Изложба представља хронолошки развој 
основих самоуправних функција општине, од-
носно града кроз приказ законских прописа 
који су током два века регулисали област локал-
не власти у Србији. Др Јасмина Николић је на-
поменула да је 2017. година „година када се на-
вршава 550 година од првог помена имена града 
у турским тефтерима, затим 178 година локалне 
самоуправе у граду и 10 година од добијања ста-
туса града.“ Први закон о општинама у историји 
српске државности донет је 1839. године. У то 
време Пожаревац је био седиште економски и 
социјално развијеног пожаревачког округа са 
седам срезова, 182 села и 88.000 становника. У 
периоду од 22. фебруара до 29. децембра 2007. 
године, четворочлани тим (мр Тихомир Јовано-
вић, мр Јасмина Николић, Милорад Ђорђевић и 
Радослав Станојевић) на челу са Председником 
Општине Пожаревац Душаном Вујчићем, пре-
дузео је низ конкретних активности према Вла-
ди Србије и Народној Скупштини Републике 
Србије, у циљу добијања статуса града, и, управо 
29. децембра 2007. године, Народна Скупштина 
Републике Србије доноси Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије, а Пожаре-
вац добија статус града.
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2010.
ИЗЛОЖБА 

„ПЛАКАТ ´ВИЗУЕЛНИ СКАНДАЛ´, ОДЈЕК СТВАРНОСТИ 
И ГЛАСНИК ПРОПАГАНДЕ“

1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Стара робна кућа, Пожаревац,  
од 25. децембра 2009. до 2. марта 2010.
Организација: Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 15
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац
Аутори каталога:  
мр Јасмина Николић, Драгана Милорадовић Николић
Графички дизајн каталога: Александар Арсић
ISBN 978-86-84969-27-1
Обим каталога: 60 страна 
Издавач е-каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања, 3.
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Графички дизајн е-издања: Александар Арсић
ISBN 978-86-84969-27-8 
Реализацију пројекта омогућио: Град Пожаревац 
На отварању изложбе говорили:  
проф. др Предраг Марковић, научни саветник, Институт за 
савремену историју Београд, мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе и 
Драгана Милорадовић Николић, коаутор изложбе
Изложбу отворио: Радомир Михајловић, члан Градског већа 
града Пожаревца задужен за културу
Број изложбених дана: 37
Број посетилаца: 300

Крајем године 2009, 25. децембра, у простору Старе робне 
куће, на преко 1000м², постављена је изложба Плакат ´ви-
зуелни скандал´, одјек стварности и гласник пропаганде, на 
80 паноа аутентичних плаката насталих у периоду 1941-1944, 
као средство немачке пропаганде у Другом светском рату, а 
које су штампане у Пожаревцу, Београду и Берлину. Естетски, 
функционални, обавештавајући, али политички промотивни, 
плакати настали током Другог светског рата својим ликовним 
решењима директно и недвосмислено упућују циљну групу 
на усвајање мишљења ко је непријатељ, а ко добар, вредан, 
марљиви и праведни пријатељ, кога треба осуђивати, против 
кога се борити и указивати на њихове присталице и симпа-
тизере, а кога следити, коме веровати, поштовати, безпого-
ворно слушати. Посебан део поставке су и плакати настали у 
Пожаревцу, а тичу се наређења о поступању у ратним усло-
вима и о одмазди грађана Пожаревца и Пожаревачког окру-
га због убијеног немачког војника. Систематски прикупљана 
збирка плаката Историјског архива Пожаревац, сачувала је 
овај невероватан број аутентичних постера који су изузетни 
сведоци размишљања ратне фашистичке машинерије. Пред-
стављена су и два другачија постера – постер „Боље гроб него 
роб” и „Жене Србије, на фронту и позадини, изађите све на 
изборе”, који, на свој начин, лимитирају временске границе 
почетка и краја Другог светског рата.

Мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац и коауторка изложбе, истакла је: „Скренули смо 
пажњу на неке групе питања која се јавним плакатирањем ја-
вљају континуирано током окупације и транспарентно откри-
вају стварне мотиве окупатора и представника органа власти. 
Видимо текстуалне садржаје који треба службено да обаве-
сте, нареде, упозоре или информишу становништво окупира-
не зоне. Групе наредби које се односе на Јевреје и саопштења 
о појединачним и масовним стрељањима становника Србије 
представљају репресивни елемент политике масовног теро-
ра. Истој категорији припадају и разна упозорења и претње. 
Текућим питањима живота окупационе власти поклањају ве-
лику пажњу, а садржај има за циљ да опомене, обавести, али 
прво да застраши становништво коме се обраћа.



│43
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

Плакат који штампа и дистрибуира у 
Пожаревцу српска власт има обележје по-
моћног средства пропаганде. Реч је о ин-
формацијама чија се садржина односи на 
административна, комунална и сва друга 
питања која треба пренети грађанима. 
Домаћа управа јавља се као трансмисија, 
посредник и извршилац свакодневних, 
текућих обавеза функционисања живота 
у Пожаревцу. Прогласи су комбиновани 
са штампаним говорима генерала Мила-
на Недића, плакате штампају Љотићева 
Српска добровољачка команда и четничка 
организација Косте Пећанца. Лајтмотив 
пропаганде је текућа борба против покре-
та отпора: народноослободилачког Јоси-
па Броза Тита и равногорског пуковника 
Драже Михајловића. Ратне недаће, по-
страдали, избеглице, глад, зима, мобили-
шу државне и хуманитарне организације 
да приступе систематским акцијама при-
купљања и организовања разних видова 
помоћи. Бомбардовање градова у Србији 
1944. године српске власти обележавају 
низом прогласа са пописом мера којима 
треба помоћи угроженима.

Са друге стране су серије немачких 
илустративних плаката пропагандног ка-
рактера... Комбинује се пропаганда усме-
рена на ширење страха, мржње и прези-
ра према свим облицима грађанског, на 
капитализму заснованом друштвеном 
уређењу, пре свега у Великој Британији 
и комунизма Совјетског Савеза као гло-
балне цивилизацијске претње. Ликови 
лидера антифашистичке коалиције Вин-
стона Черчила и Стаљина, као карикатуре 
и гротеске су непрекидан извор немачких 
пропагандних инспирација. Претња до-
маћег партизанског покрета је стална и 
усмерена ка највиталнијим и традицио-
налним вредностима српског народа. Не-
мачки третман равногорског покрета као 
непријатељске формације покрета отпора 
комбинује се са презиром демократске 
либералне буржоазије која представља 
претходницу наступајућег бољшевизма.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

44│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

Офанзива савезничких бомбардера широм Европе иско-
ришћена је да се Англо-американци прикажу јавности као 
носиоци терора и ратног злочина, без премца у историји још 
од времена Хуна.”

Као коаутор изложбе, Драгана Милорадовић је истакла да 
су изложени плакати настали у периоду 1941 - 1944. године и 
да је неколико њих штампано у Пожаревцу. „Они самим тим 
носе бол у себи, јер сведоче о страхотама које су наш град и 
наши суграђани претрпели и преживели током ратних годи-
на окупације. Морам да нагласим да је ова збирка изузетно 
вредна самом чињеницом да веома мали број архива у земљи 
поседује овакву збирку и ове плакате. Други део плаката нај-
већим делом је штампан у Београду, спада у пропагандни ма-
теријал окупацијске или власти Србије оног времена. Такоће, 
сведочи о посебном језику којим се власт обраћала српском 
народу. Плакати су аутентични, на њима није рађена никаква 
интервенција, а на посебан начин, језиком симбола, посеб-
ним вокабуларом обраћају се широком аудиторијуму. Носе у 
себи страх, пропаганду, печат времена... Састоје се од порука 
извучених из тотемизма, зооморфних и митолошких ликова 
који се на посебан начин обраћају колективном несвесном. 
Користе такве поруке да се обрате народу, како би их убедили 
да су на правој страни, да не треба да сумњају у оно што је 
владајућа политика земље. Немачки плакати свакако пропа-
гирају нови светски поредак и оно језиво што је у том тренут-
ку било прихватљиво са њихове тачке гледишта. Желели смо 
да се на овај начин прикључимо земљама света које у овој го-
дини обележавају 70 година од почетка Другог светског рата 
и да пропагирамо поруку мира, поруку толеранције, здравих 
међунационалних односа и просперитета”.

О изложби је говорио и др Предраг Марковић из Инсти-
тута за савремену историју у Београду, и истакао „да је ова 
збирка плаката богатија од београдске и има три тематска 
нивоа. Једно су плакати који су централизовани, прављени 
у Берлину и носе поруке против Совјета и Јевреја. Други 
су прављени у Београду и имају локалну српску политичку 
конотацију. Трећи је локални ниво, то су углавном објаве 
стрељања и представљају најдраматичнију могућу поруку, 
закључивши да су плакати најдраматичнија и најсликовитија 
илустрација тог времена.“

Пројекат Историјског архива Пожаревац Плакат ´ви-
зуелни скандал´, одјек стварности и гласник пропаганде, 
који обухвата изложбу плаката, штампани и електронски 
каталог изложбе, потер и банер изложбе, омогућио је Град 
Пожаревац.

2. Место и датум гостовања изложбе:
Галерија „Обојена светлост“, Центар за културу Пожаревац, 
од 5. до 12. маја 2014. 
Организација: Центар за културу Пожаревац 
Реализација: Историјски архив Пожаревац
Број изложбених дана: 7
Број посетилаца: 200

Изложба Плакат `визуелни скандал`, одјек ствар-
ности и гласник пропаганде, аутора др Јасмине Николић 
и Драгане Милорадовић, као поново представљен програм, 
Историјски архив Пожаревац поставио је у Галерији „Обоје-
на светлост“, у Центру за културу Пожаревац, 5. маја 2014. 
Иако постављена само 7 дана, привукла је 200 посетилаца. 
О овој изузетној поставци која представља плакат настао у 
периоду 1941-1945. и носи изузетне сликовите пропагандне 
поруке својствене свом издавачу – немачким окупаторима, 
с једне стране, властима окупиране Краљевине Југославије, 
као и плакат настао на самом подручју Пожаревца у периоду 
окупације, сведочи о тада присутној идеологији, искривљеној 
призми стварности и покушају утицаја на широке масе.
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2010.
ИЗЛОЖБА 

„БРАНИЧЕВО У ИСТОРИЈИ СРБИЈE“
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу,  
од 16. новембра 2010. до 31. јануара 2011.
Организација: Команда Гарнизона Пожаревац 
Реализација: Историјски архив Пожаревац
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић, директор
Реализација поставке: Драгана Милорадовић и  
Петар Винкић
На свечаности су говорили:  
пуковник мр Миливоје Пајовић, командант Гарнизона 
Пожаревац, мр Јасмина Николић, директор  
Историјског архива Пожаревац 
Изложбу отворио: бригадни генерал Млађен Нишевић
Број изложбених дана: 76

Као наставак изузетне сарадње са Војском Србије, 16. но-
вембра 2010. у Центру за обуку Копнене војске у Пожарев-
цу, постављена је стална изложба фотографија Браничево у 
историји Србије. Фотографије потичу из дигиталне збирке и 
збирке фотографија Историјског архива Пожаревац и Војног 
музеја из Београда. Изложба је обухватила период од Балкан-
ских ратова, у војним операцијама у којима су учествовале и 
војне формације са подручја Пожаревачког округа,  презен-
товане фотографијама Војног музеја из Београда, а потом  
документима из фондова и збирки Историјског архива Пожа-
ревац, Војног архива и Војног музеја, представљен можда нај-
трагичнији период постојања српске државе – епопеја Првог 
светског рата, од 1914. и учешћа 8. и 9. пука на биткама на 
Мачковом камену, преко догађаја из 1915. – Српске ваздухо-
пловне команде у Пожаревцу, припреми српских пилота и пр-
вим аеропланским ратним операцијама; напад Макензенових 
трупа на простору Пожаревачког округа, повлачење Српске 
војске, њен опоравак на Крфу и напредовање ка Србији, про-
бијање Солунског фронта и ослобођење. Други део изложбе 
посвећен је мирнодопском периоду између два светска рата 
– фотографијама свакодневне обуке и живота у касарни, као 
и фотографијама команданата пожаревачког војног састава.  

Прва поставка у Центру за обуку Копнене војске у Пожа-
ревцу, замишљена је као едукационо средство у настави на-
ционалне историје. Одабрана поставка  иницирала је каснији 
пројекат – спомен собу «Два века војске у Браничеву».

Изложба је била отворена до 31. јануара 2011, а касније је 
пресељена у радне просторије Касарне, где се налази до дана-
шњих дана.
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2011.
ИЗЛОЖБА 

„ФИЛМСКИ ПЛАКАТ 1941-1945 – ФИЛМОВИ КОЈЕ ЈЕ ГЛЕДАО БЕОГРАД“
1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Галерија Трговинског центра „Qulandia“ у Птују, Словенија, 
од 5. априла до 5. маја 2011.
Организација: Згодовински архив Птуј и  
Град Птуј - Словенија
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутори каталога и изложбе: мр Јасмина Николић,  
Драгана Милорадовић Николић
Сарадник на каталогу и изложби: Горан Митић
ISBN 978-86-84969-36-3
Обим каталога: 80 страна
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 6
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник:  
мр Јасмина Николић, директор
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN 978-86-84969-35-6
Реализација и визуелизација: Историјски архив Пожаревац
Дигитализација збирке филмских плаката:  
Историјски архив Пожаревац
Реализацију пројекта омогућио: Град Пожаревац
На свечаности су говорили: мр Иван Фрас, директор 
Згодовинског архива Птуј, мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе, др 
Штефан Челан, градоначелник града Птуја, Драгана 
Милорадовић Николић, коаутор изложбе и директор 
Трговинског центра „Qulandia“ из Птуја

Изложбу отворио:  
Миодраг Милосављевић, градоначелник Града Пожаревца
Број изложбених дана: 29
Број посетилаца: 1000

Изложба Филмски плакат 1941-1945 – филмови које је 
гледао Београд Историјског архива Пожаревац је, по позиву 
Згодовинског архива Птуј, а сходно потписаном Протоколу о 
сарадњи Историјског архива Пожареац и Згодовинског архи-
ва Птуј, постављена у галерији Трговинског центра „Qulandia“ 
у Птују, у периоду од 5. априла до 5. маја 2011. године.

Изложбом је посвећена пажња филмском плакату као ме-
дијском достигнућу савремене градске, индустријске цивили-
зације, грађанских друштава, њихових потреба, могућности, 
естетских и идејних вредности. Филмски плакат представљен 
је као самостални учесник у поступку схватања прошлости, у 
функцији прворазредног историјског извора и вредног архив-
ског експоната. Време Другог светског рата обележено је из-
узетним набојем догађаја и интензитетом одвијања друштве-
них процеса. Одлазак у биоскоп, где је то било могуће, био је 
једна од главних забава. Изложба плаката филмова прикази-
ваних у Београду и другим градовима Србије током Другог 
светског рата, представља део богате културне баштине, као 
и предмет интересовања најшире јавности, од пролазника на 
улици до пасионираних колекционара архивских и музејских 
збирки. На 54 паноа представљена су 104 наслова односно ре-
кламних постера и афиша који говоре о филмовима немачке, 
мађарске, италијанске, финске, шведске и америчке продук-
ције у наведеном периоду, а који као целина, остављају сна-
жан утисак о догађајима и токовима прошлости. Континуитет 
праћења плаката кроз време њиховог издавања, представља 
историографску причу посебну по својој динамици и профи-
лисаним животним темама које чине њихов садржај. Изложба 
филмских плаката и афиша у периоду од 1941. до 1945. године 
приказује хронолошки развој (углавном) европске кинемато-
графије кроз истицање блиске везе развоја друштва и поли-
тике и филмског стваралаштва. 
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Првенствена намера аутора каталога и изло-
жбе је да се доследном применом хронолошких 
принципа представи филмски плакат из диги-
талне збирке плаката Историјског архива По-
жаревац. Они се овде не објављују у функцији 
поистовећивања или оповргавања са порукама 
које саопштавају, већ као изворно богатство 
које ће бити интересантно широј посматрачкој и 
читалачкој публици.

Изложба је проистекла из поклона Историј-
ском архиву Пожаревац, као дигитална збирка 
филмског материјала о остварењима филмске 
индустрије приказиване у Србији, али и у Евро-
пи током година окупације у Другом светском 
рату. Овај изузетан приказ рекламно-пропаганд-
ног материјала филмских остварења немачке, 
финске, италијанске, мађарске и других кине-
матографских и продукцијских кућа поробљене 
Европе, одјек су тада присутне идеје колективи-
зма и идеолошких вредности фашизма и сродних 
идеологија, али неки од представљених филмова 
величају свеприсутне и безвремене позитив-
не људске вредности, па се и данас приказују 
издржавши суд времена. 

Свечаност отварања изложбе одржана је 5. 
априла у простору галерије Tрговинског центра 
„Qulandia“ у Птују, у присуству градоначелника 
града Пожаревца, градоначелника града Птуја, 
представника културног и привредног сектора 
Птуја и Словеније, већег броја колега и звани-
ца. Свечаност отварања поставке пропратила је 
ТВ Дуга директним телефонским укључењем у 
програм. 
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2. Место и датум гостовања изложбе:  
Градска галерија у Пожаревцу, од 18. до 30. маја 2011.
Организација: Историјски архив Пожаревац
Реализација пројекта: Историјски архив Пожаревац
О изложби су говорили: мр Јасмина Николић и  
Драгана Милорадовић Николић, коауторке изложбе,  
Марко Чкоњевић (поклонодавац дигиталне збирке  
филмских плаката), Драган Вујић Вујке - првак  
Позоришта на Теразијама у Београду
Изложбу отворио: Миомир Илић,  
градоначелник Града Пожаревца
Број изложбених дана: 12
Број посетилаца: 400

Изложба Биоскоп 1941-1945. постављена је поводом Дана 
Историјског архива Пожаревац и свечано отворена 18. маја 
2011. године, у Градској галерији у Пожаревцу. Само отвара-
ње изложбе било је предвиђено за вечерње сате дочаравају-
ћи негдашње одласке у биоскоп. Драган Вујић Вујке обратио 
се публици као глумац и првак Позоришта на Теразијама и 
као изузетан колекционар и познавалац историје филма. „...
Једна таква грађа у приватном власништву, пре или касније, 
осуђена је на пропаст, ако ни због чега другог оно због гене-
рацијске смене и интересовања. Ово што је Историјски архив 
Пожаревац урадио је изузетно значајно, јер је ова архивска 
грађа сачувана од пропадања захваљујући дигитализацији 
као једином начину да колекција остане новим генерацијама 
и будућим професионалцима у филмском послу – дајући свој 
суд као колекционар и заљубљеник у седму уметност“, казао 
је власник збирке и менаџер у филмској дистрибуцији Марко 
Чкоњевић.

Отварајући изложбу Миомир Илић, градоначелник Гра-
да Пожаревца, приметио је: „Руководство града Пожаревца 
препознаје важност делокруга рада и надлежности Историј-
ског архива Пожаревац, али препознаје и потребу пружања 
сталне подршке пројектима и активностима ове значајне ин-
ституције у култури, чији је град оснивач... Остати доследан 
етичким правилима струке са вером у научне идеале и одго-
ворност према будућим генерацијама, изазов је... документо-
вање једног времена и значајних прилика у том времену, по-
себно бурном, какав је био период окупације 1941-1945, због 
мноштва догађаја и сложених околности, (што) представља 
веома тежак подухват. Када у свему томе, прегнуће архиви-
ста и колекционара издвојимо као један сегмент грађанског 
живота, какав је културни живот престонице, кроз призму 
биоскопског објектива, имамо прилику да на једном месту са-
гледамо немерљиву историјску, научну и уметничку вредност 

ове јединствене изложбе. Она је слика једног времена, која 
нам се тачно на 70-тогодишњицу бомбардовања Београда у 
Другом светском рату, нуди као прави архивски драгуљ.“ 

3. Место и датум трећег гостовања изложбе:  
Дом Војске Србије у Београду (Мала галерија),  
од 20. марта до 14. априла 2012.
Организација: Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са 
јавношћу Министарства одбране Републике Србије
Реализација пројекта: Медија центар „Одбрана“ и 
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Медија центар „Одбрана“ Београд
Библиотека „Војна књига“, књига број 1713
За издавача: потпуковник Славољуб М. Марковић, директор
Главни уредник: Драгана Марковић
Аутори изложбе и каталога: мр Јасмина Николић,  
Драгана Милорадовић Николић, Горан Митић
Сарадник на каталогу: Милан Д. Шпичек
Лектура: Добрила Милетић
ISBN: 978-86-335-0344-0
Обим каталога: 54 стране
Број изложбених дана: 25
Број посетилаца: 500

Организатор гостовања изложбе публиковао је и реклам-
но-пропагандни флајер изложбе и билборд - платно на згра-
ди Дома Војске Србије у Београду.

4. Место и датум четвртог гостовања изложбе:  
Галерија „Рисим“ у Чачку, од 13. до 28. децембра 2013.
Организација: Уметничка галерија „Надежда Петровић“  
у Чачку
Реализација пројекта: Историјски архив Пожаревац
На свечаности су говорили: мр Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац и коауторка 
изложбе, Драгана Милорадовић, коауторка изложбе,  
Благоје Чкоњевић, колекционар и дародавац дигиталне 
збирке Историјском архиву Пожаревац, Милица 
Петронијевић, директорка Уметничке галерије 
 „Надежда Петровић“
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Изложбу отворио: Александар Дачић, 
помоћник градоначелника Чачка
Програм свечаности: пројекција виртуелне 
изложбе
Број изложбених дана: 15 дана 
Број посетилаца: 350

Поводом Дана ослобођења града Чачка, а на 
позив Уметничке галерије „Надежда Петровић“, 
Историјски архив Пожаревац одазвао се међу-
институционалној сарадњи. Изложба Биоскоп 
1941-1945, постављена је у Галерији „Рисим“, у 
организацији Уметничке Галерије „Надежде Пе-
тровић“ у Чачку, у граду у коме је ова изузетна 
колекција и настала као хоби и пасија Благоја 
Чкоњевића. Организатор гостовања публиковао 
је рекламно-пропагандни флајер изложбе. О 
свечаности отварања и о самој поставци тексто-
ве су објавили „Глас“ из Чачка и „Политика“ од 3. 
јануара 2014. 

5. Место и датум гостовања изложбе:  
Казнено-поправни завод у Ћуприји
Организација гостовања: Казнено-поправни 
завод у Ћуприји Министарства правде 
Републике Србије
Реализација пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
О изложби говорили: Владица Божиловић, 
управник Казнено-поправног дома у Ћуприји, 
др Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Програм свечаности: Гудачки камерни састав 
Школе за музичке таленте у Ћуприји
Број изложбених дана: 1
Број посетилаца: 120
Циљ поставке у посебном простору: у оквиру 
сталне културне делатности ове установе у 
циљу ресоцијализације осуђених лица.
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6. Место и датум гостовања изложбе:  
Народни музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја,  
од 12. до 29. децембра 2017.
Организација гостовања:  
Народни музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја  
у сарадњи са Казнено-поправним заводом Ћуприја
Покровитељ гостовања: Општина Ћуприја
Реализација пројекта: Историјски архив Пожаревац
На свечаности говорили:  
Новак Новаковић, директор Народног музеја у Ћуприји 
и др Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Изложбу отворила: др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац
Број изложбених дана: 17 
Број посетилаца: 150

7. Место и датум гостовања изложбе:  
Завичајни музеј Параћин,  
од 9. фебруара до 9. марта 2018.
Организација гостовања:  
Завичајни музеј Параћин и Општина Параћин
Покровитељ гостовања: Општина Параћин
Реализација пројекта: Историјски архив Пожаревац
На свечаности говорили:  
Бранислав Стојановић, директор Завичајног музеја Параћин 
и др Драгана Милорадовић, коауторка изложбе
Изложбу отворила: др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац
Програм свечаности: пројекција дигиталне  
презентације изложбе
Број изложбених дана: 30 
Број посетилаца: 350



│53
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

54│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

2011. 
ИЗЛОЖБА 

„ОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА 1945-1960. “
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Градска галерија, Пожаревац, од 17. јуна до 4. јула 2011. 
Организација: Историјски архив Пожареац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 17
За издавача: мр Јасмина Николић, директорка
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутори каталога: Јасмина Живковић, мср. 
и Наташа Милошевић Дулић
Рецензент каталога и изложбе: доц. др Арсен Ђуровић
ISBN 978-86-84969-37-0
Обим каталога: 69 страна
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац
Аутор електронске презентације: мр Драган Шалер 
Реализација: Историјски архив Пожаревац
О пројекту су говорили: мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац, Јасмина Живковић, коаутор
Изложбу отворио: Милић Јовановић, заменик председника 
Скупштине Града Пожаревца
Број изложбених дана: 19 
Број посетилаца: 90

Поводом 9. јуна – Међународног дана архива, 
Историјски архив Пожаревац представио је пројекат 
Општенародна имовина 1945-1960 – изложбу архивских 
докумената у одабиру ауторки Јасмине Живковић, мср. и 
Наташе Милошевић-Дулић. 

Отварајући изложбу Милић Јовановић, заменик председ-
ника Скупштине Града Пожаревца, је рекао: „Мало је тема 
које данас изазивају толико пажње научне и културне јавно-
сти попут ове која је посвећена одузимању приватне имови-
не и њеном претварању у државну својину... у периоду 1945-
1960. године. Када то истичемо имамо у виду историографску 
и правну димензију овог питања које је тек након неколико 
деценија добило на значају и то у тренутку када се наша др-
жава налази у процесу европских интеграција... Остати до-
следан етичким правилима струке, са вером у научне идеале 
и одговорност према будућим генерацијама, изазов је и за ви-
шевековне архивске традиције па тако и за наш Историјски 
архив Пожаревац који на такве изазове спремно одговара...“
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Изложба представља хронолошки приказ преласка 
приватне имовине у друштвену својину, према наве-
деним законским основама, при чему су одабрани ка-
рактеристични примери који се односе на физичка и 
правна лица, имовину предратних индустријских пре-
дузећа на подручју Браничевског округа. У актуелном 
тренутку пројекта реституције, денационализације од-
узете имовине у периоду 1945–1960, Историјски архив 
Пожаревац покушао је да представи архивску грађу из 
својих фондова и збирки, а која се односи на осетљиву 
проблематику, и може помоћи суграђанима у поступку 
решавања повраћаја одузете имовине. Представљајући 
чак 209 докумената, фотографија, планова, решења, 
жалби, закључака суда, спискова одузете имовине – 
конфискацију, секвестар, ратну добит, национализа-
цију, земљишни аграрни фонд, аграрну реформу и ек-
спропријацију. Историјски архив Пожаревац овим про-
јектом на документован начин представља увид у време 
изградње новог политичког, идеолошког, социјалног и 
друштвеног поретка са свим његовим манама, позитив-
ним или негативним странама.

Изложбу прати каталог, позивница, постер и вирту-
елна презентација. Реализацију пројекта омогућио је 
Град Пожаревац.
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2011. 
СПОМЕН-ИЗЛОЖБА 

„ДВА ВЕКА ВОЈСКЕ У БРАНИЧЕВУ“ 
- СТАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА- 

Место и датум отварања изложбе:  
Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“,  
Пожаревац, 28. јун 2012.
Организација: Гарнизон Пожаревац и  
Историјски архив Пожаревац
Издавачи каталога: Медија центар „Одбрана“ Управе 
за односе са јавношћу Министарства одбране  
Републике Србије и Историјски архив Пожаревац
Библиотека Војна књига, књига 1768
Едиција Посебна издања, књига 8
За издаваче: потпуковник Славољуб Марковић, директор 
Медија центра „Одбрана“ и мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац
Главни уредник: Драгана Марковић
Обим: 225 страна
ISBN: 978-86-335-0375-4
ISBN: 978-86-84969-49-3
Аутори: пуковник мр Миливоје Пајовић,  
мр Јасмина Николић
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
Рецензент: др Мирољуб Манојловић 
Реализација: Историјски архив Пожаревац
Визуелизација пројекта (простора и изложе):  
мр Јасмина Николић и мр Миливоје Пајовић
Изложбу отворио: бригадни генерал мр Горан Радовановић
Програм свечаности: „Дунавска лира“ Културно-уметничко 
друштво из Костолца са грађанским костимима и играма из 
периода Краљевине Србије
Број посетилаца: 20.000

Стална изложбена спомен-поставка „Два века војске 
у Браничеву“, представља јединствени преглед војне 
историје у Гарнизону Пожаревац који обухвата територије 
Браничевског, Подунавског и Поморавског управног округа, 
као и попис најзначајнијих догађаја из живота и рада 
војних јединица у овом делу Србије током два века. Реч је о 
једногодишњем пројекту Историјског архива Пожаревац и 
Гарнизона Пожаревац, финансираног средствима из буџета 
Града Пожаревца и Министарства одбране Републике Србије. 

Тематско-експозиционим делом Спомен-поставке обу-
хваћени су најважнији датуми, личности и друштвене окол-
ности од 1804. године до данашњих дана. Посебност чини тзв. 
Зид хероја, на коме је 14.260 имена страдалих са овог подруч-
ја у ратовима од 1876. до 1999. године. Ток националне и војне 
историје илустрован је репрезентативним фотографијама, 
мапама и цртежима, а научно поткрепљен приказом ориги-
налних докумената из историјских архива, од завичајне исто-
рије као дела велике српске историјске баштине и даје под-
стицај за проучавање војне историје у пожаревачком крају, 
али и Србије. Осим тога, поседује стално употребну вредност 
у наставне, научне и истраживачке сврхе. Спомен-поставка 
је значајан документ за иностране истраживаче посебно у 
области војне историје у циљу расветљавања ратних догађаја. 
Представљени истражени материјал прате систематизована 
критичка објашњења на српском и енглеском језику. Поред 
докумената представљена је и поставка у екстеријеру (оруђа, 
опрема и оружје), као и реплике ратних застава, музејски ек-
спонати (повеље, ордење и одликовања). Кроз изложбене па-
ное путујемо кроз време у коме се одвија читав процес смене 
различито униформисаних и наоружаних војника. 
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Пратимо развој модерне српске војске који је 
текао од Марићевића јаруге и устаничке закле-
тве, Милошевих солдата, школовања официрског 
кадра у земљи и стварања официрског кора, сти-
цања независности и јачања модерне књажевске 
и краљевске војске и касније њено утапање у кра-
љевску југословенску војску, као и стварање Ју-
гословенске Народне Армије, до данашње Војске 
Србије.Аутори поставке су мр Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац и пу-
ковник мр Миливоје Пајовић, командант Гарни-
зона Пожаревац.

“...Иако мало подстицана и недовољно негова-
на, микроисторија је успела да избори своје место 
у научној историографији и стекне право на на-
учни живот. Стога, испитивање догађаја везаних 
за војну историју Пожаревца и Браничевског ре-
гиона, тражи садржајнији историографски при-
ступ од оног који су нудили досадашњи радови на 
ову тему. Треба осветлити многе догађаје, лично-
сти и модусе живота из богате војне прошлости 
града и региона, чиме се даје допринос неговању 
завичајне историје. Тема са оваквим садржајем 
и у овом хронолошком оквиру није била предмет 
досадашњих истраживања... Изложба обрађује 
најзначајније моменте развоја војног организо-
вања у Пожаревцу, уз истовремено праћење све-
укупних војних дешавања у Србији. Саопштењем 
истраживачких резултата утврђује се да је Пожа-
ревац, после Београда, током друге половине 19. 
века до Првог светског рата био један од водећих 
градова Краљевине Србије и као такав био, не 
само административни, већ и војни, просветни 
и културни центар Србије. Овде је 1825. године 
формирана прва војна јединица, 1830. гвардијска 
јединица, 1831. војни оркестар (Књажеско-серб-
ска банда), 1835. прва војна болница у Србији, 
1837. у Пожаревцу је отворена и прва Војна шко-
ла. Изложбени експонати обухватају и периоде 
Првог и Другог светског рата, као и послератни 
период са посебном тематском целином – попис 
свих пострадалих у ратовима са овог подручја“, у 
обраћању је рекла мр Јасмина Николић, дирек-
торка Историјског архива Пожаревац и коаутор 
пројекта.
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Стална изложбена Спомен-поставка „Два века војске у 
Браничеву“ у Касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у 
Пожаревцу, проглашена је 2017. године за најуспешнију и 
најбољу од свих до сада урађених спомен-соба Команде за 
обуку Војске Србије. Електронско издање и виртуелна изло-
жба, доступна и на сајту Историјског архива Пожаревац, пру-
жа могућност „тродимензионалног“ доживљаја саме постав-
ке, доступна је као „шетња“ кроз поставку и пружа могућност 
посебног приступа експонатима односно архивалијама.

Спомен-поставку и изложбене експонате, само током 
шест месеци 2011. године, посетило је око 3.000 посетилаца 
из Србије и из иностранства. Спомен-поставка „Два века вој-
ске у Браничеву“ била је доступна и у „Ноћи музеја“ 17. маја 
2014, и у најбољој мери приказана је сарадња војних струк-
тура са цивилним становништвом, односно са свеукупном 
јавношћу.

Поменимо да су (од 2011. године до данашњих дана) спо-
мен-собу и поставку посетили сви министри одбране у Влади 
Републике Србије са колегијумом, војне делагације САД-а, 
Бугарске, Словеније, Шведске, Немачке, Велике Британије, 
Финске, Француске, Хрватске, представници амбасаде Изра-
ела, привредна делегација из Руске Федерације, војни аташеи 
и изасланства многих држава, челници градова у Србији, а 
током „Отвореног дана“ Гарнизона Пожаревац, сваке године, 
посећује је велики број ученика основних и средњих школа, 
као и грађана Пожаревца и околине, који имају прилику да 
погледају сажету слику војних прилика двовековне модерне 
Србије. У овом репрезентативном простору изложбе одржа-
вају се и свечаности, промоције најновијих издања из области 
историје и културе, предавања, јавни час историје...

Половином 2018. године, бележи се око 20.000 посети-
лаца Спомен-поставке „Два века војске у Браничеву“. Ова 
стална изложбена поставка презентована је и на Међународ-
ним сајмовима туризма (у Београду, Бања Луци и Берлину), 
током 2017. године, и налази се у туристичкој понуди Града 
Пожаревца. Штампан је туристички рекламно-пропаганд-
ни флајер изложбе и аудио-гајд на енглеском језику (аутор:  
др Јасмина Николић).

Стална спомен изложба „Два века Војске у Браничеву”
Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм”, Пожаревац, 2011.

2)  Фотографије које су коришћене у тексту су из  
Збирке  фотографија Историјског архива Пожаревац
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2012.
ИЗЛОЖБА 

„190 ГОДИНА СУДСТВА У СРБИЈИ - ПОЖАРЕВАЧКИ МАГИСТРАТ – 
ПРВИ НАХИЈСКИ СУД У СРБИЈИ 1821-2011. “

1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Градска галерија, Пожаревац,  
од 9. децембра 2011. до 14. фебруара 2012.
Организација: Виши суд Пожаревац 
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 19
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутор каталога: Јасмина Живковић, мср.
Аутори изложбе: Јасмина Живковић, мср. 
и Наташа Милошевић Дулић
Стручни консултант: проф. др Зоран Мирковић,  
Правни факултет у Београду
Рецензент: проф. др Љубодраг Димић,
Филозофски факултет у Београду 
Реализација: Историјски архив Пожаревац
ISBN 978-86-84969-42-4
Обим каталога: 164 стране
Реализацију пројекта омогућили:  
Министарство правде Републике Србије,  
Град Пожаревац и општине Браничевског округа
Изложбу отворила: Јагода Јеличић, помоћник министра 
правде у Влади Републике Србије
Број изложбених дана: 60
Број посетилаца: 300

Пожаревачки магистрат - први нахијски суд у Пожаревцу 
1821-2011, пројекат је којим је Окружни пожаревачки суд обе-
лежио 190 година судства у модерној српској држави. Орга-
низациони одбор за обележавање 190 година Првог Нахијског 
Суда у Србији, у саставу: Драган Вучићевић, председник Ви-
шег суда Пожаревац, Добрица Живковић, председник Основ-
ног суда Пожаревац, Синиша Недељковић, председник Трго-
винског суда Пожаревац, Момчило Дедић, виши јавни тужи-
лац, Љиљана Миловановић, основни јавни тужилац, Славица 
Петровић, председник Прекршајног суда Пожаревац, Горан 
Петровић, начелник Браничевског управног округа, Миомир 
Илић, председник Скупштине Града Пожаревца, Миодраг 
Милосављевић, градоначелник Града Пожаревца, мр Јасмина 
Николић, директор Историјског архива Пожаревац и Драган 
Живковић, председник Адвокатске коморе Пожаревац, по-
верио је мр Јасмини Николић, директору Архива Пожаревац 
визуелизацију и идејно решење репрезентативног асесоара и 
презента као и изложбе, каталога и електронског издања. 

Обележавање стодеведесет година трајања, рада и дело-
вања правосудних органа на овом подручју представља зна-
чајан друштвено-културни чин који објективно превазилази 
границе Града Пожаревца и постаје догађај од прворазред-
ног значаја за свеукупан судски систем Републике Србије. 
Таквом одређивању погодује, не само чињеница да је у По-
жаревцу постојао суд пре 190 година, већ и укупни резлта-
ти које је он остваривао у овом дугом временском периоду. 
Изложбом је обухваћено око 200 архивских докумената ко-
јима се осликава Магистрат нахије пожаревачке, Суд округа 
пожаревачког, Првостепени пожаревачки суд, Примири-
телни судови општина, Пожаревачки суд у Краљевини Ју-
гославији, Срески суд Пожаревац, Окружни суд Пожаревац, 
Пожаревачки суд после 1945. године, Основни и Виши суд у 
Пожаревцу до 2011. године. 
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Под покровитељством Министарства правде Ре-
публике Србије, Града Пожаревца и општина Бра-
ничевског округа, у организацији Организационог 
одбора за обележавање 190 година судства, Историј-
ски архив Пожаревац је урадио програм обележава-
ња стодеведесетогодишњице постављањем наведене 
изложбе, публиковањем каталога изложбе и посебног 
издања „Збирка одлука Касационог суда“, постера, 
сета архивских фотографија са календаром и прате-
ћег рекламно-пропагандног материјала. 

Изложба је била постављена у Градској Галери-
ји у Пожаревцу, у периоду од 9. децембра 2011. до 
14. фебруара 2012. године, а изложбу је отворила 
Јагода Јеличић, помоћник министра правде у Влади 
Републике Србије. 
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2012. 
ИЗЛОЖБА 

„ФИЛМОВИ КОЈЕ СМО ВОЛЕЛИ 1947-1980. “
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Велика галерија Дома Војске Србије, Београд,  
од 20. марта до 14. априла 2012.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Организација премијере и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожаревац и Медија центар „Одбрана“ 
Управе за односе са јавношћу Министарства одбране 
Републике Србије
Издавач каталога: Медија центар „Одбрана“ Управе  
за односе са јавношћу Министарства одбране  
Републике Србије
Библиотека „Војна књига“, књига број 1713
За издавача: потпуковник Славољуб М. Марковић, директор
Главни уредник: Драгана Марковић
Главни и одговорни уредник пројекта:  
мр Јасмина Николић, директор  
Историјског архива Пожаревац
Аутори каталога: мр Јасмина Николић,  
Драгана Милорадовић
Сарадници у каталогу: Горан Митић, Милан Шпичек, 
Марко Чкоњевић
Лектура: Добрила Милетић
ISBN: 978-86-335-0344-0
Обим каталога: 54 стране
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
Реализација и дигитализација збирке филмских плаката: 
Историјски архив Пожаревац 
На отварању изложбе говорили: потпуковник Славољуб 
Марковић, директор Медија центра „Одбрана“,  
Динко Туцаковић, управник Музеја Југословенске Кинотеке 
Београд, Миомир Илић, градоначелник града Пожаревца 
и мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац и коаутор 
Изложбу отворио: Радош Бајић, глумац и редитељ

Програм свечаности: Уметнички ансамбл „Станислав 
Бинички“ изводио нумере из филмова југословенске 
продукције; пројекција виртуелне презентације. 
Број изложбених дана: 24 
Број посетилаца: 500

Постављена на темељима комуниколошког аспекта, изло-
жба Филмови које смо волели 1947-1980. својеврсни је омаж 
историји српског односно југословенског филма, али и при-
зива сећања из сваког личног, појединачног живота. 

Обраћајући се, са позиција колективног, сваком поједин-
цу, изложба „Филмови које смо волели“ уноси јединствени 
сегмент „звездане прашине“ који призива публику и пуни 
изложбене сале где год је ова поставка била изложена. Прво 
представљање ове изложбе било је у Дому Војске Србије у 
Београду, у организацији Медија центра „Одбрана“ Управе за 
односе са јавношћу Министарства одбране Републике Срби-
је. На монументалној згради Дома Војске у Београду велики 
билборд је јавно и недвосмислено говорио да се ради о две-
ма важним поставкама - у две издвојене сале Дома Војске – 
Филмови које смо волели 1947-1980. и Филмски плакат 1941-
1945, као пратећа поставка. 

Свечаности отварања изложбе присуствовали су помоћ-
ник министра за људске ресурсе генерал-мајор Слађан Ђор-
ђевић и начелник Управе за односе са јавношћу Министар-
ства одбране пуковник мр Миливоје Пајовић. Са нама су били 
и Циле Маринковић, сликар, Вера Чавић-Илић, преводилац, 
Милан Шпичек, филмски критичар – који је и написао сво-
је сећање на почетке филма у Београду за каталог, колеге 
из Архива Србије, Архива Југославије и Историјског архива 
Града Београда, Библиотеке Српске Патријаршије, породица 
Чкоњевић – донатори дигиталне колекције Историјском ар-
хиву Пожаревац, официри и подофицири, педесет грађана из 
Пожаревца, градоначелник града Пожаревца Миомир Илић 
са сарадницима и др. Београдска премијера ове импозантне 
изложбе која на 64 паноа доноси 180 постера или рекламно-
-филмских флајера, до данас не престаје да привлачи публи-
ку у галеријске просторе где је постављана, и коментаре о 
искуственом доживљају сваког појединца.
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Обраћајући се посетиоцима Динко Ту-
цаковић, управник Музеја Југословенске 
Кинотеке, приметио је да то нису само фил-
мови које смо волели већ филмови које ћемо 
још дуго волети. Подсетио је да су већину 
постера за филмове, који се могу видети на 
изложби, радили познати српски, односно 
југословенски сликари, те да се „поставка у 
Дому Војске не може посматрати само кроз 
призму документарног карактера, јер је реч 
и о врхунској сликарској изложби.“ 

Отварајући изложбу Радош Бајић се 
присетио својих долазака у Централни 
дом Војске Југославије када је као млад 
глумац имао програме са својим колегама. 
„Био сам сведок времена у којима је Вој-
ска давала снажну потпору развоју наше 
кинематографије... Последњих година у 
једној новој концепцији, Војска Србије ак-
тивно се укључује у значајне пројекте из 
свих области културног стваралаштва“. На 
изложеним постерима налази се и његово 
име везано за почетак његове уметничке 
каријере. 

Несвакидашња је појава да историјски 
архив излаже збирку која толико мами уз-
дахе и сузе... Изложбена активност Исто-
ријског архива Пожаревац овом приликом 
представила је српској јавности једин-
ствену збирку која је настала системат-
ским, дугогодишњим прикупљањем Бла-
гоја Чкоњевића, а којом Историјски архив 
Пожаревац може да се подичи захваљују-
ћи његовом сину Марку који је поклонио 
могућност Архиву да је представи у диги-
талном облику.

Изложба је презентација дела изузетне 
збирке која прати развитак домаће кинема-
тографије од 1947. до 1980. године. Филмо-
ви су низани хронолошки, а не жанровски, 
нити по ауторским именима. Интенција 
аутора је била да представе јединствена 
остварења српске и југословенске продук-
ције у времену када, сем по припадности 
филма продукцијским кућама, другачије 
(национално) издвајање није било могуће. 
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Представљени су филмови који су главни репрезенти филм-
ског достигнућа својих аутора – режисера, а одабир је вршен 
тако да не фаворизује ниједног аутора посебно. Заступљен је 
филмски рекламни материјал који заступа ратни филм, со-
цијалну или психолошку драму, екранизована значајна про-
зна остварења, али и бајке, дечији филм, мјузикле, комедије... 
Међу ауторима срећемо Пуришу Ђорђевића, Вељка Булајића, 
Жоржа Скригина, Живка Павловића, Кокана Ракоњца, Жику 
Митровића, Мићу Поповића, Владимира Погачића, Соју Јо-
вановић, Александра Петровића, Војислава Нановића ... Оно 
што никако није могло да издвоји филмове на посебне наци-
оналне кинематографије су глумачка имена која се појављу-
ју као главни протагонисти: Милена Дравић, Јелена Жигон, 
Радмила Андрић, Марија Црнобори, Оливера Марковић, 
Ружица Сокић, Мира Ступица, Бранка Веселиновић, Нела 
Ержишник, Беба Лончар, Божидарка Фрајт... или Бата Жи-
војиновић, Драган Николић, Воја Брајовић, Љубиша Самар-
џић, Миливоје Живановић, Северин Бјелић, Милан Срдоч, 
Никола Симић, Виктор Старчић, Мија Алексић, Миодраг 
Петровић-Чкаља, Реља Башић, Северин Бјелић, Јанез Вр-
ховец, Бехим Фехмиу, Фабијан Шоваговић, Борис Дворник, 
Петре Прличко и многи, многи други.

Изложени филмски рекламни материјал, флајери, про-
грами и постери, дају посетиоцу могућност посебног сенти-
мента - свакако подсећање на моменат тескобе и сете када 
навиру сузе и сећања из детињства на прво читање, а потом 
гледање филма „Чудотворни мач“ – и сећање на чувену се-
квенцу „Дај, бабо, главу!“, или страха који се свио негде у 
срцу и среће кад победи „Дружба Пере Квржице“ или „Сињи 
Галеб“, смеха уз „Поп Ћиру и поп Спиру“, Јованчу док пу-
тује по свету, стрепње уз „Не окрећи се сине“, „Неретву“, 
„Козару“, „Мост“... 

Посебан је и понос везан за филмове чији се постери 
налазе на изложби, а везани су за име нашег суграђанина 
Миливоја Живановића, или за филмове који су снимљени у 
Пожаревцу – „Госпођа министарка“, „Саша“...

Управо су емоције одлучиле да Историјски архив По-
жаревац представи део дигиталне збирке – поклон Марка 
Чкоњевића, налазећи у њој непроцењиво благо филмске до-
кументованости историје и вредности филмских остварења 
из периода 1947-1980.

2. Место и датум гостовања изложбе:  
Градска галерија Пожаревац, од 25. априла до 8. маја 2012.
Организација изложбе: Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: Миомир Илић, 
градоначелник Града Пожаревца, мр Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе, 
Драгана Милорадовић, коаутор изложбе 
Изложбу отворио: Велимир Бата Живојиновић, глумац
Повод: шездесетчетири године постојања и рада 
Историјског архива Пожаревац и 100-годишњица 
југословенског односно српског филма
Програм свечаности: виртуелна презентација изложбе
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 500

Пожаревац је имао изузетну част да изложбу „Филмови 
које смо волели 1947-1980.“ отвори један од најзначајнијих 
глумаца српског и југословенског филма – Велимир Бата 
Живојиновић. Присутан и на самој изложби – на бројним 
постерима својих филмова – Бата је испричао низ анегдота 
са снимања, из необичног свакодневног живота глумца, своја 
искуства из Кине, преневши, бар за тренутак, богато иску-
ство и цртице из свог уметничког живота. Стиче се утисак да 
ће сви присутни на свечаности отварања изложбе у Градској 
галерији, заувек памтити сусрет са Великим Велимиром Ба-
том Живојиновићем, протагонистом у више од 350 филмова. 

„Честитам Вам на томе што сте се сетили, једини у нашој 
држави, да обележите јубилеј српског и југословенског фил-
ма. Без Ваше подршке овога не би било. По први пут видим 
на једном месту све што се догађало током 100 година. Тако 
сам и ја близу стогодишњице, што ми је иначе, мало, а што 
желим и Вама. Сведок сам свега приказаног на овим плакати-
ма. Архив је направио једну сензационалну манифестацију, 
која за љубитеље филма много значи. И значи. Када сам видео 
да ме овде има и превише, видео сам опомену да сам превише 
радио, али радио сам што сам волео. Велика ми је част што 
сте ме позвали да будем део овога што чините за нашу исто-
рију. Обележено је толико годишњица везаних за филм, али 
ово што сте ви учинили, још нико до сада није. Захваљујући 
Историјском архиву Пожаревац данашњи дан је за историју“, 
рекао је Бата Живојиновић, отварајући изложбу.

На свечаности су били и представници Министарства од-
бране Републике Србије, Војске Србије, челници Града По-
жаревца, представници правосуђа, јавних предузећа и колеге 
из архива из Новог Сада, Ниша, Ужица, Зајечара...
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3. Место и датум трећег гостовања изложбе: 
Галерија „Синагога“, Народни музеј Ниш,  
од 2. до 28. августа 2013.
Организација гостовања изложбе:  
Народни музеј Ниш и Организациони одбор 
Филмског фестивала у Нишу
Повод: отварање 45. Филмског фестивала 
„Филмски сусрети“ у Нишу
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: проф. др 
Зоран Перишић, градоначелник Града Ниша, 
мр Јасмина Николић, директор Историјског 
архива Пожаревац и коаутор изложбе, Драгана 
Милорадовић Николић, коаутор изложбе 
Изложбу отворио: Срђан Савић, директор 
Културног центра Ниш и Филмског фестивала 
у Нишу
Број изложбених дана: 26
Број посетилаца:400

Отварајући изложбу у Нишу поводом Филм-
ског фестивала, Срђан Савић, директор Кул-
турног центра и уметнички директор Филмског 
фестивала у Нишу је приметио: „Историјски ар-
хив Пожаревац је пример озбиљног приступања 
културном благу, а исте тенденције постоје и 
у нашој установи. Изложено нас подсећа да је, 
својевремено, Југославија била једна од нају-
гледнијих представника европске кинематогра-
фије са великим глумачким именима и у међу-
народним оквирима. Поред тога, била је Мека за 
познате светске продуценте, који су управо овде 
снимили велика остварења седме уметности.“

„Ово је и прилика да се подсетимо многих 
старих филмова, чији поједини протагонисти и 
нису више међу живима, а својевремено су по-
нели награде из Ниша“ – рекао је градоначел-
ник града Ниша проф. др Зоран Перишић, обра-
ћајући се посетиоцима у Галерији „Синагога“ у 
Нишу.
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4. Место и датум четвртог гостовања изложбе:  
Центар за културу Лесковац,  
од 21. септембра до 3. октобра 2012. 
Организација гостовања изложбе:  
Организациони одбор Петог Лесковачког  
Интернационалног Фестивала Филмске Режије „ЛИФФЕ“  
и Центар за културу Лесковац
Повод: отварање Петог Лесковачког Интернационалног 
Фестивала Филмске Режије „ЛИФФЕ“
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: директор Центра 
за културу Лесковац, мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе,  
Драгана Милорадовић, коаутор изложбе 
Изложбу отворио: Дарко Бајић, редитељ и уметнички 
директор Фестивала „ЛИФФЕ“
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 300

5. Место и датум петог гостовања изложбе:  
Народни музеј Краљево, од 4. до 31. октобра 2012. 
Организација гостовања изложбе:  
Народни музеј Краљево и Историјски архив Краљево
Повод: Међуинституционална сарадња Историјског архива 
Краљево, Народног музеја Краљево и Историјског архива 
Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: директор Народног музеја 
Краљево, мр Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац и коаутор изложбе, Драгана Милорадовић, 
коаутор изложбе
Изложбу отворио: проф. др Милан Никодијевић, 
Универзитет у Новом Саду
Програм свечаности: Дечији хор из Краљева
Број изложбених дана: 14 
Број посетилаца: 300

6. Место и датум шестог гостовања изложбе:  
Галерија Културног центра „Лаза Костић“ у Сомбору,  
од 4. марта до 13. априла 2013. 
Организација гостовања изложбе:  
Културни центар „Лаза Костић“, Сомбор
Повод: Међуинституционална сарадња Културног центра 
„Лаза Костић“ Сомбор и Историјског архива Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: мр Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе, 
Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Изложбу отворио: Михајло Несторовић, директор 
Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор
Број изложбених дана: 39
Број посетилаца: 400

У изузетно инспиративном амбијенту Галерије која про-
мовише нове идеје и виђења уметности и младе ствараоце, 
изложбу је отворио директор Културног центра, Михајло 
Несторовић. Том приликом Културни центар „Лаза Костић“ 
публиковао је постер и флајер изложбе, а каталог и виртуел-
на изложба наишли су на топао пријем Сомбораца. Отвара-
њу изложбе присуствовали су архивисти из Архива Сомбор 
и Суботица.

7. Место и датум седмог гостовања изложбе:  
Галерија Народног позоришта у Крушевцу,
од 14. до 29. марта 2014. 
Организација гостовања изложбе:  
Историјски архив Крушевац и  
Народно позориште Крушевац
Повод: Позоришне свечаности у Крушевцу
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: Ненад Соколовић, 
директор Историјског архива Крушевац, др Јасмина 
Николић, директор Историјског архива Пожаревац и 
коаутор изложбе, Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Изложбу отворио: Синиша Максимовић, народни посланик 
у Народној скупштини Републике Србије
Број изложбених дана: 15 
Број посетилаца: 400
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8. Место и датум осмог гостовања изложбе: 
Културни центар Јагодина,  
од 16. маја до 1. јуна 2014. 
Организација гостовања изложбе:  
Културни центар Јагодина
Повод: Међународна манифестација „Ноћ музеја“
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили:  
др Јасмина Николић, директор Историјског  
архива Пожаревац и коаутор изложбе и  
Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Изложбу отворила: Марија Вулић, уредник 
Културног центра Јагодина
Програм свечаности: Камерни састав ученика 
Школе за музичке таленте у Ћуприји и виртуелна 
презентација филмских постера 
Број изложбених дана: 15
Број посетилаца: 300

Изложба Филмови које смо волели 1947-1980, 
била је део Међународне манифестације „Ноћ му-
зеја“ и нашла се у програму Културног центра Јаго-
дина. Подсетимо се и тужног времена када је овај 
део југоисточне Европе погодила једна од највећих 
поплава, баш у време планираног одржавања свет-
ске манифестације „Ноћ музеја“. Ова природна ка-
тастрофа отежала је организовање свечаности, али 
није утицала на посећеност поставке. 

9. Место и датум деветог гостовања изложбе: 
Центар за културу Пријепоље,  
од 16. маја до 16. јуна 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Општина Пријепоље и Дом културе Пријепоље
Повод: Међународна манифестација „Ноћ музеја“
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: Мирко Антоније 
Малешић, директор Дома културе Пријепоље
Програм свечаности: виртуелна презентација 
филмских плаката
Број изложбених дана: 30 
Број посетилаца: 300 
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10. Место и датум десетог гостовања изложбе:  
Замак културе – палата Белимарковића, Врњачка Бања,  
од 13. до 30. августа 2016.
Организација гостовања изложбе: Општина Врњачка Бања, 
Културни центар и Туристичка организација Врњачке Бање
Повод: 40. Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: Саша Миленковић, 
директор Центра за културу Врњачка Бања, др Јасмина 
Николић, директор Историјског архива Пожаревац и 
коаутор изложбе, др Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Изложбу отворио: Југослав Пантелић, директор 
Југословенске Кинотеке Београд
Програм свечаности: виртуелна презентација филмских 
плаката
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 800

Изложба Филмови које смо волели 1947-1980. је поставље-
на у три велике сале Замка културе - палати Белимарковића 
- поставку је отворио Југослав Пантелић, директор Југосло-
венске Кинотеке, у присуству Небојше Брадића, уметничког 
селектора Фестивала филмског сценарија и уредника култур-
ног програма РадиоТелевизије Србије, као и великог броја 
глумаца, редитеља, сценариста и филмских посленика. 

11. Место и датум једанаестог гостовања изложбе:  
Сала Казнено-поправног дома Ћуприја,  
8. децембар 2016.
Организација гостовања изложбе:  
Казнено-поправни завод Ћуприја
На отварању изложбе говорили: Владица Божиловић, 
управник КПЗ Ћуприја, др Драгана Милорадовић,  
коаутор изложбе
Програм свечаности: камерни састав Музичке школе  
за таленте, Ћуприја
Програм свечаности: виртуелна презентација  
филмских плаката
Број изложбених дана: 1
Број посетилаца: 80

12. Место и датум дванаестог гостовања изложбе:  
Галерија Отвореног Универзитета у Суботици,  
од 17. јула до 1. августа 2017.
Организација гостовања изложбе:  
Организациони одбор Фестивала европског филма Палић  
и Отворени Универзитет у Суботици
Повод: Фестивал европског филма Палић
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: Илија Ташић, директор 
Отвореног Универзитета Суботица, др Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе, 
др Драгана Милорадовић, коаутор изложбе
Изложбу отворио: Радослав Зеленовић, председник 
Фестивала европског филма Палић
Програм свечаности: виртуелна презентација филмских 
плаката
Број изложбених дана: 15
Број посетилаца: 500

Изложба Филмови које смо волели 1947-1980. била је по-
стављена у оквиру филмских свечаности - Фестивала европ-
ског филма на Палићу. Изложбу је видело око 500 посетила-
ца, од којих велики број глумаца и филмских посленика. По-
менимо – Славка Штимца, Миру Бањац, Горана Радаковића, 
Николу Глоговца....

Изложба Филмови које смо волели 1947–1980.
Завичајни музеј Параћин, 2018.
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13. Место и датум тринаестог гостовања изложбе: 
Завичајни музеј Параћин,  
од 15.августа до 10. септембра 2018. 
Организација гостовања изложбе:  
Завичајни музеј Параћин и Општина Параћин
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Рекламно-пропагандни материјал изложбе: 
Завичајни музеј Параћин.
На отварању изложбе говорили:  
Бранислав Стојановић, директор Завичајног 
музеја Параћин, др Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац и коаутор изложбе, 
др Драгана Милорадовић, коаутор изложбе 
Изложбу отворила: др Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац
Програм свечаности: виртуелна презентација 
филмских плаката
Број изложбених дана: 25 
Број посетилаца: 250
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2013. 
ИЗЛОЖБА 

„ГРАЂАНСКИ ПОЖАРЕВАЦ НА ПРЕЛАЗУ ДВА ВЕКА“
 – ИЗЛОЖБА АРХИВСКИХ ФОТОГРАФИЈА ИЗ 19. ВЕКА – 

Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Градска галерија, Пожаревац, од 24. априла до 8. маја 2013.
Организација: Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 7
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутор изложбе: Драгана Милорадовић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN: 978-86-84969-52-3
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 8 
За издавача и главни и одговорни уредник:  
мр Јасмина Николић, директор
ISBN: 978-86-84969-51-6
Реализација: Историјски архив Пожаревац
Реализацију пројекта омогућио: Град Пожаревац
На свечаности говорили: Јасмина Живковић, мср,  
Драгана Милорадовић, аутор изложбе
Изложбу отворила: мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац 
Музеолошки експонати: Народни музеј Пожаревац, 
Етнографска збирка и Збирка примењене уметности
Програм свечаности: соло песме српских аутора - сопран 
Љубица Миладиновић, уз клавирску пратњу  
Александре Гајић, проф.

Програм свечаности: виртуелна презентација изложбе
Број изложбених дана: 15
Број посетилаца: 350

Поводом 65 година постојања и рада Историјског архива 
Пожаревац, 24. априла 2013, у Градској галерији у Пожарев-
цу, отворена је изложба Грађански Пожаревац на прелазу два 
века, аутора Драгане Милорадовић. Овом изложбом Историј-
ски архив Пожаревац представио је своју збирку фотогра-
фија са краја 19. и почетка 20. века, која је једна од ретких 
сачуваних у Србији из тог периода. Одраз су стасавајућег 
грађанског друштва и пораста буржоазије. На 28 паноа са 
150 фотографија представљени су женски, мушки и дечији 
портрети, као и породичне фотографије које осликавају ат-
мосферу града, стандард живота, али и уметничко око пожа-
ревачких фотографа. 

Музеолошки део поставке обезбедио је Народни музеј 
Пожаревац, одељења етнологије, које је одабрала Даница 
Ђокић, музејски саветник, и примењене уметности, у одабиру 
Марине Радосављевић, историчара уметности - женски ко-
стим са краја 19. века, невестинска оглавља, кутија за чување 
оглавља и елементи мобилијара – турског и европског – као 
репрезенте начина живота у пожаревачким домовима у наве-
деном периоду (пиротски ђилим, сет турских сточића, стил-
ска фотеља). Музеалијама су придодати делови из приватне 
колекције аутора изложбе (свадбени пешкири из различитих 
епоха и стилова 19. века, оригинална ланена шустикла-ти-
шлајфер као елемент европског украшавања ентеријера и 
гвоздена пегла с краја 19. века). 

Изложене архивске фотографије из збирке фотографија 
Историјског архива Пожаревац подељене су на сегменте како 
би дочарале смену векова – 19-тог још у турском колориту, де-
ловима костима, начину живота и опхођења, и почетка 20-тог 
са нарастајућим европеизмом и модернизацијом видљивом у 
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свему – у костиму, мобилијару, начину живота, одно-
сима у породици, друштву. Заустављене у времену, фо-
тографије су, најчешће, идеализоване, јер дају жељени 
приказ особе која је на њима – не оно што актери на 
њима јесу већ оно што би желели да буду. Сведочан-
ство социјалног престижа, фотографије у салону, или 
у албумима поред клавира или музичке кутије, биле су 
доступне гостима дома не би ли пружиле увид у поро-
дичне прилике, сродничке и социјалне везе и успон 
породице. 

„Неодвојиве од амбијента, личности и догађаја који 
је снимљен, фотографије представљају својеврстан 
визуелни ход кроз време. Истовремено, она је и израз 
личности аутора фотографија, закаснелих сведока јед-
ног прохујалог доба“, истакла је мр Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац отварајући 
изложбу.

Простор пожаревачке Градске галерије подељен на 
два тематска дела, симболично опремљен музеалијама 
одређених периода, био је оплемењен музиком која 
је слушана и у некадашњем грађанском Пожаревцу. 
„Тихо ноћи“, стихове Јована Јовановића Змаја и „Све 
док је твог благог ока“, композицију Исидора Бајића, 
у аранжману професора Илије Рајковића, отпевала је 
професор Љубица Миладиновић, уз клавирску пратњу 
професора Александре Гајић.

Изложбу је пратио постер, виртуелна изложба на 
ЦД-у, сет архивских фотографија у форми разгледни-
це, а и сама позивница израђена за изложбу носила је 
елементе изложбе. Реализацију пројекта омогућио је 
Град Пожаревац.
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2013. 
ИЗЛОЖБА 

„ЗАДРУГАРСТВО У ПОЖАРЕВАЧКОМ ОКРУГУ ДО 1941. ГОДИНЕ“ 
1. Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Галерија „Круг“ у Културно-просветном центру,  
у Петровцу на Млави, од 7. до 14. октобра 2013.
Организација: Општина Петровац на Млави,  
Аграрни фонд Петровац, Културно-просветни центар 
Петровац на Млави и Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 20
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутори каталога: Јасмина Живковић, мср,  
Наташа Милошевић Дулић
Аутори изложбе: Јасмина Живковић, мср,  
Наташа Милошевић Дулић и Петар Винкић
Превод на енглески: Јасмина Живковић, мср.
ISBN: 978-86-84969-50-9

Обим каталога: 96 страна
На свечаности говорили: мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац, Јасмина Живковић, мср, 
коаутор изложбе 
Број изложбених дана: 7 
Број посетилаца: 150

Изложба Задругарство у Пожревачком округу до 1941. 
године обухвата 166 архивских докумената из 13 архивских 
фондова Историјског архива Пожаревац и из два фонда 
Архива Србије, којима је представљен рад земљорадничко-
кредитних задруга, земљорадничко-набављачко-продајних, 
машинских и житарских задруга, земљорадничко-млекарских 
задруга, односно рад свих задруга које су основане и које су 
радиле у овом периоду на територији Пожаревачког округа. 
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2. Место и датум гостовања изложбе:  
Галерија „Обојена светлост“ Центар за културу 
Пожаревац, од 19. новембра до 3. децембра 2013.
Организација гостовања изложбе:  
Историјски архив Пожаревац
Изложбу отворио: vox populi  
(аудио-визуелни ефекти)
Број изложбених дана: 15 
Број посетилаца: 200

3. Место и датум гостовања изложбе:  
Народна библиотека „Проф. др Александар Ивић“ 
Жабари, од 1. до 28. фебруара 2016.
Организација гостовања изложбе:  
Народна библиотека Жабари и Општина Жабари
Повод: Дан Народне библиотеке  
„Проф. др Александар Ивић“ Жабари
Број изложбених дана: 28 
Број посетилаца: 100
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2014.                                                 
ИЗЛОЖБА

„СРБИЈА И БРАНИЧЕВО У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914-1918“
1.Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Велика галерија Дома Војске Србије, Београд, 2. јул 2014.
Институција носилац пројекта: 
Историјски архив Пожаревац 
Институција партнер на пројекту:
Војни архив Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије
Организација премијере и визуелизација изложбе: 
Историјски архив Пожаревац, Војни архив Института 
за стратегијска истраживања Министарства одбране 
Републике Србије, Војни музеј и Медија центар „Одбрана“ 
Управе за односе са јавношћу Министарства одбране 
Републике Србије
Издавач каталога: Медија центар „Одбрана“ Управе за 
односе са јавношћу Министарства одбране Републике 
Србије, Библиотека Војна књига, књига 1883
Главни и одговорни уредник:
потпуковник Славољуб М. Марковић
Aутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори изложбе и каталога: 
др Бојан Димитријевић, мр Маријана Мраовић, Јасмина 
Живковић, мср, Драгана Милорадовић
Сарадници на изложби и каталогу:
др Јасмина Николић, др Мирољуб Манојловић, 
др Данило Шаренац, др Гордан Бојковић, 
мр Небојша Ђокић, Наташа Милошевић Дулић, 
Љиљана Игњатовић
Музеолошка поставка:
Душанка Маричић, Анђелија Радовић, Вук Обрадовић, 
Бојана Илић
Лектура и коректура: 
Љубица Костић, мр Наташа Николић, Слађана Грба
Превод на енглески језик: Наташа Ивић, проф.
ISBN 978-86-355-0426-3
Обим каталога: 70 страна

Издавач сета архивских фотографија:
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 9. 
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
ISBN: 978-86-84969-57-8
Реализацију изложбе подржао Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: пуковник Петар Бошковић, 
начелник Управе за односе са јавношћу Министарства 
одбране Републике Србије, др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац, пуковник Милорад 
Секуловић, директор Војног архива Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике Србије и 
Миомир Илић, градоначелник Града Пожаревца
Изложбу отворио: Зоран Ђорђевић, државни секретар у 
Министарству одбране Републике Србије
Број изложбених дана: 25
Број посетилаца: 1.361

У Великој галерији Дома Војске Србије у Београду, 2. јула 
2014. године, отворена је изложба „Србија и Браничево у Ве-
ликом рату“, поводом обележавања стогодишњице од почетка 
Првог светског рата. Изложбена поставка кроз архивска до-
кумента, фотографије, разгледнице, карте, скице, табеларне 
прегледе, новинске чланке, као и музејске експонате (пуков-
ске заставе, униформе, пушке, сабље, медаље и споменице), 
нуди једновремену причу о ратним дешавањима у Србији у 
Првом светском рату и њиховом одразу на једну мању среди-
ну као што је Браничево. 

Изложба је настала као резултат једногодишњег истражи-
вања архивске грађе Војног архива, Архива Србије, Историј-
ског архива Пожаревац и Програмског архива РадиоТелеви-
зије Србије. Основну структуру изложбе и пратећег каталога 
чине теме: Почетак Светског рата и операције Српске војске 
у 1914. години, Србија и њена војска у ратној 1915. години, 
Савезници и Србија 1914-1916, Рехабилитација и реоргани-
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зација Војске Краљевине Србије на Крфу, 
Савезничке санитетске мисије и лечење 
српске војске, Српска војска на Солунском 
фронту 1916-1917, Хероине Првог светског 
рата, Добровољци у српској војсци и њихов 
долазак на Солунски фронт, Пробој Солун-
ског фронта и ослобођење Србије 1918, Гу-
бици српске војске у Првом светском рату, 
Српска војска у Браничевском крају до Ма-
кензенове офанзиве 1915, Ваздухопловна 
команда у Пожаревцу 1915. године, Макен-
зенова офанзива и окупација Браничева 
1915, Бугарска окупација у Пожаревачком 
округу 1916-1918, Браничевски одред и бор-
ци 8. пука на Солунском фронту и Ослобо-
ђење Пожаревца и околине 1918. године.

Отварању изложбене поставке при-
суствовали су и начелник Генералштаба 
Војске Србије генерал Љубиша Диковић, 
представници Министарства одбране, Вој-
ске Србије, републичких установа културе 
и науке, руководство Града Пожаревца, 
многобројни медији, бројни посетиоци и 
љубитељи историје, традиције и културе.

Изложбу прати богато илустрован 
штампани каталог на српском и енглеском 
језику, штампан рекламно-пропагандни 
флајер изложбе и штампан сет од десет ар-
хивских фотографија у форми разгледница 
на српском и енглеском језику. 

Реализацију заједничког пројекта Исто-
ријског архива Пожаревац и Војног архива 
Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије, 
који обухвата изложбу, публиковање мо-
нографије, сета архивских фотографија и 
документарног филма, омогућио је Град 
Пожаревац.

У току трајања изложбе у Београду, ор-
ганизоване су колективне посете изложби 
за припаднике Инспектората одбране Ми-
нистарства одбране Републике Србије и ка-
дете Војне академије у Београду.
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2. Место и датум гостовања изложбе: Архив Војводине, 
Нови Сад, од 21. августа до 15. септембра 2014.
Организација гостовања изложбе: Архив Војводине – 
установа културе од националног значаја
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, пуковник 
Милорад Секуловић, директор Војног архива Института за 
стратегијска истраживања Министарства одбране Републике 
Србије, Љиљана Дожић, начелник у Архиву Војводине
Изложбу отворио: др Милан Мицић, помоћник 
покрајинског секретара за културу и информисање  
АП Војводине
Број изложбених дана: 28
Број посетилаца: 500

У галерији Архива Војводине у Новом Саду, 21. августа 
2014. године, отворена је изложба „Србија и Браничево у Ве-
ликом рату 1914-1918“, поводом обележавања стогодишњице 
од почетка Првог светског рата.  Ова изложба била је кул-
турни догађај и најава међународне научне конференције 
„Архиви, медији и култура сећања у Првом светском рату“ 
Архива Војводине и Министарства културе и информисања 
Републике Србије.

3. Место и датум гостовања изложбе:  
Галерија „Обојена светлост“ Центра за културу, Пожаревац, 
од 14. до 31. октобра 2014.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, пуковник 
Милорад Секуловић, директор Војног архива Института 
за стратегијска истраживања Министарства одбране 
Републике Србије
Изложбу отворио: Миомир Илић, градоначелник  
Града Пожаревца
Број изложбених дана: 18
Број посетилаца: 1.800

У галерији „Обојена светлост“ Центра за културу у Пожа-
ревцу, 14. октобра 2014. године, отворена је изложба „Србија и 
Браничево у Великом рату 1914-1918“, поводом обележавања 
стогодишњице од почетка Првог светског рата и ослобођења 
града Пожаревца.  У току трајања изложбе у Пожаревцу, ор-
ганизована је манифестација „Јавни час историје“, у сарадњи 
Историјског архива Пожаревац и актива директора основних 
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и средњих школа са територије града Пожаревца, у оквиру 
које је изложбу и документарни филм „Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918.“ видело 1.000 ученика из основних и 
средњих школа са територије Града Пожаревца.

4. Место и датум четвртог гостовања изложбе:  
Галерија Народног музеја, Пријепоље,  
од 13. новембра до 15. децембра 2014.
Организација гостовања изложбе: Народни музеј 
Пријепоље и Општина Пријепоље
На отварању изложбе говорили: Славољуб Пушица, 
директор Народног музеја у Пријепољу, др Јасмина 
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац 
Изложбу отворио: Вукосав Томашевић, председник 
Скупштине општине Пријепоље
Број изложбених дана: 33
Број посетилаца: 825

5. Место и датум петог гостовања изложбе:  
Велика галерија Банског двора, Бања Лука,  
Република Српска, Босна и Херцеговина,  
од 23. децембра 2014. до 1. фебруара 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Архив Републике Српске и Град Бања Лука
На отварању изложбе говорили: Душан Поповић, директор 
Архива Републике Српске, др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац
Изложбу отворио: Владимир Николић, генерални конзул 
Републике Србије у Републици Српској
Број изложбених дана: 41
Број посетилаца: 500

У великој галерији Банског двора у Бања Луци у Републици 
Српској, у вечерњим сатима 23. децембра 2014. године, 
отворена је изложба „Србија и Браничево у Великом рату 
1914-1918“, поводом обележавања стогодишњице од почетка 
Првог светског рата.  

Отварању изложбене поставке присуствовали су и 
министар просвјете и културе Републике Српске Горан 
Мутабџија са сарадницима, генерални конзул Републике 
Србије Владимир Николић са сарадницима, заменик 
градоначелника Града Бања Луке, директори националних 
установа културе Републике Српске, професори са 
Филозофског факултета у Бања Луци, директори архива у 
Босни и Херцеговини, многобројни медији и посетиоци.
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6. Место и датум шестог гостовања изложбе:  
Велика галерија Народног универзитета, Врање,  
од 3. до 24. марта 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Четврта бригада копнене војске и Гарнизон Врање,  
Град Врање, Народни универзитет и  
Историјски архив Врање
На отварању изложбе говорили:  
пуковник Милорад Секуловић, директор Војног архива 
Института за стратегијска истраживања Министарства 
одбране Републике Србије, Зоран Антић, градоначелник 
Града Врања, др Јасмина Николић, директорка Историјског 
архива Пожаревац, мр Драгана Милорадовић  
из Историјског архива Пожаревац - у име групе аутора
Изложбу отворио:  
бригадни генерал Зоран Лубура, командант  
Четврте бригаде копнене војске и  Гарнизона Врање
Број изложбених дана: 22
Број посетилаца: 2.000

У великој галерији Народног универзитета у Врању, у ве-
черњим сатима 3. марта 2015. године, отворена је изложба 
„Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“, поводом обе-
лежавања стогодишњице од почетка Првог светског рата.  

Свечаности отварања изложбе присустовали су и Његово 
Преосвештенство епископ Пахомије, официрски кор Војске 
Србије, градоначелник града Врања Зоран Антић са сарадни-
цима, Председник Скупштине града са сарадницима, директо-
ри јавних предузећа и установа, многобројни медији и грађани.

7. Место и датум седмог гостовања изложбе:  
Свечана сала Дома Војске Србије, Ниш,  
од 9. до 17. априла 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Команда Копнене Војске Ниш
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, пуковник 
Милорад Секуловић, директор Војног архива Института 
за стратегијска истраживања Министарства одбране 
Републике Србије, мр Драгана Милорадовић из  
Историјског архива Пожаревац - у име групе аутора
Изложбу отворио: генерал-мајор Милосав Симовић, 
командант Копнене Војске Србије
Број изложбених дана: 9
Број посетилаца: 780                                           

8. Место и датум осмог гостовања изложбе:  
Велика галерија Позоришта, Крушевац,  
од 24. априла до 1. маја 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Историјски архив Крушевац и Крушевачко Позориште
На отварању изложбе говорили: Ненад Соколовић, 
директор Историјског архива Крушевац, др Јасмина 
Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, 
пуковник Небојша Цветковић, заменик директора 
Војног архива Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије, мр Драгана 
Милорадовић, из Историјског архива Пожаревац - у име 
групе аутора.
Изложбу отворио: Живан Николић, председник  
Скупштине града Крушевца
Број изложбених дана: 8
Број посетилаца: 400

У великој галерији Позоришта у Крушевцу, у вечерњим 
сатима 24. априла 2015. године, отворена је изложба „Србија 
и Браничево у Великом рату 1914-1918“, поводом обележава-
ња стогодишњице од почетка Првог светског рата, али и Дана 
Историјског архива Пожаревац.  Свечаности отварања изло-
жбе присустовали су и народни посланик у Народној Скуп-
штини Републике Србије Синиша Максимовић са сарадни-
цима, руководство Града Крушевца, официрски кор Војске 
Србије, директори јавних предузећа и установа, многобројни 
медији и грађани.

                                                

9. Место и датум деветог гостовања изложбе:  
Велика галерија Дома Војске Србије, Краљево,  
од 8. до 25. маја 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Друга бригада Копнене Војске Србије 
На отварању изложбе говорили: Радослав Премовић, 
директор Дома Војске Србије у Краљеву,  
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац,  Јасмина Живковић, мср, из Историјског архива 
Пожаревац - у име групе аутора.
Изложбу отворио: пуковник Мухарем Фазлић, начелник 
штаба у команди Друге бригаде Копнене Војске Србије
Број изложбених дана: 18 
Број посетилаца: 2.000
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У великој галерији Дома Војске Србије у Краљеву, 
у вечерњим сатима 8. маја 2015. године, отворена је 
изложба „Србија и Браничево у Великом рату 1914-
1918“, поводом обележавања стогодишњице од почет-
ка Првог светског рата. Свечаности отварања изложбе 
присустовали су и командант Друге бригаде Копнене 
Војске Србије бригадни генерал Драгослав Сладако-
вић са сарадницима, официрски кор Војске Србије, 
представници МУП, БИА, ВОА и Министарства прав-
де, руководство Града Краљева, директори јавних 
предузећа и установа, многобројни медији и грађани. 
У току трајања изложбе, организоване су колективне 
посете изложби за професоре и ученике основних и 
средњих школа из Краљева.

10. Место и датум десетог гостовања изложбе:  
Галерија Центра за културу, Ваљево,  
од 11. до 24. децембра 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Центар за културу Ваљево и Удружење потомака 
ратника Србије 1912-1920. Колубарског округа Ваљево
На отварању изложбе говорили: директор Центра 
за културу Ваљево, др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац,   
мр Драгана Милорадовић, из  
Историјског архива Пожаревац - у име групе аутора.
Изложбу отворио: пуковник у пензији  
Милорад Радојчић, председник Удружења потомака 
ратника Србије 1912-1920. Колубарског округа Ваљево
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 200

11. Место и датум једанаестог гостовања изложбе: 
Галерија Центра за културу, Мионица,  
од 25. децембра 2015. до 15.јануара 2016.
Организација гостовања изложбе:  
Центар за културу Мионица и Удружење потомака 
ратника Србије 1912-1920. Колубарског округа Ваљево
Изложбу отворио: пуковник у пензији  
Милорад Радојчић, председник Удружења потомака 
ратника Србије 1912-1920. Колубарског округа Ваљево
Број изложбених дана: 22
Број посетилаца: 100
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12. Место и датум дванаестог гостовања изложбе:  
Амиџин конак Народног музеја, Крагујевац,  
од 20. октобра до 10. новембра 2017.
Организација гостовања изложбе:  
Народни музеј Крагујевац и Историјски архив Шумадије у 
Крагујевцу
На отварању изложбе говорили:  
директор Народног музеја Крагујевац,  
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац,  Јасмина Живковић, мср, из  
Историјског архива Пожаревац - у име групе аутора.
Број изложбених дана: 22
Број посетилаца: 618

13. Место и датум тринаестог гостовања изложбе: 
Галерија савремене уметности Градског музеја, Сомбор,  
од 17. фебруара до 2. марта 2018.
Организација гостовања изложбе:  
Први центар за обуку Војске Србије у Сомбору, Град 
Сомбор, Градски музеј и Културни центар у Сомбору 
На отварању изложбе говорили:  
Драган Милић, директор Културног центра Сомбор,  
др Маријана Мраовић, начелник у Војном архиву 
Министарства одбране Републике Србије - у име групе аутора
Изложбу отворила: др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац
Број изложбених дана: 14
Број посетилаца: 400

У Галерији савремене уметности Градског музеја у Сом-
бору, у вечерњим сатима 17. фебруара 2018. године, отворена 
је изложба „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“, 
поводом обележавања Дана Града Сомбора. Свечаности отва-
рања изложбе, као дела званичног протокола обележавања 
Дана града Сомбора, присустовала је и Душанка Голубовић, 
градоначелница града Сомбора са члановима Градског већа 
Града Сомбора, официрски кор Војске Србије, директори јав-
них предузећа и установа, медији и грађани.

14. Место и датум четрнаестог гостовања изложбе:  
Галерија Отвореног Универзитета, Суботица,  
од 12. до 30. марта 2018.
Организација гостовања изложбе:  
Отворени Универзитет Суботица
Број изложбених дана: 19
Број посетилаца: 1.000

Изложба „Србија и Браничево у Великом рату 1914–1918” – премијера
Дом Војске Србије, Београд, 2014.
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Изложба „Србија и Браничево у Великом рату 1914–1918” – премијера
Дом Војске Србије, Београд, 2014.
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 2015.

ИЗЛОЖБА
„СТОГОДИШЊИЦА ОДБРАНЕ СТИГА И БРАНИЧЕВА – 

НА КОПНУ, ВОДИ И ВАЗДУХУ, 1915-2015.“ 
1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Народни музеј, Велико Градиште, 6. октобар 2015.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Институција партнер на пројекту:  
Народни музеј Чачак
Организација премијере изложбе:  
Народни музеј Велико Градиште и  
Општина Велико Градиште
Aутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори изложбе: др Јасмина Николић,  
мр Драгана Милорадовић
Сарадници на изложби: мр Небојша Ђокић,  
мр Драган Шалер 
Аутор е-презентације изложбе: мр Драган Шалер
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили:  
Драган Милић, председник Општине Велико Градиште, 
мр Драган Богичић, директор Народног музеја Велико 
Градиште, мр Драгана Милорадовић из Историјског архива 
Пожаревац - у име групе аутора
Изложбу отворила: др Јасмина Николић, директорка 
Историјског архива Пожаревац
Број изложбених дана: 8
Број посетилаца: 200

У галерији  Народног музеја у Великом Градишту, у ве-
черњим сатима 6. октобра 2015. године, отворена је изложба 
„Стогодишњица одбране Стига и Браничева – на копну, води 
и ваздуху, 1915-2015“, поводом обележавања стогодишњи-
це од Макензенове офанзиве на Србију и стогодишњице од 
одбране Стига и Браничева. 

Основну структуру изложбе и пратеће монографске сту-
дије чине теме: Балканско војиште 1914. године (Ваздухо-
пловна команда 1914. године до Колубарске битке, Ваздухо-

пловна команда у време Кoлубарске битке, Аустроугарско 
ваздухопловство над Србијом 1914. и Прво балонско одеље-
ње у  операцијама 1914. године), Макензенова офанзива и 
одбрана Стига и Браничева 1915. године, Ваздухопловна 
команда 1915. године (Ваздухопловна команда почетком 
1915. године, Аустроугарско и немачко ваздухопловство на 
српском фронту почетком 1915, Ваздухопловна команда у 
Пожаревцу, Макензенова офанзива, Пилотска школа у По-
жаревцу 1915. године, Француска ваздушна флотила у Срби-
ји 1915, Немачка ваздушна офанзива у јесен 1915, Цепелини, 
Против-авионска артиљерија, Руски против-аероплански то-
пови у Ђердапу, Прво балонско одељење у операцијама 1915. 
године, Испорука балона из Русије, Дејство Балонског одеље-
ња у јесен 1915, Голубија пошта у Српској војсци, Аероплани 
Ваздухопловне команде);  Борбе на граничним рекама (Бор-
бе на Сави и Дунаву 1914-1915. године, Саобраћаj на Дунаву 
од 15/28. jула 1914. до новембра 1915. године, Воjна организа-
циjа дунавског саобраћаjа Централних сила у првом периоду 
Првог светског рата, Српско бродарско друштво, Страдање 
бродова Српског бродарског друштва, Прва борбена дејства 
на Сави и Дунаву, Борбе на Сави и Дунаву за време друге 
аустроугарске офанзиве 1914. године, Савезничка помоћ за 
борбу против аустроугарске речне ратне флотиле, Руски ми-
нери у Србији 1914. године, Долазак морнаричких топова и 
шалупе, Борбе на Сави и Дунаву у пролеће и лето 1915. го-
дине, Макензенова офанзива, Српска Бродарска команда 
октобра 1915. године, Транспорт помоћи из Русије у Србију 
Дунавом, Одбрана Прахова и Кладова). Сам град претрпео је 
бомбардовање и налет Макензенове армаде 1915, којој су се 
супротставили борци осмог и деветог пешадијског пука пр-
вог позива Дунавске дивизије Треће армије, којом је коман-
довао Генерал Павле Јуришић Штурм.

Изложбу прати богато илустрована штампана монограф-
ска студија, објављена у оквиру едиције Историјског архива 
Пожаревац „Посебна издања“.

Реализацију пројекта  Историјског архива Пожаревац, 
који обухвата изложбу и публиковање штампане монограф-
ске студије, омогућио је Град Пожаревац.
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2. Место и датум гостовања изложбе:  
Галерија „Обојена светлост“ Центра за културу, 
Пожаревац, од 14. до 30. октобра 2015.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац
На отварању изложбе говорили:  
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац,  мр Драгана Милорадовић, из Историјског 
архива Пожаревац  - у име групе аутора
Изложбу отворио: пуковник Милорад Секуловић, 
директор Војног архива Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике Србије
Број изложбених дана: 17
Број посетилаца: 400

3. Место и датум гостовања изложбе:  
Народна библиотека „Проф. др Александар Ивић“, 
Жабари, од 13. до 27. новембра 2015.
Организација гостовања изложбе:  
Народна библиотека „Проф. др Александар Ивић“ 
Жабари
Број изложбених дана: 15
Број посетилаца: 350
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2016.  
ИЗЛОЖБА 

„СРБИЈА И ПОЖАРЕВАЦ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1941-1944.
- ОКУПАЦИОНА УПРАВА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРОСВЕТА“

Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Галерија“Обојена светлост“ Центра за културу,  
Пожаревац, 12. фебруар 2016.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 10.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN: 978-86-84969-63-9
Aутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори изложбе: др Маријана Мраовић, Јасмина Живковић, 
мср, Слободанка Цветковић
Рецензент изложбе: др Мирољуб Манојловић
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 10.
За издавача и главни и одговорни уредник:  
др Јасмина Николић, директор
ISBN: 978-86-84969-61-5
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, др Маријана 
Мраовић, начелник у Војном архиву Министарства одбране 
Републике Србије, Јасмина Живковић, мср. из Историјског 
архива Пожаревац – у име групе аутора

Изложбу отворио: проф. др Предраг Марковић са 
Института за савремену историју у Београду
Број изложбених дана: 27
Број посетилаца: 700

У Галерији „Обојена светлост“ Центра за културу у Пожа-
ревцу, 12. фебруара 2016. године, отворена је изложба „Срби-
ја и Пожаревац у Другом светском рату 1941-1944 – окупа-
циона управа, избеглице и просвета“, поводом обележавања 
седамдесет година од победе над фашизмом, победе урезане 
у народно памћење као путоказ патриотизму и национал-
ном идентитету. Изложба је настала као резултат једного-
дишњег истраживања архивске грађе Војног архива, Архива 
Југославије, Архива Србије, Историјског архива Пожаревац, 
Историјског архива Београда, Програмског архива РадиоТе-
левизијеСрбије. Тематски подељена на три целине – Србија 
и Пожаревачки округ под немачком окупациојом од 1941. до 
1944. године, Избеглице и пресељеници у Србији и Пожаре-
вачком округу од 1941. до 1944. и Пожаревац и његове школе 
у периоду немачке окупације – представља посебан облик ко-
муникације која у наше сећање враћа ужас свих људских пат-
њи, огромних страдања људи и пожртвоване борбе за очување 
основних хуманих вредности, чиме се обнавља прошлост ве-
зана за антифашистичку борбу.

Приређена изложба као посебна, потпуно нова целина, 
омогућава спознају прошлости и обликовања наше свести о 
историји Другог светског рата и значају победе над фаши-
змом, са једне стране, а са друге се наслања на питање башти-
не. Појам наслеђа има значење трезора запамћених матери-
јалних носилаца вредности и управо оно представља оквир 
ове изложбе посвећене седамдесетогодишњици победе над 
фашизмом. Архивска документа и фотографије о ратним, из-
бегличким и просветним приликама у Србији током Другог 
светског рата дају допринос култури трајања и сећања.
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Отварању изложбене поставке прису-
ствовали су и командант Команде за обуку 
Војске Србије генерал-потпуковник Ђокица 
Петровић са сарадницима, представници 
Министарства одбране, Војске Србије, Мини-
старства правде, Министарства унутрашњих 
послова, Министарства просвете и науке, 
Епархије браничевске, Браничевског управ-
ног округа, руководство Града Пожаревца, 
гости из Града Сомбора, многобројни медији 
и бројни посетиоци.

Изложбу прати богато илустрована штам-
пана монографија, електронски каталог и сет 
10 архивских фотографија на разгледницама. 
Публикације су објављене у оквиру едици-
ја Историјског архива Пожаревац „Посебна 
издања“, „Електронска издања и виртуелне 
изложбе“ и „Културна баштина“. 

Реализацију пројекта Историјског архива 
Пожаревац, који обухвата изложбу, публико-
вање штампане монографије, електронског 
каталога и сета архивских фотографија, омо-
гућио је Град Пожаревац.

У току трајања изложбе у Пожаревцу, ор-
ганизоване су колективне посете изложби за 
припаднике Центра за обуку копнене војске 
у Пожаревцу, професоре и ученике основних 
и средњих школа из Пожаревца и Костолца.
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2. Место и датум гостовања изложбе:   
Мала галерија Дома Војске Србије, Београд,  
од 26. априла до 7. маја 2016.
Организација гостовања изложбе:  
Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу 
Министарства одбране Републике Србије и  
Историјски архив Пожаревац
Издавач рекламно-пропагандног флајера изложбе: 
Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу 
Министарства одбране Републике Србије 
Аутори изложбе: др Маријана Мраовић,  
Јасмина Живковић, мср, Слободанка Цветковић
Рецензент изложбе: др Мирољуб Манојловић
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 10.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN: 978-86-84969-63-9
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, др Зоран 
Јањетовић са Института за новију историју Србије у 
Београду, др Маријана Мраовић, начелник у Војном архиву 
Министарства одбране Републике Србије и  
Слободанка Цветковић из Историјског архива Пожаревац – 
у име групе аутора 
Изложбу отворио: генерал-потпуковник Ђокица Петровић, 
командант Команде за обуку Војске Србије
Број изложбених дана: 12
Број посетилаца: 800

У малој галерији Дома Војске Србије у Београду, 26. апри-
ла 2016. године, отворена је изложба „Србија и Пожаревац у 
Другом светском рату 1941-1944 – окупациона управа, избе-
глице и просвета“, поводом обележавања седамдесет година 
од победе над фашизмом, победе урезане у народно памће-
ње као путоказ патриотизму и националном идентитету. 

Генерал-потпуковник Ђокица Петровић је, отварајући 
изложбу, рекао да „приказана архивска документа и фо-
тографије сведоче о апокалиптичном злу које се надвило 
над целим светом и о страхотама фашизма као најгорем 
злу против човечанства. Историја је увек изнова предста-
вљана и тумачена, а архивски документи су непроменљива 
истина те свако ново читање носи њихову ревалоризацију. 
Историјски архив Пожаревац допринео је томе да схва-
тимо величину националне историје и допринос житеља 
Србије, који су отаџбини дали оно највредније – свој жи-
вот за нашу слободу. Као потомци храбрих осећамо одго-
ворност да памтимо, а храброст предака нама је подстрек 
да истрајемо на путу одбране националних интереса.”  
Пуковник Стевица Карапанџин је истакао да су изложба 
и монографија „сведочанство искушења и победе. Својим 
присуством овде заједно негујемо културу сећања на једно 
време које је оставило дубок траг у историји наше земље и, 
усуђујем се рећи, на све нас. Временска дистанца од седам 
деценија, без обзира на још присутне табуе и теме спорења, 
помаже нам да данас јасније сагледамо историјска дешава-
ња и наше место у њима. Зато не смемо дозволити да проте-
кло време буде копрена која прекрива наше појединачно и 
колективно памћење”.  

Отварању изложбене поставке присуствовали су и пред-
ставници Председништва Републике Српске, Министарства 
одбране и Војске Србије, професори и студенти са Крими-
налистичко-полицијске академије, представници Програм-
ског архива РадиоТелевизијеСрбије, Архива Србије, Војног 
архива, Архива Београда, Сомбора, Пожаревца. Свечаност је 
музички оплемењена наступом ансамбла „Лирика“ из Пожа-
ревца.
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2016.
Изложба 

„Правно уређење и заштита својинских односа 
у Пожаревачком округу од 1830. до 1941. године“

Место и датум отварања изложбе - премијера: 
Галерија“Обојена светлост“ Центра за културу, Пожаревац, 
14. јун 2016.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 18
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутори каталога: Живорад Сарафиновић, Нада Љушић
Приређивачи изложбе:  
Јасмина Живковић, мср, мр Драгана Милорадовић
Стручни консултанти: др Мирољуб Манојловић,  
Боривоје Стевановић, Тања Миљковић
ISBN 978-86-84969-39-4
Обим каталога: 44 стране
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, Јасмина 
Живковић, мср. из Историјског архива Пожаревац –  
у име групе аутора
Изложбу отворио: Дејан Крстић, члан Градског већа  
Града Пожаревца за културу, информисање и  
невладине организације
Број изложбених дана: 18
Број посетилаца: 300

У Галерији „Обојена светлост“ Центра за културу у По-
жаревцу, 14. јуна 2016. године, отворена је изложба „Прав-
но уређење и заштита својинских односа у Пожаревачком 
округу, 1833-1941“. 

Изложба је настала као резултат једногодишњег истражи-
вања архивске грађе Историјског архива Пожаревац и Архи-
ва Србије. Тематски подељена на четири целине – Законски 
основ, Тапије, тестаменти, уговори, сведочанства и судске 
„тербе“ као основ својинских односа, Катастарски операт и 
премер, Земљишна књига – представља допринос општем на-
пору за развој Браничевског округа.

Приређена изложба као посебна, потпуно нова целина, 
даје историјско-хронолошки преглед својинских односа на 
некретнинама у Пожаревачком (Браничевском) округу и 
омогућава спознају значаја вођења евиденција о непокретно-
стима и правима над њима. У Браничевском округу и у Србији 
у целини, увек је била веома изражена потреба евидентира-
ња непокретности и праћења промена на њима. Током 19. и 
20. века, у зависности од изражене потребе и финаснијских 
средстава, постепено се изграђивао систем евидентирања не-
покретности, по узору на развијене земље средње Европе, где 
је систем евидентирања непокретности заснован на принци-
пима јавности, официјелности, прегледности, једноставно-
сти, економичности и ефикасности. У Србији је било потреб-
но утврдити својину на земљишту после укидања вишевеков-
ног спахијског феудалног система. Утврђивањем својине на 
баштинама створени су услови и за правилнији разрез пореза 
и других обавеза ради пуњења државне касе. 

Изложени су и оригинали књига: Азбучник катастар-
ске општина Ћириковац, Парцеларник катастарске оп-
штине Кленовник и Земљишна књига катастарске општине 
Костолац. 

Изложбу прати штампани каталог, објављен у оквиру еди-
ције Историјског архива Пожаревац „Изложбени каталози“.

Реализацију пројекта  Историјског архива Пожаревац, 
који обухвата изложбу и публиковање штампаног каталога, 
омогућио је Град Пожаревац.
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2016. 
ИЗЛОЖБА 

„АРХИТЕКТУРА ПОЖАРЕВЦА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА“
 Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Галерија савремене уметности,  
Пожаревац, 1. септембар 2016.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 21
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутори каталога и изложбе: Слободанка Цветковић, 
Наташа Милошевић Дулић, Петар Винкић
ISBN: 978-86-84969-67-7
Обим каталога: 70 страна
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 11.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN 978-86-84969-68-4
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 10.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
ISBN 978-86-84969-66-0
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац,  
Слободанка Цветковић – у име групе аутора
Изложбу отворио: Бојан Илић, председник  
Скупштине Града Пожаревца
Број изложбених дана: 28
Број посетилаца: 1.715

У Галерији савремене уметности у Пожаревцу, у вечер-
њим сатима 1. септембра 2016. године, отворена је изложба 
„Архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата“ 
– подухват од изузетног значаја како за стручњаке који се 
баве проучавањем историјских извора, тако и за оне који се 
баве урбанизмом и планирањем развоја градова.

Изложба архивских докумената из фондова и збирки 
Историјског архива Пожаревац репрезентује архитектуру 
модерне Пожаревца у периоду од 1918. до 1941. године, али 
и културни, привредни и сваки други напредак града. Ода-
брани архитектонски јавни и приватни објекти града Пожа-
ревца представљени су понаособ на изложбеним паноима, са 
основним подацима везаним за објекат и оригиналном тех-
ничком и фотодокументацијом. Између осталог, издвојена су 
документа о изградњи Дома Трговачке омладине (1930), шко-
ле „Краљ Александар Први“ (1939), Цветног трга (1922), Спо-
меника Војнику (1923), Пожаревачке Гимназије (1934-1940), 
објеката унутар Пољопривредне школе (1930), о доградњи 
Градске болнице (1939), Цркве Светог Николе, Железничке 
станице, Задружног дома (1929), као и о изградњи бројних 
приватних објеката у граду. Ови драгоцени извори сазнања о 
архитектури града Пожаревца у периоду између два светска 
рата, одсликавају његово израстање у средиште које прихва-
та и преноси утицаје, модернизује се, унапређује друштвени, 
политички, културни и сваки други живот, доживљава свој 
преображај и доприноси обогаћивању српског грађанског 
живота.

Изложбу прати богато илустрован штампани каталог, као 
и електронски каталог и сет десет архивских фотографија у 
форми разгледница. Публикације су објављене у оквиру еди-
ција Историјског архива Пожаревац „Изложбени каталози“, 
„Електронска издања - виртуелне изложбе“ и „Културна ба-
штина“. 

Реализацију пројекта  Историјског архива Пожаревац, 
који обухвата изложбу, публиковање штампаног и електрон-
ског каталога, као и сета архивских фотографија на разглед-
ницама, омогућио је Град Пожаревац. Свечаност отварања 
изложбе музички је оплемењена староградском музиком, у 
извођењу оркестра „Мерак“ из Пожаревца.
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2016.  
ИЗЛОЖБА 

„ОКУПИРАНИ ПОЖАРЕВАЦ 1941-1944.
- СЛИКЕ ИЗ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА“

Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Галерија савремене уметности, Пожаревац,  
29. новембар 2016.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 22
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутори каталога и изложбе: Јасмина Живковић, мср, 
Слободанка Цветковић
ISBN: 978-86-84969-71-4
Обим каталога: 79 страна
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 12.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN: 978-86-84969-70-7
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 12.
За издавача и главни и одговорни уредник:  
др Јасмина Николић
ISBN: 978-86-84969-69-1
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац,  
Јасмина Живковић, мср. – у име групе аутора
Изложбу отворио: Дејан Крстић, члан Градског већа  
Града Пожаревца за културу, информисање и  
невладине организације

Број изложбених дана: 18
Број посетилаца: 200

У Галерији савремене уметности у Пожаревцу, 29. новем-
бра 2016. године, отворена је изложба „Окупирани Пожаре-
вац 1941-1944 – слике из свакодневног живота“. Изложбена 
поставка кроз архивска документа и фотографије из Архива 
Србије, Војног архива и Историјског архива Пожаревац, 
приказује „цртице“ из привредног, здравственог, админи-
стративног, културног, спортског и свакодневног живота у 
Пожаревцу под окупацијом. 

Структуру изложбе и пратећег каталога чине следеће 
теме: Ратне прилике и рад органа власти у окупираном По-
жаревцу, Привреда у окупираном Пожаревцу, Радна обавеза 
и заједница рада, Пољопривреда у окупираном Пожаревцу, 
Исхрана и социјална питања, Здравствена заштита и спорт 
у окупираном Пожаревцу,  „Окупирана“ култура и народно 
просвећивање, Позориште и филм у окупираном Пожаревцу 
и Партизанска свакодневица.

Ова архивска грађа је незаобилазан извор сазнања о сва-
кодневном животу који се одвијао у сеоским, општинским, 
среским насељима или самом Пожаревцу као окружном 
средишту. 

Изложбу прати богато илустрован штампани каталог, 
електронски каталог и сет десет архивских фотографија 
у форми разгледница. Публикације су објављене у оквиру 
едиција Историјског архива Пожаревац „Изложбени катало-
зи“, „Електронска издања и виртуелне изложбе“ и „Културна 
баштина“. 

Реализацију пројекта  Историјског архива Пожаревац, 
који обухвата изложбу, публиковање штампаног каталога, 
електронског каталога и сета архивских фотографија, омо-
гућио је Град Пожаревац.
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2017
ИЗЛОЖБА 

„КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОДИ У СРБИЈИ –
ПРИМЕР ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ ЗАВОДА ЗАБЕЛА 1853-1918.“

1. Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Галерија савремене уметности, Пожаревац, 23. март 2017.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Партнер институција на пројекту:  
Криминалистичко-полицијска академија у Београду
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац 
Aутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори изложбе: др Драгана Милорадовић,  
Јасмина Живковић, мср.
Сарадници на изложби: проф. др Ивана Крстић 
Мистриџеловић, мр Невенка Кнежевић Лукић
Рецензент изложбе: др Мирољуб Манојловић
Аутор е-презентације: мр Драган Шалер
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 13.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
ISBN: 978-86-84969-73-8
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац.
На отварању изложбе говорили:  
проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић, Јасмина Живковић, 
мср. из Историјског архива Пожаревац – у име групе аутора
Изложбу отворила: др Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац, идејни аутор  
и руководилац пројекта
Број изложбених дана: 15
Број посетилаца: 365

У Галерији савремене уметности у Пожаревцу, 23. марта 
2017. године, отворена је изложба „Казнено-поправни заво-
ди у Србији – пример Пожаревачког казненог завода Забела, 
1853-1918 – изложба прва“, поводом обележавања стопедесет 
година трајања, рада и деловања Казнено-поправног завода 
„Забела“ у Пожаревцу. О раду казнено-поправних завода у 
Србији и посебно Пожаревачког казненог завода у 19. веку 
сачувана је фрагментарна архивска грађа, што је чини вред-
нијом и смислу сведочанстава из периода стварања ових ин-
ституција. Из фондова Архива Србије и Историјског архива 
Пожаревац сумирана су документа која илуструју рад казне-
них завода у Србији, а посебно Пожаревачког казненог заво-
да од оснивања 1865. до 1918. године.

Структуру изложбе чини шест тематских целина: Уобли-
чавање српске државе до 1918. године, Казнени систем у 
Кнежевини и Краљевини Србије, Квалитет и услови живота 
у Пожаревачком казненом заводу до 1918. године, Осуђенице 
Пожаревачког казненог завода, Поступање са осуђеницима у 
Пожаревачком казненом заводу – случај политичких криваца, 
Идентификација и регистрација осуђеника по Бертијоновом 
систему. Наведене теме формиране су према расположивој 
архивској грађи и на посебан начин осветљавају установу ка-
зненог дома, ред, дисциплину, рад, правила понашања и оно-
времену сарадњу са грађанима. Посебно су осветљене жене 
са друштвених маргина или жртве породичног насиља, као и 
политички тренутак који је стварао бројне политичке кривце 
који су издржавали казну у пожаревачком затвору, а били су 
претходно писци, министри, председници влада, професори.

Отварању изложбене поставке присуствовали су и савет-
ник Потпредседника Владе и Министра унутрашњих посло-
ва генерал-потпуковник Александар Живковић, директор 
Војног архива Инситута за стратегијска истраживања Ми-
нистарства одбране Републике Србије пуковник Душко Ми-
лојевић, представници Министарства одбране и Војске Ср-
бије, професори са Криминалистичко-полицијске академије 
у Београду, директори казнено-поправних завода у Пожа-
ревцу и Ћуприји мр Дејан Новаковић и Владица Божиловић, 
изасланик Епископа браничевског, председник Скупштине 
Града Пожаревца Бојан Илић са сарадницима, представници 
републичких, окружних и градских инситуција.
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На свечаности отварања изложбе, у музичком делу 
програма наступили су професори музичке школе 
„Ставан Мокрањац“ у Пожаревцу.

Изложбу прати е-презентација архивских докуме-
ната и сет од десет архивских фотографија у форми 
разгледница. 

Реализацију заједничког пројекта  Историјског ар-
хива Пожаревац и Криминалистичко-полицијске ака-
демије у Београду, који обухвата изложбу, штампање 
монографије и сета архивских фотографија, омогућио 
је Град Пожаревац.

2. Место и датум отварања изложбе:  
Амфитеатар Арчибалд Рајс на Криминалистичко-
полицијској академији, Београд, 19. мај 2017.
Организација гостовања изложбе: 
Криминалистичко-полицијска академија у Београду
Број изложбених дана: 1
Број посетилаца: 150

У амфитеатру Арчибалд Рајс на Криминалистичко-
-полицијској академији у Београду, 19. маја 2017. годи-
не, приређена је изложба „Казнено-поправни заводи у 
Србији – пример Пожаревачког казненог завода Забе-
ла 1863-1918“, поводом представљања истоимене моно-
графије, за професоре и студенте ове Академије.

3. Место и датум гостовања изложбе:  
галерија Музеја „Хореум Марги – Равно“, Ћуприја,  
од 1. до 15. августа 2017.
Организација гостовања изложбе:  
Музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја и  
Казнено-поправни завод у Ћуприји
Издавач рекламно-пропагандног флајера изложбе: 
Музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја
На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, идејни 
аутор и руководилац пројекта,  
проф.др Ивана Крстић Мистриџеловић и  
др Драгана Милорадовић – у име групе аутора
Изложбу отворио: /
Број изложбених дана: 15
Број посетилаца: 200
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2017. 
СТАЛНА ИЗЛОЖБА

„ПОЖАРЕВАЦ НА СТАРИМ ФОТОГРАФИЈАМА“
Место и датум отварања изложбе:  
Стара касарна – Павиљон 4,  
Историјски архив Пожаревац,  
Пожаревац, 9. јун 2017.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац 
Aутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори изложбе: др Јасмина Николић,  
др Драгана Милорадовић
Сарадници на изложби: Мирјана Степановић,  
Милан Станковић, мср.
Реализацију изложбе омогућио:  Град Пожаревац. 
Број изложбених дана: 445
Број посетилаца: 1.819

Изложба је представљена јавности поводом Међународ-
ног дана архива 9. јуна 2017. године, у склопу манифестације 
„Дан отворених врата архива 2017 – Путујте са нама кроз вре-
ме – ми чувао историју“.

Изложба обухвата 34 фотографије и разгледнице града 
Пожаревца, са краја 19. и почетка 20. века (из збирке фото-
графија и разгледница Танасија Бате Димитријевића), групи-
саних у неколико тематских целина: хотели, школе, тргови и 
улице, кафане, споменици, паркови. 

Изложба је на српском и енглеском језику и налази се у 
туристичкој понуди Града Пожаревца.

У периоду од 9. јуна 2017. до 15. августа 2018. године, орга-
низоване су колективне и туристичке посете изложби „Пожа-
ревац на старим фотографијама“: за 285  посетилаца мани-
фестације „Дан отворених врата архива“ (9. јун 2017. године), 
405 посетилаца исте манифестације (8. јун 2018), затим за 165 
припадника Генералштаба Војске Србије из Београда (у циљу 
развијања морала и неговања културно-историјских тради-
ција код припадника Војске Србије – 20. март 2018), за 200 
припадника Центра за обуку копнене војске у Пожаревцу (31. 
јануар 2018), за резервне официре из састава Браничевске 
бригаде (12. мај 2018), за 120 ученика трећег разреда основ-
не школе (у оквиру наставе „Природа и друштво“ и „Народна 
традиција“), за 40 деце предшколског узраста (од 3. до 5. го-
дина старости) у циљу реализације пројекта „Деца у Архиву 
– сликовница и бојанка“, за запослене Института за новију 
историју Србије у Београду (16. мај 2018), архивисте Исто-
ријског архива Београда (20. септембар 2017), многобројне 
грађане из градова Србије, све уз стручна вођења др Драгане 
Милорадовић, др Јасмине Николић и Мирјане Степановић.
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2017. 
ИЗЛОЖБА 

„ЛОГОР БАЊИЦА 1941-1944 -
ЗАТОЧЕНИЦИ ИЗ ПОЖАРЕВЦА И БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА“

 1.Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Галерија савремене уметности, Пожаревац,  
20. септембар 2017.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац
Партнер институција на пројекту:  
Историјски архив Београда
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац у сарадњи са  
Историјским архивом Београда
Aутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 23
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор каталога: Исидора Стојановић
Сарадници на каталогу: др Јасмина Николић,  
Снежана Лазић
Аутори изложбе: Исидора Стојановић, др Јасмина Николић, 
Снежана Лазић
Рецензенти каталога и изложбе: др Ивана Добривојевић, 
Институт за савремену историју Београд и др Маријана 
Мраовић, Војни архив Министарства одбране Републике 
Србије Београд
Реализација: Бојан Коцев, Јелена Николић, Виолета 
Јовановић, Милан Станковић, мср, Мирјана Степановић, 
Даница Николић
Макете: Бојан Коцев
ISBN: 978-86-84969-79-0
Обим каталога: 203 стране
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 13.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић

Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN: 978-86-84969-78-3
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац. 
На отварању изложбе говорили:  
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац и коаутор изложбе, рецензент др Маријана 
Мраовић, начелник у Војном архиву Министарства одбране 
Републике Србије и Снежана Лазић из Историјског архива 
Београда –  у име групе аутора
Изложбу отворио: Саша Павловић, заменик градоначелника 
Града Пожаревца
Видео прилог: Бојан Коцев
Број изложбених дана: 25
Број посетилаца: 1.360

У Галерији савремене уметности у Пожаревцу, 20. сеп-
тембра 2017. године, у вечерњим сатима отворена је изложба 
„Логор Бањица 1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Бра-
ничевског округа“. Изложбена поставка кроз архивска доку-
мента, књиге и фотографије, прати рад логора и страдање 
његових заточеника из Пожаревца и Браничевског округа. 

На основу сачуваних евиденционих књига Логора Бањица 
установљено је да је у овом логору било укупно 1.683 зато-
ченика из општина Браничевског округа, од чега највише са 
територије општине Пожаревац – 356 логораша. Следи оп-
штина Велико Градиште са 317, Петровац на Млави са 290, 
Жагубица са 191, Мало Црниће са 165, Голубац и Кучево са по 
135 и Жабари са 94 заточеника. У логору је било заточено и 
136 жена и 4 деце (1, 3 и 11 година старости). Стрељано је 276 
лица, 7 је ликвидирано, 15 је умрло у логорској амбуланти, 575 
је одведено на рад, 724 је пуштено из логора, док за 90 лица 
недостају подаци.  Мултимедијалну поставку изложбе чине 
три сегмента: први сегмент чини 16 паноа са 78 изабраних 
архивских докумената и фотографија; други 17 експоната у 
витрини и 4 макете књига притвореника Бањичког логора; у 
трећем сегменту презентована су документа у електронском 
облику.

Изложбу прати богато илустрован штампани каталог са 
уводним текстовима и јединственим списком бањичких за-
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твореника са територије Пожаревца и Браничевског 
округа, као и електронски каталог. Публикације су обја-
вљене у оквиру едиција Историјског архива Пожаревац 
„Изложбени каталози“ и „Електронска издања и виртуел-
не изложбе“. 

Реализацију заједничког пројекта Историјског архива 
Пожаревац и Историјског архива Београда, који обухвата 
изложбу, публиковање штампаног и електронског ката-
лога, омогућио је Град Пожаревац.

У току трајања изложбе у Пожаревцу, изложбу су по-
сетиле најављене делегације: Међурегионалног коорди-
национог Савета међународног конгреса индустријалаца 
и предузетника из Москве из Руске Федерације, Држав-
ног архива Босне и Херцеговине, државни секретар Ми-
нистарства одбране Републике Србије генерал-потпу-
ковник Александар Живковић са сарадницима, општина 
Браничевског управног округа, уз стручно вођење и пре-
давање кооауторке изложбе др Јасмине Николић, дирек-
торке Историјског архива Пожаревац.

Такође, организоване су колективне посете изложби 
за припаднике Центра за обуку копнене војске у Пожа-
ревцу, професоре и ученике основних и средњих школа 
из Пожаревца. У простору изложбе организована је и 
одржана манифестација „Ноћ истраживача“.

2. Место и датум гостовања изложбе:  
Централни хол Војне академије, Београд,  
од 15. до 30. марта 2018.
Организација гостовања изложбе:  
Универзитет одбране Београд
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац  
у сарадњи са Историјским архивом Београда 
На отварању изложбе говорила: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац и коауторка 
изложбе
Изложбу отворио: пуковник проф. др Мирослав Талијан, 
начелник Војне академије у Београду
Видео прилог: Бојан Коцев
Број изложбених дана: 16
Број посетилаца: 4.000 

У централном холу Војне академије у Београду, 15. 
марта 2018. године, отворена је изложба „Логор Бањица 
1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Браничевског 
округа“. Изложбена поставка кроз архивска документа, 
књиге и фотографије, прати рад логора и страдање ње-
гових заточеника из Пожаревца и Браничевског округа. 
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Концентрациони логор Београд-Бањица био је у касарни 
бившег 18. пешадијског пука (данашња Војна академија). 

Отварању изложбене поставке присуствовале су високе 
војне званице на челу са ректором Универзитета одбране 
генерал-мајором проф. др Младеном Вуруна. Изложбу су 
посетили и полазници Школе високих студија безбедности, 
а 16. марта 2018. године гости на свечаности обележавања 
Дана Војне академије - представници Министарства одбране 
и Војске Србије, професори и сарадници Универзитета од-
бране, као и бројни сарадници и пријатељи Војне академије 
у Београду.

3. Место и датум гостовања изложбе:  
Клуб Гарде Војске Србије на Топчидеру, Београд,  
од 4. до 25. априла 2018.
Организација гостовања изложбе: Гарда Војске Србије
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац у 
сарадњи са Историјским архивом Београда 
На отварању изложбе говорила: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац и коауторка 
изложбе 
Изложбу отворио: генерал-мајор Миломир Тодоровић, 
командант Гарде Војске Србије и ађутант Председника 
Републике Србије
Број изложбених дана: 21
Број посетилаца: 1.650 

Изложба „Логор Бањица 1941–1944 –  
заточеници из Пожаревца и Браничевског округа”
Војна академија Београд, 2018.
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4. Место и датум гостовања изложбе:  
Клуб ваздухопловства Војске Србије, Земун,  
од 27. априла до 5. маја  2018.
Организација гостовања изложбе:  
РВ и ПВО Војске Србије
Визуелизација изложбе: Историјски архив Пожаревац  
у сарадњи са Историјским архивом Београда 
Видео прилог: Бојан Коцев
Број изложбених дана: 9
Број посетилаца: 600 

У Клубу Гарде Војске Србије на Топчидеру, у Београду, 
4. априла 2018. године, отворена је изложба „Логор Бањица 
1941-1944 – заточеници из Пожаревца и Браничевског окру-
га“. Изложбена поставка кроз архивска документа, књиге и 
фотографије, прати рад логора и страдање његових заточе-
ника из Пожаревца и Браничевског округа. 

Отварању изложбене поставке присуствовале су високе 
војне званице на челу са командантом Гарде Војске Србије 
генерал-мајором Миломиром Тодоровићем.

Изложба „Логор Бањица 1941–1944 –  
заточеници из Пожаревца и Браничевског округа”
Клуб Гарде Војске Србије, Београд, 2018.
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ИЗЛОЖБА НА ОТВОРЕНОМ –  
У ДВОРИШНОМ КОМПЛЕКСУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ

„ЗАНАТСТВО ОКРУГА ПОЖАРЕВАЧКОГ, 1850-1950“
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Дворишни комплекс „Стара касарна – Павиљон 4“ 
Историјског архива Пожаревац, Пожаревац,  
7. новембар 2017.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 24
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутори изложбе и каталога: др Драгана Милорадовић, 
Јасмина Живковић, мср.
Превод на енглески језик каталога докумената:  
Милица Живковић
ISBN: 978-86-84969-81-3
Обим каталога: 68 страна
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 14.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
Превод на енглески језик: Милица Живковић
ISBN: 978-86-84969-82-0 (pptx)
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 15.
За издавача и главни и одговорни уредник:  
др Јасмина Николић, директор
ISBN: 978-86-84969-76-9
Реализацију пројекта омогућио Град Пожаревац.  
Документарна емисија „Трагом Пожаревачке мале – 
Занатство Округа Пожаревачког“: продукција Сат ТВ 
Пожаревац и Историјски архив Пожаревац 

На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац и др Драгана 
Милорадовић – у име групе аутора
Изложбу отворила: Ана Миљанић, члан Градског већа  
Града Пожаревца за спорт и туризам
Број изложбених дана: 300
Број посетилаца: 1.044

У дворишном комплексу Историјског архива Пожаревац 
„Стара касарна – Павиљон 4“, у Пожаревцу, у вечерњим сати-
ма 7. новембра 2017. године, отворена је изложба „Занатство 
Округа Пожаревачког, 1850-1950“. 

Изложба архивских докумената, калфенских писама и 
фотографија из фондова и збирки Историјског архива Пожа-
ревац, представља анализу развоја занатске делатности као 
једне од примарних у Пожаревачком (Браничевском) округу, 
у периоду од средине 19. до средине 20. века. Наиме, Пожа-
ревац  је још 1836. године имао 305 занатлија и 268 дућана 
у којима су се продавали занатски производи. Године 1886. 
у Пожаревцу је било 507 мајстора, 400 калфи и 117 шегр-
та, окупљених у различитим мешовито-занатским еснафи-
ма. Почетком 20. века у Пожаревцу је било 20 занатлијских 
еснафа са укупно 796 чланова. Велики број заната у пожаре-
вачком крају довео је до оснивања занатских школа у Пожа-
ревцу, али је и допринео укупном  регионалном и национал-
ном привредном развоју. 

Презентованим архивским документима и фотографи-
јама из фондова занатлијских еснафа и удружења, предста-
вљене су занатлије Округа Пожаревачког од 1850. до 1950. 
године, и то болтаџије, абаџије, јорганџије, ћурчије, терзије, 
кројачи, опанчари, обућари, сарачи, седлари, сатлери, фото-
графи, бербери, фризери, пекари, воскари, лецедери, сто-
лари, машинбравари, ковачи, лимари, зидари, каменоресци, 
ужари, стаклари, часовничари, електричари.
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Изложбу (на српском и енглеском језику) прати бо-
гато илустрован штампани каталог, електронски ка-
талог (двојезично), сет десет архивских фотографија 
у форми разгледница, билборд изложбе и туристички 
флајер.  Публикације су објављене у оквиру едиција 
Историјског архива Пожаревац „Изложбени каталози“, 
„Електронска издања и виртуелне изложбе“ и „Културна 
баштина“. 

Свечаност отварања изложбе оплеменили су профе-
сори музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца.

Реализацију пројекта Историјског архива Пожаре-
вац, који обухвата изложбу, публиковање штампаног и 
електронског каталога, билборда, сета архивских фото-
графија, омогућио је Град Пожаревац и Министарство 
културе и информисања Републике Србије.

Изложба на отвореном – у дворишном комплексу 
Историјског архива Пожаревац, налази се у туристич-
кој понуди Града Пожаревца и штампан је туристички 
флајер.

У периоду од 7. новембра 2017. до 15. августа 2018. го-
дине, организоване су колективне и туристичке посете 
изложби на отвореном „Занатство Округа Пожаревач-
ког, 1850-1950“, и то: за 165 припадника Генералштаба 
Војске Србије из Београда (у циљу развијања морала и 
неговања културно-историјских традиција код припад-
ника Војске Србије – 20. март 2018), за 200 припадника 
Центра за обуку копнене војске у Пожаревцу (31. јану-
ар 2018.), за резервне официре из састава Браничевске 
бригаде (12. мај 2018.), за 120 ученика трећег разреда 
основне школе (у оквиру наставе „Природа и друштво“ 
и „Народна традиција“), за 40 деце предшколског узра-
ста (од 3. до 5. година старости) у циљу реализације про-
јекта „Деца у Архиву – сликовница и бојанка“, за запо-
слене Института за новију историју Србије у Београду 
(16. мај 2018), архивисте Историјског архива Београда 
(20. септембар 2017), многобројне грађане из градова 
Србије, све уз стручна вођења др Драгане Милорадовић, 
коауторке изложбе.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ Изложба на отвореном „Занатство Округа Пожаревачког”
Дворишни комплекс Историјског архива Пожаревац, 2017.
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2017. 
ИЗЛОЖБА

„ОСНОВНО ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ, 1815-1862.“
Место и датум отварања изложбе - премијера:  
Галерија савремене уметности, Пожаревац,  
22. новембар 2017.
Организација и визуелизација изложбе:  
Историјски архив Пожаревац
Издавач каталога: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Изложбени каталози, каталог 25
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор изложбе и каталога: Наташа Милошевић Дулић
Сарадник на изложби: Слободанка Цветковић
Техничка подршка: Милан Станковић, мср,  
Мирјана Степановић, Даница Николић, Саша Трифуновић
ISBN: 978-86-84969-86-8
Обим каталога: 65 страна
Издавач електронског издања:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања и виртуелне изложбе, 1.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Аутор електронског издања: мр Драган Шалер
ISBN: 978-86-84969-85-1 (ppt)
Издавач сета архивских фотографија:  
Историјски архив Пожаревац
Едиција: Културна баштина – сет архивских фотографија, 16.
За издавача и главни и одговорни уредник:  
др Јасмина Николић, директор
ISBN: 978-86-84969-84-4
Реализацију пројекта омогућио: Град Пожаревац 
Документарна емисија „Трагом Пожаревачке мале – 
Основно школство у Пожаревцу“: продукција Сат ТВ 
Пожаревац и Историјски архив Пожаревац

На отварању изложбе говорили: др Јасмина Николић, 
директорка Историјског архива Пожаревац, Весна Пејић, 
члан Градског већа Града Пожаревца за просвету и 
здравство, Наташа Милошевић Дулић, аутор
Изложбу отворила: проф. др Славица Ђукић Дејановић, 
министарка у Влади Републике Србије задужена за 
демографију и популациону политику
Број изложбених дана: 15 
Број посетилаца: 742

 У Галерији савремене уметности у Пожаревцу, у вечер-
њим сатима 22. новембра 2017. године, отворена је изложба 
„Основно школство у Пожаревцу, 1815-1862“, поводом обеле-
жавања 285 година основног школства у Пожаревцу.

Значај овог архивског пројекта није само у томе што је 
својеврсни споменик рада основне школе, већ представља 
драгоцени извор података, не само о школи, њеном расту 
и развоју, већ и утицају идеологије и политике на школу и 
просветни систем, на будуће учитеље који ће, својим радом, 
образовати неке нове генерације. Историјско наслеђе, веков-
ни живот у саставу других држава, културне навике, ментали-
тети, досегнути нивои развоја, најјасније су се испољавали у 
приликама које су владале у школи. 

Изложбена поставка архивских докумената и фотогра-
фија осликава  школске прилике у Пожаревцу, које су биле 
поуздан показатељ духовног стања у друштву, његове бриге 
за сопствену будућност, економских могућности општине 
и државе и оствареног цивилизацијског развоја. Последице 
скромних улагања у просвету и стална штедња могле су бити 
рационално прихваћене као резултат ограничености еко-
номских моћи Кнежевине Србије, али сагледавање прилика 
у којима су радиле школе открива драматичне последице за-
пуштености која није могла бити компензована напретком у 
другим областима живота друштва и појединаца. 
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Демографске промене, измена социјалне струк-
туре становништва, стицање грађанских навика, 
формирање трговинско-занатлијског слоја и њего-
во економско јачање, присуство већег броја инте-
лектуалаца у граду, школа као реална чињеница и 
прихватање других одлика грађанског начина жи-
вота, утицали су и на динамику раста броја ђака, као 
и пораст броја женске деце у школи. Школа је била 
дом за образовање и васпитање. Школа и учитељ 
преузимали су одговорност за изграђивање лично-
сти у друштву.

Изложбу прати богато илустрован штампани 
и електронски каталог, као и сет десет архивских 
фотографија у форми разгледница. Публикације су 
објављене у оквиру едиција Историјског архива По-
жаревац „Изложбени каталози“, „Електронска изда-
ња и виртуелне изложбе“ и „Културна баштина“. 

Реализацију пројекта Историјског архива Пожа-
ревац, који обухвата изложбу, публиковање штам-
паног и електронског каталога и сета архивских 
фотографија, омогућио је Град Пожаревац.

У току трајања изложбе организоване су колек-
тивне посете ученика основних и средњих школа 
са територије Града Пожаревца, уз стручно вођење 
аутора Наташе Милошевић Дулић. 
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I ЕДИЦИЈА 
„ПОСЕБНА ИЗДАЊА“

2004 -  

2004.

ПОЖАРЕВАЧКИ ОКРУГ И МАНАСТИР ХИЛАНДАР У ХIХ ВЕКУ, 
ДО 1870. ГОДИНЕ

Место и датум представљања издања:  
Свечана сала Скупштине општине Пожаревац,  
15. април 2004.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 1
За издавача: Јасмина Николић, вд. директора
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Приређивач: Љубодраг Поповић
Рецензија: мр Владимир Милосављевић,  
Љубиша Обрадовић, проф.
Лектура и коректура: Весна Башић
Година издања: 2004. 
ISBN 86-84969-00-6
Обим књиге: 138 страна
Публиковање књиге омогућили: Министарство културе и 
медија Републике Србије, Скупштина општине Пожаревац, 
Скупштина општине Петровац на Млави и Скупштина 
општине Голубац
Пратећи програм представљања издања:  
Тиховање у Хиландару, изложба уметничких фотографија 
Божидара Витаса
Електронска презентација:  
Вечно кандило небеске и кантар овоземне Србије, 
Историјски архив Пожаревац и MFC-Микрокомерц Београд
На представљању књиге говорили:  
Његово Преосвештенство Епископ пожаревачко-
браничевски Господин Господин др Игнатије, протојереј 
проф. др Радован Биговић, Богословски факултет Београд, 
Весна Башић, историчар књижевности и филолог, Архив 

Војводине Нови Сад, мр Владимир Милосављевић, Архив 
Србије Београд, Љубодраг Поповић, архивски саветник, 
Архив Србије Београд и Јасмина Николић, вд. директора 
Историјског архива Пожаревац, идејни творац, покретач, 
оснивач и први главни и одговорни уредник едиције 
„Посебна издања“ Историјског архива Пожаревац 
Изложбу „Тиховање у Хиландару“ отворио:  
Бранислав Брборић, саветник министра културе и медија
У уметничком делу програма учествовали:  
Небојша Дугалић, глумац Народног позоришта Београд, 
Градски женски хор „Барили“ (диригент: проф. мр Каталин 
Тасић), Павле Аксентијевић уз групу „Запис“ и Црквени  
хор при храму Светих Архистратигова Михаила и Гаврила у 
Пожаревцу (хоровођа Љиљана Ракић)
Број посетилаца на представљању издања: 150

Прва књига из едиције „Посебна издања“ Историјског ар-
хива Пожаревац - Пожаревачки округ и манастир Хилан-
дар у ХIХ веку, до 1870. године – публикована је са благо-
словом Његовог Преосвештенства Епископа пожаревачко-
-браничевског Господина Господина др Игнатија. Књига је 
публикована поводом обележавања 55 година од оснивања и 
рада Историјског архива Пожаревац и 200 година од Првог 
српског устанка и стварања модерне српске државе, чиме је 
дат допринос прослави ових историјских догађаја. 

Књига је подељена на следеће тематске целине: Србија и 
Пожаревачки округ у њој, Однос манастира Хиландара са Ср-
бијом током 19. века (до 1870.године), Пожаревачки манастири 
(Горњак, Туман, Витовница) и манастир Хиландар, „Писаније“ 
Хиландараца у Србији 1820-1855. Књига је посвећена односу 
манастира Хиландара и Пожаревачког (данашњег Браничев-
ског) округа у 19. веку, од 1820. до 1870. године и писана је на 
основу архивских докумената из фондова и збирки: Архива Ср-
бије (Митрополија београдска) и Народне Библиотеке Србије 
(микрофилм Хиландара Протокол прихода из Србије 1856).
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Контакти Хиландара са манастирима у пожаре-
вачком окружју у 19. веку били су усмерени само 
на манастире Горњак, Туман и Витовница. Кроз 
пожаревачке манастире пулсирао је један особени 
ритам живота. Манастири су били добри домаћини 
многим гостима, путницима намерницима. Они су 
били средиште многих културних догађања. У њима 
су се за време празничних дана окупљали поклони-
ци и пријатељи са разних страна. Зато су Пожаревац 
и његови манастири један од најинтересантнијих 
предела Србије за Хиландарце и Хиландар. У њега се 
долазило, одлазило у Свету Гору и враћало у Србију. 
Манастири у пожаревачком крају представљали су 
саставни део судбине и историје народа овог краја. 
Све што се догађало у походима и ратовима, у добру 
и злу српског народа, доживљавали су манастири и 
њихова братства. У књизи је приказано организо-
вано настојање у оквиру државних институција за 
помоћ Хиландару, нарочито у оквиру Пожаревачког 
краја.  

У оквиру мултимедијалног програма „Како је 
тихо, Господе – Хиландар мултимедијално“ Историј-
ског архива Пожаревац (изложба фотографија, књи-
га и филм), а који је организован поводом два века 
српске државности, представљена је књига „Пожа-
ревачки округ и манастир Хиландар у ХIХ веку – до 
1870. године“, у присуству високих званица из јав-
ног, политичког и културног, живота Србије.
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2005.
БРАНИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ХIХ ВЕКА

Место и датум представљања издања:  
Свечана сала Скупштине општине Пожаревац,   
27. децембар 2005.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 2
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Приредили: мр Небојша Ђокић и Љубодраг Поповић
Рецензенти:  академик Владимир Стојанчевић,   
проф. др Предраг Драгојевић
Фотографије: Живислав Антонијевић
Технички уредници:  
Драгана Милорадовић, Александар Арсић
Година издања: 2005.
ISBN 86-84969-09-х
Обим књиге: 320 страна 
Публиковање књиге омогућила:  
Скупштина општине Пожаревац
Пратећи програм: „Седам векова светлости браничевске“ - 
изложба уметничких фотографија Живислава Антонијевића
На представљању издања говорили: протојереј проф. 
др Радован Биговић,  Православни богословски факултет 
Београд, проф. др Предраг Пузовић, Православни 
богословски факултет Београд, проф. др Предраг 
Драгојевић, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 
мр Небојша Ђокић и Љубодраг Поповић, приређивачи 
књиге и Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац
Изложбу „Седам векова светлости браничевске“ отворила: 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац
У уметничком делу програма учествовао: Црквени  хор 
при храму Светих Архистратигова Михаила и Гаврила у 
Пожаревцу (хоровођа Љиљана Ракић)
Број посетилаца на представљању издања: 150

Друга књига из едиције „Посебна издања“ Историјског ар-
хива Пожаревац – Браничевска епархија у првој половини 
19. века – публикована је поводом обележавања седам веко-
ва постојања Епархије браничевске, са благословом Његовог 
Преосвештенства Епископа пожаревачко-браничевског Го-
сподина Господина др Игнатија. 

Књига је писана на основу архивских фондова и збирки 
Архива Србије (Државни совјет, Збирка Мите Петровића, 
Књажева канцеларија, Митрополија београдска, Министар-
ство унутрашњих дела, Суд општенародни српски, Средоточ-
на војна команда) и релевантне литературе. Књига је поде-
љена на неколико тематских целина: Мирске цркве у Округу 
Пожаревачком (Бикотинци, Велико Градиште, Десинска цр-
ква, Кисиљево, Кличевац, Крушевица, Кушиљево, Нересница, 
Ореовица, Пожаревачке цркве, Раброво, Смољинац, Тршка 
црква, Четереже, Шетоње), Манастирске цркве у Пожаре-
вачком округу (Витовница, Горњак, Заова, Нимник, Рукумија, 
Туман), Мирске цркве у Смедеревском округу (Црква Аџибе-
говачка, Колари, Крњево, Кусадак, Лапово, Лозовик, Осипао-
ница, Селевац, Смедерево, Смедеревска Паланка, Церовац), 
Мирске цркве у Окружју Ћупријском 1836. године (Врбовац-
-Поповњак, Гложани, Двориште, Параћин, Свилајнац, Бојача, 
Ћуприја, Томић), Манастири у Округу Ћупријском 1836. го-
дине (Манасија, Миљков манастир, Раваница, Света Петка), 
Спискови цркава у Окружјима: пожаревачком, смедеревском 
и ћупријском, Спискови свештенства монашког и мирског 
реда у целој Србији. 

У свом историјском битисању, српска Црква и држава, из-
лазећи из периода изолације, морале су кренути у мукотрпан, 
али благословен процес рестаурације свог организованог и 
канонски устројеног живота. Једну од таквих кризних, али 
надом испуњених историјских епоха, представља подстицај-
ни, и за савремену социо-политичку и црквену ситуацију, ве-
ома поучни период прве половине 19. века обухваћен овом 
књигом. 
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Издавање непознате архивске грађе и исто-
ријска проучавања су позив на даље просуђи-
вање и извођење закључака који су релевантни 
за нашу актуелну ситуацију, сагласно вечној 
учитељској служби историје. У периоду који је 
документима обухваћен, констатује се зајед-
ничка брига књаза Милоша и митрополита Пе-
тра о подизању квалитета живота младе ауто-
номне Цркве, њиховог старања о „унапређењу 
отечествених манастира“ и цркава. Заједнички 
став државних и црквених поглавара је потвр-
да изражене свести о животној важности, коју 
за развој државе има нормално функциони-
сање Цркве.  Попис манастирских и других 
цркава, који је завршен 1836. године и који се 
налази у основи ове публикације Историјског 
архива Пожаревац, сведочи о могућности и 
позиву на заједничко деловање у друштву, по-
себно у тренуцима када је обнова идеја водиља 
једног времена. Брига о црквама – храмовима, 
брига је о њима као богослужбеним местима, а 
евиденција свештенослужитеља није само део 
неког општег државног пописа, већ потврда 
наставка живота, предања и искуства једног 
црквеног народа. Књига сведочи о напредова-
њу тог црквеног живота, све до наших дана, на 
територији Браничевске епархије, потврђују-
ћи да је „Црква вечни стожер истинске обнове 
и сведок истине вере да историја има циљ ка 
коме Бог води, а човек сарађује у мери препо-
знавања знакова историје и времена“.
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2008.
ФЕНОМЕН ЕТНОСА У ДЕЛИМА СРПСКИХ ПИСАЦА 

-КРОЗ НАУЧНИ ОПУС ДР ВИДОСАВЕ СТОЈАНЧЕВИЋ-
Место и датум представљања издања:  
Галерија „Милена Павловић Барили“ Пожаревац,  
24. децембар 2008.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 3
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутори уводне студије и приређивачи: Јасмина Николић и 
Драгана Милорадовић Николић
Рецензент: академик Владимир Стојанчевић
Година издања: 2008.
ISBN 86-84969-21-9
Обим књиге: 284 страна
Публиковање књиге омогућила:  
Скупштина општине Пожаревац 
На представљању издања говорили:  
проф. др Бранко Ћупурдија, редовни професор Одељења 
за етнологију и антропологију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, доц. др Саша Недељковић, 
Одељење за етнологију и антропологију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, Јасмина Николић, 
дипл. етнолог-антрополог, директор Историјског архива 
Пожаревац и приређивач књиге и Драгана Милорадовић 
Николић, дипл.етнолог-антрополог, архивист и приређивач 
књиге
У уметничком делу програма учествовала:  
Браћа Теофиловићи
Број посетилаца на представљању издања: 100

Трећа књига у едицији „Посебна издања“ Историјског ар-
хива Пожаревац - Феномен етноса и делима српских писаца 
кроз научни опус др Видосаве Стојанчевић – публикована 
је поводом обележавања 60 година од оснивања Историјског 
архива Пожаревац.

Савремена историјска наука није случајно названа „исто-
ријском антропологијом“, па испитивање свакодневног жи-
вота обичних људи кроз два века наше историје, као и проце-
са дугог трајања повезује ове две дисциплине по тематском 
опредељењу и методолошким основама. Руководећи се овим, 
приређивачи ове значајне студије, прате развој неких соци-
јалних и културних установа кроз 19. и 20. век, узевши књи-
жевно дело као извор за реконструкцију старог менталитета, 
обичаја, ношње и друштвених установа. То је прилог модер-
ној историјској науци која истраживачка надахнућа и обнову 
тражи у проучавању свакодневног живота младих људи. 

Књига обухвата више тематских целина: уводну студију 
„Феномен етноса у књижевним делима српских писаца кроз 
научни опус етнолога др Видосаве Стојанчевић“ приређива-
ча ове публикације, затим радове Видосаве Стојанчевић: Вук 
Караџић о Лесковцу и Врању, Етнолошке компоненте књи-
жевног стваралаштва Иве Андрића, Традиционална култура 
Врања на прелому два века у делима Борисава Станковића, 
Вук Караџић о сродству, породици и браку у нашем народу, 
Етнички проблеми и народна предања у делима Иве Андрића, 
Стеван Сремац о етнопсихичким карактеристикама и мен-
талитету људи наших крајева, Милан Ђ. Милићевић – етно-
граф и културни историчар „нових крајева“ Србије, Народ 
и крајеви Јужне Србије у делима Вељка Петровића, Година 
1915. у делима Вељка Петровића, Димитрије Давидовић о ста-
новништву и етнографским карактеристикама Србије, Ет-
нолошке теме у делима Јована Стерије Поповића; као и рад 
проф.др Сребрице Кнежевић „Прва жена доктор етнологије 
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Видосава Вида Стојанчевић“ и рад академика 
Владимира Стојанчевића „Научна путовања Ви-
досаве Стојанчевић“. На крају књиге дата је би-
блиографија радова Видосаве Стојанчевић, коју 
је приредила Милина Ивановић Баришић. 

Интердисциплинарни истраживачки посту-
пак заступљен је у свим радовима др Видосаве 
Стојанчевић. Комбинујући многе научне методе, 
а посебно антропогеографску и етнолошку, она 
посматране фономене осветљава кроз све зна-
чајнија историјска и политичка збивања. Због 
тога њени радови нису статични већ динамични 
прикази неке области која, као живи организам 
и даље живи и мења се, али под новим условима 
и у новим околностима. Због тога што у радови-
ма користи себи својствен, поригинални метод и 
пошто су сви њени радови добро документовани, 
јасно изложени и садрже велики број табела, гра-
фикона и карата, они су и по методу и по резулта-
тима оригинални и остају као трајна, незаобила-
зна вредност за даља антрополошка и етнолошка 
проучавања, али, по многим основама, и за даља 
социолошка, културноисторијска и историјска 
истраживања.

Књига је представљена у вечерњим сатима у 
галерији „Милена Павловић Барили“, на свеча-
ности организованој поводом обележавања ше-
здесет година од оснивања и рада Историјског 
архива Пожаревац, у присуству представника из 
пожаревачког културног и јавног живота. 
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Место и датум представљања монографије:   
Свечана сала Скупштине општине Пожаревац, 16. јул 2008.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања - монографија
За издавача: Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Аутори: Јасмина Николић, Јасмина Живковић,  
Живорад Сарафиновић, Слободанка Цветковић,  
Живислав Антонијевић, Драгана Милорадовић,  
Слободанка Чолаковић, Горан Митић
Превод на енглески: Мирјана Ковачевић, проф.
Превод на француски: Војка Миловановић, проф.
Превод на руски: Светлана Марковић, проф.
Коректура и лектура: Драгана Милорадовић,  
Јасмина Николић
Технички уредник: Драгана Милорадовић
Фотографије: Живислав Антонијевић
Година издања: 2008.
ISBN 978-86-84969-23-3
Обим монографије: 249 страна
Публиковање монографије омогућио: Град Пожаревац
На представљању монографије говорили:  
Саша Ваљаревић, градоначелник Града Пожаревца, др 
Мирослав Перишић, директор Архива Србије Београд и 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац
Број посетилаца на представљању монографије: 150

2008.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА
МОНОГРАФИЈА

Монографија „Историјски архив Пожаревац – шездесет 
година“ публикована је поводом обележавања 60 година 
од оснивања и рада Историјског архива Пожаревац – била 
је то права прилика да се сагледа пређени пут, изврше 
потребне анализе и трасирају смернице за будући развој, 
да се укаже на значајне резултате које је ова установа 
постигла током минулих шест деценија свога рада. Ово је 
прва и једина монографија о дотадашњем развоју, израда је 
поверена радницима Архива који су најкомпетентнији да, по 
делатностима, сагледају досадашње  резултате и да то стручно 
интерпретирају, али на популаран начин, уз пуну примену 
научног апарата. 

У овој монографији су веома детаљно описане све актив-
ности Историјског архива Пожаревац, почев од 1948. године 
и рада у заједничким просторијама са само једним запосле-
ним, па до 2008. године и развоја у модерну, савремено опре-
мљену установу културе, која је дуже време успешно обавља-
ла све послове на заштити, сређивању, обради, и пружању на 
коришћење архивске грађе од значаја за проучавање истори-
је Пожаревца у ближој и даљој прошлости. 

Група аутора – запослених архивиста и архивских помоћ-
ника Историјског архива Пожаревац - обрадила је поједине 
теме из делокруга рада ове Установе, у периоду од 1948. до 
2008. године. Монографија има десет поглавља: Историјат 
и организација Историјског архива Пожаревац, Кадрови и 
стручно усавршавање, Заштита архивске грађе и регистра-
турског материјала ван архива, Пријем архивске грађе – депо, 
Сређивање и обрада архивске грађе – из фондова и збирки 
Историјског архива Пожаревац, Техничка заштита архивске 
грађе, Библиотека у Архиву, Изложбена, издавачка и пропа-
гандна делатност Архива, Плакати пројеката Историјског ар-
хива Пожаревац, Архив у штампи.
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Монографија је представљена на свечаној академији орга-
низованој поводом обележавања значајне годишњице Исто-
ријског архива Пожаревац, у присуству представника Ми-
нистарства културе, Министарства просвете, Министарства 
правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства 
одбране, Министарства регионалног и економског разво-
ја Републике Србије, Епархије браничевске, Браничевског 
округа, руководства Града Пожаревца, Архива Србије, архива 
из Ужица, Крагујевца, Јагодине.

На академији су, између осталог, додељене и јубилар-
не награде и повеље истакнутим архивским посленицима и 
институцијама у знак захвалности за дугогодишњу успешну 
сарадњу.
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2011.
ПОЖАРЕВАЦ, ОКРУЖНА ВАРОШ 1858-1918.

МОНОГРАФИЈА
Место и датум представљања монографије:  
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца,   
22. септембар 2011.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 5
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Суиздавач: Народни музеј Пожаревац
За суиздавача: Милорад Ђорђевић, директор
Аутор: др Мирољуб Манојловић 
Рецензенти: проф. др Радош Љушић,  
проф. др Славенко Терзић, проф. др Сузана Рајић,
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Лектура: Јелена Митић Манојловић, проф.
Превод на енглески: Јелена Пауновић, проф.
Превод на италијански: Тијана Стевић, проф.
Превод на руски: Драгослав Драгомировић, проф.
Година издања: 2008.
ISBN 978-86-84969-38-7
Обим књиге: 424 страна
Публиковање издања омогућио: Град Пожаревац 

На представљању издања говорили:  
проф. др Радош Љушић, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, др ЂокоТрипковић, Институт 
за савремену историју у Београду, мр Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац  и  
др Мирољуб Манојловић, аутор
У уметничком делу програма учествовао:  
Небојша Кундачина, глумац Народног позоришта у Београду
Број посетилаца на представљању издања: 150

Књига „Пожаревац, окружна варош, 1858-1918“ историча-
ра др Мирољуба Манојловића, за основу има докторску ди-
сертацију одбрањену на Филозофском факултету Универзи-
тета у Београду, пред комисијом у саставу: проф. др Радош 
Љушић, проф. др Славенко Терзић и проф. др Сузана Рајић. 

За потребе писања овог рада коришћена је грађа архив-
ских фондова Архива Србије, Историјског архива Пожа-
ревац, затим архивска грађа црквене провенијенције и па-
жљиво одабрана литература. На тим темељима, и уз помоћ 
историјског приступа, уз квалитетну обраду архивске грађе 
и опрезно формулисане и осмишљене закључке, настао је ве-
ома добар рад, из ког разлога је објављен у оквиру едиције 
„Посебна издања“ Историјског архива Пожаревац.  

Пожаревац, град у Србији у 19. и 20. веку је истраживачки 
узорак на коме су испитивани улога и значај једног српског 
града у проучаваном времену, његово израстање у средиште 
које прихвата и преноси утицаје, модернизује се и унапре-
ђује друштвени, политички, културни и сваки други живот, 
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доживљава свој преображај, али и доприноси обога-
ћивању српског грађанског живота. Ова књига у себи 
носи дефиницију града као параметра достигнутог 
степена развитка једног друштва и државе и посеже 
за опсервацијом категорије појединца – грађанина 
као посебности у оквиру ширег историјског разма-
трања. 

Структура књиге, поред увода и завршних раз-
матрања, обухвата седам поглавља следећих насло-
ва: Варош, а још село, Окружна варош (Окружно 
средиште, Пожаревачки срез, Суд, Пожаревачка оп-
штина, Казнени завод, Војна окружна команда 8. и 
9. пук, Државна ергела Љубичево), Успон вароши 
(Саобраћај, Трговина, Занатство, Индустрија и рудар-
ство, Угоститељство, Новчани заводи, Урбане основе, 
Електрика у вароши), Установе (Основне школе, За-
бавиште, Гимназија, Земљоделско-шумарска школа, 
Мушка занатска школа, Раденичка женска школа, 
Трговачка школа, Окружна болница, Војна болница, 
Управници и лекари окружне болнице, Апотеке, Цр-
ква и гробља), Модернизовање вароши (Политичке 
странке и изборне борбе, Штампа и књига привиле-
гија писмених варошана, У корак са Београдом- кул-
турне прилике читаонице и библиотеке, Позоришне 
представе, Музичко друштво и хорови, Гимназијски 
музеј, Фотографија, Биоскоп, Почеци модерног спор-
та, Културно-просветна и хуманитарна друштва),  
Свакодневица и новотарије варошког живота (Жи-
вот уређен навикама, Морални назори и приватни 
живот на јавној сцени светковина, Парничење-црта 
менталитета, Криминална и црна хроника) и Живот 
под окупацијом.
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2013.
ДВА ВЕКА ВОЈСКЕ У БРАНИЧЕВУ

МОНОГРАФИЈА
1. Место и датум премијерног представљања монографије: 
Велика галерија Дома Војске Србије у Београду,  
16. април 2013.
Организација: Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са 
јавношћу Министарства одбране Републике Србије, Београд
Издавач: Медија центар „Одбрана“ 
Библиотека Војна књига, књига број 1768
За издавача: потпуковник Славољуб Марковић, директор
Суиздавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 8
За суиздавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни уредник: Драгана Марковић
Аутори: пуковник мр Миливоје Пајовић и  
мр Јасмина Николић
Аутор мултимедијалног издања: мр Драган Шалер
Рецензент: др Мирољуб Манојловић
Језички редактор: мр Наташа Николић
Превод на енглески језик: Маја Поповић, Иван Луковић
Година издања: 2013.
ISBN: 978-86-335-0375-4 
            978-86-84969-49-3 
Обим књиге: 225 страна
Упоредо српски текст и енглески превод
Публиковање монографије омогућили: Министарство 
одбране Републике Србије, Министарство културе, 
информисања и информационог друштва Републике Србије 
и Град Пожаревац   
На представљању монографије говорили:  
др Миле Бјелајац, Институт за новију историју Србије 
Београд, др Бојан Димитријевић, Институт за савремену 
историју Београд, пуковник мр Миливоје Пајовић, начелник 
Центра за мировне операције Војске Србије и аутор и 
мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац и аутор. 

У уметничком делу програма учествовао: Уметнички 
Ансамбл Министарства одбране Републике Србије 
„Станислав Бинички“
Број посетилаца на представљању монографије: 150

У монографији „Два века војске у Браничеву“ аутора мр 
Миливоја Пајовића и мр Јасмине Николић, истражени и при-
казани судионици војничке прошлости непосредно говоре о 
бурним временима из живота једног народа, кроз све тегобе 
и радости војничког трајања и рада у Пожаревцу и Браничеву 
током два века постојања војних јединица.

Два века трајања и деловања војних јединица у Пожаревцу 
и Браничеву несумњиво је заједнички јубилеј свих јединица 
Војске Србије. Гарнизон Пожаревац прати и наставља тради-
ције војних јединица из далеке 1825. године када је, о Великој 
Госпојини, почела обука регрута свих кнежина Пожаревачке, 
Смедеревске и Ресавске нахије, а 1830. године формирана је 
и Гарда. У Пожаревцу је основана и војна музика, формирана 
војна болница, а свој рад започела је и војна академија.

Књига представља преглед војне историје. Ток истори-
је илустрован је факсимилима докумената, фотографијама, 
мапама, цртежима, списковима изгинулих ратника и жртава 
ратова (из архивских фондова Архива Србије, Војног архи-
ва, Историјског архива Пожаревац, Војног музеја) и основ су 
унапређивања знања данашњих следбеника угледних имена 
војне науке у Србији 19. века. Од Првог и Другог српског 
устанка, преко Српско-турских ратова, Балканских ратова, 
Првог и Другог светског рата, ратова деведесетих година 20. 
века, па до данашњих дана, у овој књизи наглашене су и обја-
шњене релевантне чињенице, истакнути учесници најважни-
јих догађаја и представљена епопеја српског народа. Прику-
пљена и на светло дана изнета архивска грађа представља на 
једном месту концентрисано истраживачко благо које је до-
ступно за даље тумачење, систематизацију и шири допринос 
нашој историјској и војној науци. Управо на тај начин аутори 
ове књиге, документима и фотографијама, непосредно сведо-
че о почецима српског војног организовања у Браничевском 
крају. Причају о „самопрегору и јунаштву наших дедова, како 
дивном братском слогом и помоћи ослобођен би од душмана 
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лепи и питоми град Пожаревац“, а истовремено приповедају 
истиниту причу о свим крајевима Србије и свим њеним слав-
ним биткама и јунацима. Структура књиге: Први српски уста-
нака (1804-1813), Други српски устанак 1815, Време Обрено-
вића, Прва војна школа и војна музика у Пожаревцу, Прва 
војна болница у Пожаревцу, Српско-турски ратови 1876-1878, 
Касарна у Пожаревцу „под Чачалицом“, Балкански ратови 
1912-1913, Пожаревљани у Војсци Краљевине Србије, Први 
светски рат, Пожаревац 1915, Прва ваздухопловна команда у 

Пожаревцу 1915, Период између два светска рата, Други свет-
ски рат, Ослобођење Пожаревца 1944, Југословенска народна 
армија, Гарнизон Пожаревац од 1945. године до данас (аутора 
др Бојана Димитријевића), Деведесете..., Јединице и коман-
данти у Пожаревцу од 1970. године, Гарнизон Пожаревац – 
народ и војска, данас и сутра... На крају књиге дат је извод 
из рецензије др Мирољуба Манојловића, попис ислустрација, 
извора и релевантне литературе. Књига садржи и електрон-
ско издање – ЦД у корици књиге.
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2. Место и датум другог представљања 
монографије:  
Спомен-соба „Два века војске у Браничеву“,  
касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“  
Пожаревац, 14. октобар 2013.
Организација: Град Пожаревац, Историјски архив 
Пожаревац, Медија центар „Одбрана“ Управе за 
односе са јавношћу Министарства одбране Републике 
Србије Београд и Команда Гарнизона Пожаревац.
На представљању монографије говорили:  
Миомир Илић, градоначелник Града Пожаревца, 
пуковник Душко Шљиванчанин, командант Гарнизона 
Пожаревац, потпуковник Славољуб Марковић, 
директор Медија центра „Одбрана“ Управе за односе 
са јавношћу Министарства одбране Републике 
Србије, др Мирољуб Манојловић, рецензент, пуковник 
мр Миливоје Пајовић, начелник Центра за мировне 
операције Војске Србије и аутор и  
мр Јасмина Николић, директорка  
Историјског архива Пожаревац и аутор. 
У уметничком делу програма учествовали: 
професори Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Пожаревцу
Број посетилаца на представљању монографије: 150

Поводом обележавања Дана ослобођења Града По-
жаревца и стогодишњице од Балканских ратова, орга-
низована је свечаност другог представљања моногра-
фије „Два века војске у Браничеву“, аутора мр Миливо-
ја Пајовића и мр Јасмине Николић, у аутентичном про-
стору спомен-собе „Два века војске у Браничеву, која 
се налази у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ 
у Пожаревцу, у присуству представника Војске, ло-
калне самоуправе, привреде Браничевског региона и 
бројних гостију из Србије.

Посебно је био инспиративан говор о публикаци-
ји једног од аутора, пуковника мр Миливоја Пајовића: 
„Имамо спомен-собу, а сада и књигу која слави победу 
и слободу. Не само на један дан у години, већ свакога 
тренутка, чиме негујемо сећање на наше славне прет-
ке. Али, ова књига има и другу своју мисију, која се већ 
спроводи. Уз ову књигу причао сам са командантом 
шпанске војске, једног поподнева, у Мадриду. Захва-
лио се што ће је имати на полици, а са њом и могућност 
да више сазна о двовековном подвигу српског народа. 
Узвратио је књигом о оклопној јединици Севиље, али, 
за ову нашу монографију казао је да је најлепша коју 
је до сада видео.
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Другу књигу сам оставио, пре два месеца, у Либану, у Ко-
манди мисије Уједињених нација. Сада имају прилику да је 
прегледају војници Салвадора, Гане, Индонезије, Индије и 
Малезије, Француске и Кине. Гледао сам их како је листају 
у покушају да срачунају колико смо мало времена у два века 
живели без рата. Гледао ју је и један мајор Аустријанац, војни 
посматрач. Ћути... Поклонићу је и немачком и турском офи-
циру, чим их сретнем. Сада је то, ваљда, део наше заједничке 
ружне прошлости. Ко зна? Имао сам још једну књигу, коју сам 
послао у Њујорк, да тамо, у замало белом свету, један службе-
ник наше амбасаде има чиме да се похвали. Чим буде прили-
ке послаћемо је у Скандинавију, Москву и широм света, јер 
ово није само војна историја овог краја, већ слика свеукупне 
историје и документ о снази и вољи наших суграђана, који 
се пред свима смеју похвалити. Ова књига је споменик који 
хода, који говори и споразумева се у целом свету. Објашњава 
и узвишени смисао живота који је за наше хероје прекратко 
трајао. Овакву спомен-собу и књигу нема ниједан гарнизон у 
Србији и надамо се да ће их бити, па да се на једној полици 
саберу бесмртници.“

3. Место и датум трећег представљања монографије: 
Међународни сајам књига, Београд, 24. октобар 2013.
Организација: 
Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу 
Министарства одбране Републике Србије Београд

На представљању монографије говорили: 
пуковник Петар Бошковић, начелник Управе за односе 
са јавношћу Министарства одбране Републике Србије, 
потпуковник Славољуб Марковић, директор Медија центра 
„Одбрана“ Београд, др Бојан Димитријевић, 
Институт за савремену историју у Београду и 
пуковник мр Миливоје Пајовић, начелник Центра за 
мировне операције Војске Србије и коаутор.

Петог дана 58. Међународног сајма књига штанд Медија 
центра „Одбрана” посетили су министар одбране Небојша 
Родић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љу-
биша Диковић са члановима колегијума. Они су том прили-
ком присуствовали промоцији монографије „Два века војске 
у Браничеву” пуковника мр Миливоја Пајовића и мр Јасмине 
Николић, директорке Историјског архива Пожаревац.

Пожаревачки  крај је дао читаву плејаду официра у срп-
ској и југословенској војсци, а међу њима и Миливоја Стоја-
новића Брку, легендарног команданта Гвозденог пука, Косту 
Протића, потоњег начелника Генералштаба Српске војске 
и министра одбране. Из Пожаревца је и Јован Драгашевић, 
ђенералштабни пуковник, такође начелник Генералштаба 
српске војске. Он је говорио да је “сваки народ славан који 
имаде славних дела, а може остати без славе ако се та дела 
не прикупе и ако се не метну у историју, као чувар народног 
живота, одакле треба да је поколења узимају, да се према тим 
славним делима владају и да тако стварају нова поколења”.

Међународни сајам књига, Београд, 2013.

Фото: МЦ „Одбрана”
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2014.
СРБИЈА И БРАНИЧЕВО У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914-1918.

МОНОГРАФИЈА
1. Место и датум премијерног представљања монографије: 
Центар за културу Пожаревац, 14. октобар 2014.
Организација: Град Пожаревац, Историјски архив 
Пожаревац, Војни архив Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике Србије
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 10
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Суиздавач: Војни архив
За суиздавача: пуковник Милорад Секуловић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Уредници: др Бојан Димитријевић, др Јасмина Николић
Идејни аутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори: др Бојан Димитријевић, др Данило Шаренац,  
др Мирољуб Манојловић, др Гордан Бојковић,  
мр Маријана Мраовић, мр Драгана Милорадовић,  
мр Небојша Ђокић, Јасмина Живковић, мср.
Рецензенти: проф. др Момчило Павловић, Институт за 
савремену историју Београд, доц. др Слободан Ђукић,  
Војна академија Београд
Лектура и коректура: Љубица Костић, проф.
Превод на енглески језик: проф. Наташа Ивић, мср.
Година издања: 2014.
ISBN: 978-86-84969-58-5
Обим књиге: 303 стране
Публиковање монографије омогућио: Град Пожаревац   
На представљању монографије говорили:  
др Милан Терзић, Институт за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије, пуковник Милорад 
Секуловић, директор Војног архива Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике Србије, др 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац, 
идејни аутор и руководилац пројекта, др Бојан Димитријевић, 
Институт за савремену историју Београд, коаутор 
монографије и мр Драгана Милорадовић, Историјски архив 
Пожаревац, коаутор монографије – у име групе аутора.
Број посетилаца на представљању монографије: 150

Монографија „Србија и Браничево у Великом рату 1914-
1918“, публикована је поводом обележавања сто година од по-
четка Првог светског рата. 

Монографија је настала као резултат заједничког пројекта 
Историјског архива Пожаревац и Војног архива Института за 
стратегијска истраживања Министарства одбране Републике 
Србије. Мало је научних студија које се једновремено баве 
ратним дешавањима у Србији и њиховим одразом на једну 
мању средину као што је Браничево. Због тога ова моногра-
фија заслужује пуну научну и читалачку пажњу. 

Обим монографије „Србија и Браничево у Великом рату, 
1914-1918.“ износи 303 стране и састоји се од увода, два дела, 
20 поглавља и прилога. Основну структуру монографије чине 
поглавља: (Део први – Србија у Великом рату) - Почетак 
светског рата и операције српске војске у 1914. години, Ср-
бија и њена војска у ратној 1915. години, Савезници и Србија 
1914-1916, Рехабилитација и реорганизација војске Краљеви-
не Србије на Крфу, Савезничке санитетске мисије и лечење 
српске војске, Српска војска на Солунском фронту 1916-1917, 
Хероине Првог светског рата, Добровољци у српској војсци и 
њихов долазак на Солунски фронт, Пробој Солунског фрон-
та и ослобођење Србије 1918,  Губици српске војске у Првом 
светском рату;  (Део други – Браничево у Великом рату) - 
Српска војска у Браничевском крају до „Макензенове“ офан-
зиве 1915, Ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915, „Макен-
зенова“ офанзива и окупација Браничева 1915, Окупаторска 
управа у Србији 1916-1918, Бугарска окупација у Пожаревач-
ком округу 1916-1918, Три тешке ратне пожаревачке године, 
Грчки изгнаници у време бугарске окупације у Пожаревцу, 
1916-1918, Браничевски одред и борци VIII пука на Солунском 
фронту, Ослобођење Пожаревца и околине 1918.  Моногра-
фија је писана на основу необјављене архивске грађе из Вој-
ног архива, Архива Србије, Историјског архива Пожаревац, 
Војног музеја и Програмског архива РадиоТелевизијеСрбије, 
објављене архивске грађе, штампе и литературе. Поглавља 
монографије имају научни карактер, засновани су на мето-
дологији друштвених наука. Основни текст монографије пот-
крепљен је научним апаратом и садржи 966 фуснота. Погла-
вља су писана јасним језиком и лепим стилом који омогућава 
праћење наведених чињеница и недвосмислено разумевање 
изведених закључака. Монографија је илустрована са 287 ар-
хивских докумената и фотографија – попис илустрација је 
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дат на крају књиге. Овако конципирана монографија 
пружа добру основу за даље научно изучавање војне и 
политичке историје Првог светског рата. 

Аутори поглавља су др Бојан Димитријевић и др Да-
нило Шаренац са Института за савремену историју у 
Београду, др Мирољуб Манојловић, др Гордан Бојковић, 
мр Драгана Милорадовић и Јасмина Живковић, мср. из 
Историјског архива Пожаревац и мр Маријана Мраовић 
из Војног архива. Аутори нуде нове погледе на Велики 
рат 1914-1918, користили су другачије историјске изво-
ре, тако да радови показују различит истраживачки стил 
и метод. Монографија садржи нове увиде и закључке 
сваког аутора, што представља велику вредност ове 
публикације. Рецезенти ове монографије су проф. др 
Момчило Павловић, директор Института за савремену 
историју у Београду и доцент др Слободан Ђукић, пот-
пуковник са Војне академије у Београду. 

Монографија „Србија и Браничево у Великом рату 
1914-1918“ представљена је широј  јавности у оквиру 
централног програма обележавања сто година од по-
четка Првог светског рата и Дана ослобођења Града 
Пожаревца у Првом светском рату, 14. октобра 2014, 
под покровитељством Града Пожаревца, у организа-
цији Историјског архива Пожаревац и Војног архива 
Института за стратегијска истраживања Министар-
ства одбране Републике Србије.

2. Место и датум другог представљања монографије: 
Конгресна сала хотела „Путник“ у Новом Саду,  
30. октобар 2014, на међународној конференцији 
„Архиви, медији и култура сећања у  
Првом светском рату“
Организација: Архив Војводине – установа културе 
од националног значаја и Министарство културе и 
информисања Републике Србије
На представљању монографије говорили:  
пуковник Небојша Цветковић, заменик директора 
Војног архива Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике 
Србије, др Јасмина Николић, директорка Историјског 
архива Пожаревац, идејни аутор и руководилац 
пројекта, мр Маријана Мраовић, Војни архив, 
коаутор монографије и Јасмина Живковић, мср, 
Историјски архив Пожаревац, коаутор монографије 
– у име групе аутора.
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Пратећи програм представљања монографије: 
емитовање документарног филма „Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918“ Историјског архива Пожаревац 
и Војног архива Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије.
Број посетилаца: 30 учесника међународне конференције 
из Србије, Аустрије, Италије, Грчке, Мађарске, Хрватске, 
Македоније и Босне и Херцеговине.

Поводом обележавања сто година од Великог рата, у конгре-
сној сали хотела „Путник“ у Новом Саду, одржана је дводневна 
међународна конференција „Архиви, медији и култура сећања у 
Првом светском рату“, у организацији Архива Војводине – уста-
нове културе од националног значаја и Министарства културе 
и информисања Републике Србије. Конференција је окупила 
преко 30 учесника из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, 
Аустрије, Италије, Македоније, Грчке и Мађарске.

Другог дана међународне конференције приказан је до-
кументарни филм и представљена монографија Историјског 
архива Пожаревац и Војног архива Института за стратегиј-
ска истраживања Министарства одбране Републике Србије 
„Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918.“ 

О документарном филму и монографији говорила је др 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац 
и руководилац пројекта, о књизи у име издавача и пуковник 
Небојша Цветковић, заменик директора Војног архива, а у 
име аутора мр Маријана Мраовић и Јасмина Живковић, мср.

                                 
                                                                                   

3. Место и датум трећег представљања монографије:
 Народни музеј у Пријепољу, 13. новембар 2014.
Организација:  
Народни музеј Пријепоље и Удружење потомака ратника 
1912-1918.
На представљању монографије говорили: 
Славољуб Пушица, директор Народног музеја у Пријепољу, 
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац, идејни аутор и руководилац пројекта,  
мр Драгана Милорадовић, Историјски архив Пожаревац, 
коаутор монографије и Јасмина Живковић, мср,  
Историјски архив Пожаревац, коаутор монографије  – у име 
групе аутора.
Пратећи програм представљања монографије:  
емитовање документарног филма „Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918“ Историјског архива Пожаревац 
и Војног архива Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије.
Број посетилаца: 50

4. Место и датум четвртог представљања монографије: 
Велика галерија Дома Војске Србије, Београд,  
28. новембар 2014. 
Организација:  
Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са јавношћу 
Министарства одбране Републике Србије Београд
На представљању монографије говорили:  
проф. др Момчило Павловић, директор Института за 
савремену историју у Београду и рецензент монографије, 
доц. др Слободан Ђукић, професор историје на Војној 
академији у Београду и рецезент монографије, пуковник 
Милорад Секуловић, директор Војног архива Института за 
стратегијска истраживања Министарства одбране Републике 
Србије и др Јасмина Николић, директорка Историјског 
архива Пожаревац, идејни аутор и руководилац пројекта.
Пратећи програм представљања монографије:  
емитовање документарног филма „Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918“ Историјског архива Пожаревац 
и Војног архива Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије.
Број посетилаца: 100

Поводом обележавања стогодишњице од Великог рата у 
Свечаној сали Дома Војске Србије представљен је резултат 
заједничког пројекта Историјског архива Пожаревац и Вој-
ног архива – монографија „Србија и Браничево у Великом 
рату 1914-1918“ и истоимени документарни филм, којима је 
понуђен нови поглед на дешавања у Првом светском рату. 

Мало позната документа и до сада већином необјавље-
не фотографије из фондова Војног архива, Војног музеја, 
Историјског архива Пожаревац и Програмског архива Ради-
отелевизије Србије, прате 19 занимљивих стручних поглавља 
осморо аутора историчара и научних радника, познавалаца 
ратних збивања у Србији и Браничевском округу. 

Читалачку публику и пажњу стручне и научне јавности, 
аутори те луксузно урађене монографије, са више од 300 
страница и 287 фотографија и архивских докумената, приву-
кли су документованом причом не само о ратним дешавањи-
ма у Србији, већ и о последицама сурових ратних збивања на 
једну мању средину, као што је Браничево. Оно што ту публи-
кацију чини вредном, поред обиља докумената који несум-
њиво доказују истину о узроцима, поводима, виновницима и 
жртвама рата, јесте тежња аутора да проговоре о патњама и 
жртвама града и округа који и својим симболичним именом 
Браничево, говори о улози Србије у Великом рату. Из тог ра-
злога, монографија садржи нове увиде и закључке сваког ау-
тора понаособ, представљене кроз две целине. 
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О монографији и догађајима који су у њој 
расветљени, о храбрим ратницима из Брани-
чева који су, борећи се у Дунавској дивизији 
првог и другог позива, одлучујуће утицали на 
исход Колубарске битке, о бици на Мачковом 
камену у којој је више од 11 хиљада Браниче-
ваца дало живот за слободу отаџбине и дру-
гим ратним збивањима, говорили су пуковник 
Милорад Секуловић, директор Војног архива, 
др Јасмина Николић, директорка Историјског 
архива Пожаревац, потпуковник доцент др 
Слободан Ђукић, професор на Војној акаде-
мији и проф. др Момчило Павловић, директор 
Института за савремену историју. 

На крају промоције, емитован је докумен-
тарни филм „Србија и Браничево у Великом 
рату 1914-1918“. Филм је приказан на 11. Ме-
ђународном филмском фестивалу војно-па-
триотског филма у Волоколамску у Руској Фе-
дерацији где је, у конкуренцији 300 филмова 
из целог света, добио награду Организационог 
комитета фестивала за режију.

5. Место и датум петог представљања 
монографије:  
Свечана сала Скупштине Општине Кучево, 
16. децембар 2014. 
Организација: Центар за културу Кучево
На представљању монографије говорили: 
др Јасмина Николић, директорка Историјског 
архива Пожаревац, идејни аутор и 
руководилац пројекта,  
мр Драгана Милорадовић, Историјски 
архив Пожаревац, коаутор монографије и 
Јасмина Живковић, мср, Историјски архив 
Пожаревац, коаутор монографије – у име 
групе аутора.
Пратећи програм представљања 
монографије: емитовање документарног 
филма „Србија и Браничево у Великом рату 
1914-1918“ Историјског архива Пожаревац 
и Војног архива Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране 
Републике Србије.
Број посетилаца: 80
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6. Место и датум шестог представљања монографије: 
Вјећница ЈУ Бански двор – Културни центар, Бањалука, 
Република Српска, Босна и Херцеговина, 23. децембар 2014. 
Организација: Архив Републике Српске, Град Бањалука и ЈУ 
Бански двор – Културни центар Бањалука
На представљању монографије говорили:  
Душан Поповић, директор Архива Републике Српске 
Бањалука – Република Српска, проф. др Боривоје 
Милошевић, Филозофски факултет у Бањалуци – Република 
Српска, др Јасмина Николић, директорка Историјског 
архива Пожаревац, идејни аутор и руководилац пројекта, 
мр Драгана Милорадовић, Историјски архив Пожаревац, 
коаутор монографије и Јасмина Живковић, мср,  
Историјски архив Пожаревац, коаутор монографије – у име 
групе аутора.
Пратећи програм представљања монографије:  
емитовање документарног филма „Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918“ Историјског архива Пожаревац 
и Војног архива Института за стратегијска истраживања 
Министарства одбране Републике Србије.
Број посетилаца: 250

Свечаном представљању 
монографије „Србија и Бра-
ничево у Великом рату 1914-
1918.“ Историјског архива 
Пожаревац и Војног архива 
Института за стратегијска 
истраживања Министарства 
одбране Републике Србије, 
у Вјећници Банског двора у 
Бањалуци, присустовали су  и 
министар просвјете и културе 
Републике Српске Горан Му-
табџија са сарадницима, гене-
рални конзул Републике Срби-
је у Републици Српској Влади-
мир Николић са сарадницима, 
заменик градоначелника града 
Бањалука Горан Кочић, дирек-
тори националних установа 
културе Републике Српске, 
професори са Филозофског 
факултета у Бањалуци, пред-
ставници Архива и Удружења 
архивских радника у Босни и 
Херцеговини (Бања Лука, До-
бој, Сарајево, Тузла), много-
бројни медији и грађани.

7. Место и датум седмог представљања монографије: 
Свечана сала Скупштине Општине Велико Градиште,  
6. октобар 2015. 
Организација:  
Град Пожаревац, Општина Велико Градиште и 
Организациони одбор за обележавање стогодишњице од 
одбране Стига и Браничева 1915-2015.
На представљању монографије говорили:  
Драган Милић, председник Општине Велико Градиште 
и председник Организационог одбора обележавања 
стогодишњице од одбране Стига и Браничева,  
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац, мр Драгана Милорадовић, Историјски архив 
Пожаревац, коаутор монографије и Јасмина Живковић, мср, 
Историјски архив Пожаревац, коаутор монографије –  
у име групе аутора.
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Пратећи програм представљања монографије:  
емитовање документарног филма „Србија и 
Браничево у Великом рату 1914-1918“ Историјског 
архива Пожаревац и Војног архива Института за 
стратегијска истраживања Министарства одбране 
Републике Србије.
Број посетилаца: 100

У оквиру програма обележавања стогодишњице 
од одбране Стига и Браничева у Првом светском 
рату ‘’Од Рама до Крфа 1915 - До последњег чове-
ка’’, представљени су монографија и документарни 
филм ‘’Србија и Браничево у Великом рату 1914-
1918’’, Историјског архива Пожаревац и Војног ар-
хива Института за стратегијска истраживања Ми-
нистарства одбране Републике Србије.

Након поздравног обраћања председника оп-
штине, Драгана Милића, у сали Скупштине општи-
не, монографију ‘’Србија и Браничево у Великом 
рату 1914-1918’’ представиле су, у име издавача и 
групе аутора, испред Историјског архива Пожаре-
вац, директорка Архива др Јасмина Николић, мр 
Драгана Милорадовић и Јасмина Живковић. У пот-
пуној тишини и са поштовањем, посетиоци су од-
гледали и истоимени документарни филм. 

Свечаном представљању монографије и филма 
„Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918.“ 
Историјског архива Пожаревац и Војног архива Ин-
ститута за стратегијска истраживања Министарства 
одбране Републике Србије, у свечаној сали Општине 
Велико Градиште, присустовали су и начелник Бра-
ничевског управног округа Александрар Ђокић са 
сарадницима, градоначелник Града Пожаревца Ми-
омир Илић са сарадницима, председник Скупштине 
Града Пожаревца Бане Спасовић са сарадницима, 
председник Општине Велико Градиште Драган Ми-
лић са сарадницима, чланови Градског већа града 
Пожаревца, чланови Општинског већа општине 
Велико Градиште, одборници у скупштинама града 
Пожаревца и општине Велико Градиште, директори 
установа културе и медији.
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2015.
СТОГОДИШЊИЦА ОДБРАНЕ СТИГА И БРАНИЧЕВА

 - НА КОПНУ, ВОДИ И ВАЗДУХУ - 1915-2015.
Место и датум представљања издања:    
Центар за културу Пожаревац,  3. новембар 2015.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 11
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Партнер на пројекту: Народни музеј Чачак
Уредник издања: др Јасмина Николић
Аутори: мр Небојша Ђокић, мр Драгана Милорадовић,  
мр Драган Шалер, мр Гордана Каровић 
Рецензенти: проф. др Сузана Рајић,  Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, др Бојан Димитријевић, Институт 
за савремену историју у Београду
Лектура и коректура: Биљана Петковска, проф.
Година издања: 2015.
ISBN 978-86-84969-60-8
Обим књиге: 152 стране
Публиковање издања омогућио: Град Пожаревац   
На представљању издања говорили:  
проф. др Сузана Рајић, Филозофски факултет Универзитета 
у Београду, рецезент издања, др Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац, идејни аутор и руководилац 
пројекта, мр Небојша Ђокић, коаутор монографије и  
мр Драгана Милорадовић, коаутор монографије –  
у име групе аутора.
У уметничком делу програма учествовали: професори 
музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца.
Број посетилаца на представљању издања: 150

Ова књига публикована је поводом обележавања стогоди-
шњице од Макензенове офанзиве на Србију и стогодишњице 
од одбране Стига и Браничева. Посвећена је балканском бо-
јишту уочи и током Макензенове офанзиве на Србију у јесен 
1915, са посебним акцентом на борбена дејства у ваздуху и 
на рекама (Сави и Дунаву), али и на одбрану копна, у Стигу 
и Браничеву, где су се догодили главни удари Макензенових 
снага. Износећи на светло дана низ нових, до сада непознатих 
података, ова књига је драгоцена како за завичајну историју, 
тако и за историју Србије уопште. У  Народном музеју Ча-
чак обављено је истраживање Збирке Генерала Добровића, у 
којој је пронађен већи део докумената који се односе на Ва-
здухопловну команду у Пожаревцу 1915, боравак француских 
пилота у Пожаревцу и дневници њихове мисије, као и доку-
мента о обуци наших пилота – нека од ових докумената су по 
први пут објављена. 

Представљена су и документа која су најбољи неми сведо-
ци догађаја са потписима генерала Павла Јуришића Штурма, 
команданта Треће српске армије која се налазила у Пожарев-
цу, пуковника Кајафе, команданта Дунавске дивизије, пуков-
ника Павловића, који из Генералштаба шаље депешу војном 
делегату у паризу, обавештавајући цео свет о трагичним до-
гађајима на српском војишту...

Основну структуру ове монографске студије чине четири 
поглавља и 34 поднаслова који доприносе бољем разумевању 
обрађених тема: Балканско војиште 1914. године (Ваздухо-
пловна команда 1914. године до Колубарске битке, Ваздухо-
пловна команда у време Кoлубарске битке, Аустроугарско 
ваздухопловство над Србијом 1914. и Прво балонско одеље-
ње у  операцијама 1914. године), Макензенова офанзива и 
одбрана Стига и Браничева 1915. године, Ваздухопловна 
команда 1915. године (Ваздухопловна команда почетком 
1915. године, Аустроугарско и немачко ваздухопловство на 
српском фронту почетком 1915, Ваздухопловна команда у 
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Пожаревцу, Макензенова офанзива, Пилотска школа у 
Пожаревцу 1915. године, Француска ваздушна флоти-
ла у Србији 1915, Немачка ваздушна офанзива у јесен 
1915, Цепелини, Против-авионска артиљерија, Руски 
против-аероплански топови у Ђердапу, Прво балонско 
одељење у операцијама 1915. године, Испорука бало-
на из Русије, Дејство Балонског одељења у јесен 1915, 
Голубија пошта у Српској војсци, Аероплани Ваздухо-
пловне команде), Борбе на граничним рекама (Борбе 
на Сави и Дунаву 1914-1915. године, Саобраћаj на Дуна-
ву од 15/28. jула 1914. до новембра 1915. године, Воjна 
организациjа дунавског саобраћаjа Централних сила у 
првом периоду Првог светског рата, Српско бродарско 
друштво, Страдање бродова Српског бродарског дру-
штва, Прва борбена дејства на Сави и Дунаву, Борбе на 
Сави и Дунаву за време друге аустроугарске офанзиве 
1914. године, Савезничка помоћ за борбу против ау-
строугарске речне ратне флотиле, Руски минери у Ср-
бији 1914. године, Долазак морнаричких топова и шалу-
пе, Борбе на Сави и Дунаву у пролеће и лето 1915. годи-
не, Макензенова офанзива, Српска Бродарска команда 
октобра 1915. године, Транспорт помоћи из Русије у 
Србију Дунавом, Одбрана Прахова и Кладова). Издање 
је богато илустровано са 98 архивских фотографија и 
докумената, чији је попис дат на крају књиге.

Сам град претрпео је бомбардовање и налет Макен-
зенове армаде 1915, којој су се супротставили борци 
осмог и деветог пешадијског пука првог позива Дунав-
ске дивизије Треће армије, којом је командовао Гене-
рал Павле Јуришић Штурм.

Свечаном представљању монографске студије „Сто-
годишњица одбране Стига и Браничева – на копну, води 
и ваздуху, 1915-2015“ Историјског архива Пожаревац, у 
сали Центра за културу у Пожаревцу, присустовали су 
и представници Министарства одбране и Војске Срби-
је, Криминалистичко-полицијске академије у Београ-
ду, Филозофског факултета у Београду, Браничевског 
управног округа, Града Пожаревца, јавних установа и 
предузећа, многобројни грађани и медији.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

132│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

2016.
СРБИЈА И ПОЖАРЕВАЦ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1941-1944.

– ОКУПАЦИОНА УПРАВА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРОСВЕТА –
МОНОГРАФИЈА 

1. Место и датум првог представљања монографије: 
Центар за културу Пожаревац,  29. март 2016.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 12
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Уредник издања: др Јасмина Николић
Идејни аутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори: др Маријана Мраовић, Јасмина Живковић, мср, 
Слободанка Цветковић
Рецензент: др Мирољуб Манојловић
Година издања: 2016.
ISBN 978-86-84969-62-2
Обим књиге: 272 стране
Публиковање монографије омогућио: Град Пожаревац   
На представљању монографије говорили:  
др Зоран Јањетовић, научни сарадник Института за новију 
историју Србије у Београду, др Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац, идејни аутор и уредник 
издања, др Маријана Мраовић, Војни архив Министарства 
одбране Републике Србије, коаутор монографије и  
Јасмина Живковић, мср, Историјски архив Пожаревац, 
коаутор монографије – у име групе аутора
У уметничком делу програма учествовао:  
Камерни ансамбл професора Музичке школе  
„Стеван Мокрањац“ из Пожаревца
Број посетилаца на представљању монографије: 200

Монографија „Србија и Пожаревац у Другом светском 
рату 1941-1944 – окупациона управа, избеглице и просвета“ 
објављена је у част седамдесет година победе над фашизмом. 

У години 2016. када jе у Србији обележавано седамдесет 
година победе над фашизмом, група аутора из Историјског 
архива Пожаревац и Војног архива Министарства одбране 

Републике Србије, приредила је монографију под називом 
„Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941-1944 – оку-
пациона управа, избеглице и просвета“, чиме је пожаревачки 
Архив дао допринос прослави овог историјског догађаја. 

Монографија је настала као резултат једногодишњег ис-
траживања архивске грађе Војног архива Министарства од-
бране Републике Србије, Архива Југославије, Архива Србије, 
Историјског архива Београда, Историјског архива Пожаре-
вац и Програмског архива РадиоТелевизије Србије.

Монографија „Србија и Пожаревац у Другом светском 
рату 1941-1944 – окупациона управа, избеглице и просвета“ 
написана је на 272 стране и обухвата следећа поглавља: I 
Уместо предговора (др Јасмина Николић, главни и одговор-
ни уредник и уредник), II Србија и Пожаревачки округ под 
немачком окупацијом 1941-1944. (аутор др Маријана Мрао-
вић, Војни архив Министарства одбране Републике Србије), 
III Избеглице и пресељеници у Србији и Пожаревачком 
округу 1941-1944. (аутор Јасмина Живковић, мср, Историј-
ски архив Пожаревац), IV Пожаревачке школе у периоду 
немачке окупације 1941-1944. (аутор Слободанка Цветковић, 
Историјски архив Пожаревац). Поред наведеног, монографи-
ја садржи 940 фуснота, 143 илустрације и њихов попис, спи-
сак 172 библиографске јединице, попис 46 архивских извора 
(архивски фондови и збирке), 16 објављених архивских изво-
ра, 6 мемоарских извора и штампе и периодике (26).

Поглавље „Србија и Пожаревачки округ под немачком 
окупацијом 1941-1944“, аутора др Маријане Мраовић, садржи 
следећих осам тема: 1. Немачка политика и пропаганда према 
Краљевини Југославији пред Други светски рат, 2. Окупација 
Србије и организовање немачког управног и војног апарата у 
Србији и Пожаревцу, 3. Формирање и рад Савета комесара; 
Комунистички устанак и почетак репресалија према станов-
ништву, 4. „Влада народног спаса“ - немачки планови и улога 
у постављању Недића за председника владе, 5. Организација 
локалне управе у окупираној Србији; Дужности и ингерен-
ције представника локалне управе и њихово ангажовање на 
пољу пропаганде, 6. Окупирана српска територија од слома 
устанка до почетка операција за ослобођење Србије, 7. Дани 
искушења владе Милана Недића и 8. Пропаганда представ-
ника Недићеве владе у Пожаревачком округу 1942-1944. го-
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дине.  Поред наведеног, поглавље садржи 
и 71 илустрацију са објашњењима, попис 
коришћених архивских извора (19 архив-
ских фондова и збирки Војног архива, Ар-
хива Југославије, Архива Србије, Историј-
ског архива Београда, Историјског архива 
Пожаревац), попис објављених архивских 
извора (16), мемоарских извора (6), штам-
пе и периодике (9) и 112 библиографских 
јединица. 

Поглавље „Избеглице и пресељени-
ци у Србији и Пожаревачком округу 
1941-1944. године, аутора Јасмине Жив-
ковић, мср, садржи петнаест тема: 1. Из-
беглиштво и страдања – ратна стварност, 
2. Генерални комитет за насељавање, 3. 
Комесаријат за избеглице и пресељенике 
– организација и делокруг рада, 4. Саве-
тодавни одбор Комесаријата за избеглице, 
5. Збрињавање избеглица и пресељеника у 
унутрашњости Србије - случај Пожаревца 
и Пожаревачког округа, 6. Статистика из-
беглица и пресељеника у Пожаревачком 
округу, 7. Решавање животних питања 
избеглица и пресељеника, 8. Смештај из-
беглица и пресељеника, 9. Очување здра-
вља избеглица, 10. Исхрана избеглица и 
пресељеника, 11. Кретање избеглица – 
путне објаве, 12. Запошљавање избеглица, 
13. Брига о избегличкој деци, 14. Поново 
избеглице – у својој земљи и 15. Органи 
народноослободилачке власти и питање 
избеглица. Поглавље садржи и 36 илустра-
ција са објашњењима, попис коришћених 
архивских извора (13 архивских фондова 
и збирки Војног архива, Архива Србије, 
Историјског архива Пожаревац), штам-
пе и периодике (6) и 12 библиографских 
јединица. 

Поглавље „Пожаревачке школе у пе-
риоду немачке окупације 1941-1944“, 
аутора Слободанке Цветковић, садржи 
пет тема: 1. Пожаревачке школе пред Дру-
ги светски рат, 2. Српска просвета и не-
мачка окупација, 3. Пожаревачке школе 
у условима окупације, 4. Бити ученик у 
окупацији и 5. Просветни радници у оку-
пацији.  Поред тога, поглавље садржи и 36 
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илустрација са објашњењима, попис коришћених архивских 
извора (14 архивских фондова и збирки Војног архива, Архи-
ва Србије, Историјског архива Пожаревац), штампе и перио-
дике (11) и 48 библиографских јединица. 

На крају књиге, дат је попис 143 илустрације по поглављи-
ма, као и  списак извора и литературе по целинама, који обу-
хвата попис коришћене необјављене и објављене архивске 
грађе као историјских извора (архивски фондови и збирке), 
мемоарске грађе, штампе, периодике и консултоване литера-
туре. Избором архивске грађе која се чува у Војном архиву, 
Архиву Југославије, Архиву Србије, историјским архивима у 
Београду и Пожаревцу, аутори су дали нов допринос сагледа-
вању окупационе управе, питања избеглица, пресељеника и 
школских прилика у Србији и Пожаревачком округу у перио-
ду окупације 1941-1944. године.

Резултати објављени у оквиру ове монографије предста-
вљају значајан допринос развоју примене историјског при-
ступа у истраживању и проучавању засебних појава у про-
шлости, у завршеној историјској епохи и у оквиру одређене 
средине. 

Свечаном представљању монографије „Србија и Пожаре-
вац у Другом светском рату 1941-1944 – окупациона управа, 
избеглице и просвета“ Историјског архива Пожаревац, у сали 
Центра за културу у Пожаревцу, присустовали су представ-
ници Министарства одбране и Војске Србије, правосудних 
органа, Браничевског управног округа, Града Пожаревца, 
јавних установа и предузећа, гости из Београда и Ваљева, 
грађани и медији.

2. Место и датум другог представљања монографије: 
Свечана сала Дома Војске Србије у Београду, 26. април 2016. 
Организација: Медија центар „Одбрана“ Управе за односе  
са јавношћу Министарства одбране Републике Србије
На представљању монографије говорили:  
пуковник Стевица Карапанџин, директор Медија центра 
„Одбрана“ Управе за односе са јавношћу Министарства 
одбране Републике Србије, др Зоран Јањетовић, научни 
сарадник Института за новију историју Србије у Београду, 
др Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац, идејни аутор и уредник издања, др Маријана 
Мраовић, Војни архив Министарства одбране Републике 
Србије коаутор монографије – у име групе аутора.
Пратећи програм представљања монографије:  
ансамбл „Лирика“ из Пожаревца
Број посетилаца: 100

Поводом 75 година од почетка Другог светског рата у Ју-
гославији и 70 година од ослобођења од фашизма, Медија 
центар „Одбрана“ и Историјски архив Пожаревац представи-
ли су, у свечаној сали Дома Војске Србије у Београду, моно-
графију „Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941-
1944 - окупациона управа, избеглице и просвета“.

Др Јасмина Николић, директорка Историјског архива По-
жаревац и уредник издања, на овој свечаности представља-
ња монографије, истакла је да је наша дужност да настави-
мо традицију обележавања победе над фашизмом, „победе 
која је отворила ново цивилизацијско поглавље у историји. 
Памћење настаје у времену и пролази с њим. Монографијом 
Историјски архив Пожаревац даје допринос чувању сећања 
на рат и подвиге ослободилаца и учвршћивању антифашизма 
као дубоког опредељења за мир и слободу”. 

Др Маријана Мраовић, коауторка монографије, навела је 
да је замисао пројекта била представљање јавности теме из 
локалне историје Пожаревца у Другом светском рату, с ак-
центом на избегличко и просветно питање, а да је сваки део 
монографије на највишем научном нивоу и изузетно добро 
поткрепљен необјављеном архивском грађом и навођењем 
бројне релевантне историографске литературе.

Свечаном представљању монографије „Србија и Пожаре-
вац у Другом светском рату 1941-1944 – окупациона управа, 
избеглице и просвета“ присуствовао је и генерал-потпуков-
ник Ђокица Петровић, командант Команде за обуку Војске 
Србије са сарадницима,  представници Министарства од-
бране и Војске Србије, Председништва Републике Српске, 
професори и студенти са Криминалистичко-полицијске ака-
демије у Београду, представници Програмског архива Радио 
Телевизије Србије, Архива Србије, Војног архива, Архива из 
Београда, Сомбора и Пожаревца.
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2017.
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОДИ У СРБИЈИ 

– ПРИМЕР ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ ЗАВОДА, 1853-1918.
МОНОГРАФИЈА ПРВА

Место и датум првог представљања монографије:   
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца,  18. април 2017.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 13
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Партнер на пројекту:  
Криминалистичко-полицијска академија Београд
Уредник издања: др Јасмина Николић
Идејни аутор и руководилац пројекта: др Јасмина Николић
Аутори:  
доц. др Ивана Крстић Мистриџеловић,  
Јасмина Живковић, мср, мр Невенка Кнежевић Лукић,  
др Драгана Милорадовић, проф. др Радомир Зекавица,  
проф. др Радован Радовановић
Рецензент: др Мирољуб Манојловић
Година издања: 2017.
ISBN 978-86-84969-72-1
Обим књиге: 256 страна
Публиковање монографије омогућио: Град Пожаревац   
На представљању монографије говорили:  
Бојан Илић, председник Скупштине Града Пожаревца, 
проф. др Саша Милојевић, продекан Криминалистичко-
полицијске академије у Београду, проф. др Дарко Симовић, 
Криминалистичко-полицијска академија у Београду, др 
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац, 
идејни аутор, руководилац пројекта и уредник издања и 
Јасмина Живковић, мср, Историјски архив Пожаревац, 
коаутор монографије – у име групе аутора.

У уметничком делу програма учествовао: професори 
Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца
Број посетилаца на представљању монографије: 90

Монографија „Казнено-поправни заводи у Србији – При-
мер Пожаревачког казненог завода 1853-1918“ објављена је 
поводом обележавања стопедесет година Казнено-поправ-
ног завода Забела у Пожаревцу. Стопедесет година трајања 
једног казнено-поправног завода јесте драгоцен податак за 
стање у овој области на ширем подручју, а још више за иден-
титет и особености града Пожаревца и његове околине. Оту-
да се Историјски архив Пожаревац, у сарадњи са Кримина-
листичко-полицијском академијом у Београду, подухватио 
активности на истраживању и проучавању историјата на-
станка и функционисања ове значајне институције у оквиру 
казнено-васпитне политике Кнежевине и Краљевине Србије 
до 1918. године. 

Податак и историјски верификовано сазнање да је Пожа-
ревац од 1853. године имао казнени завод, ставља наш град на 
прво место у ондашњој и данашњој Србији, указујући на зна-
чај који је Пожаревац тада уживао у политичком, привредном 
и социјалном миљеу државе. С тим у вези, сетити се почета-
ка развоја и уобличавања казненог система српске државе, 
оснивања и функционисања казнених завода са посебним 
освртом на Пожаревачки казнени завод, значи критички пре-
испитати постојеће знање и понудити што поузданије тума-
чење прошлости. О раду казнено-поправних завода у Србији 
и посебно Пожаревачког казненог завода у 19. веку сачува-
на је фрагментарна архивска грађа што је чини вреднијом у 
смислу сведочанстава из периода стварања ових институција. 
Из фондова Архива Србије и Историјског архива Пожаревац 
сумирана су документа која илуструју рад казнених завода 
у Србији, а посебно рад Пожаревачког казненог завода од 
оснивања 1865. до 1918. године.
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Основну структуру монографије „Казнено-поправни за-
води у Србији – пример Пожаревачки казнени завод 1853-
1918 – књига прва“ чини шест тематских целина: „Уоблича-
вање српске државе до 1918. године“, „Казнени систем у Кне-
жевини и Краљевини Србији“, „Квалитет и услови живота у 
Пожаревачком казненом заводу до 1918. године“, „Осуђенице 
Пожаревачког казненог завода“, „Поступање са осуђеницима 
у Пожаревачком казненом заводу – случај политичких крива-
ца“ и „Идентификација и регистрација осуђеника у Пожаре-
вачком казненом заводу по Бертијоновом систему“. 

Наведене теме су формиране према расположивој архив-
ској грађи истраженој у Архиву Србије и Историјском архиву 
Пожаревац и на посебан начин осветљавају установу казне-
ног дома, ред, дисциплину, рад, правила понашања и оновре-
мену сарадњу са грађанима. Посебно су осветљене жене са 
друштвених маргина или жртве породичног насиља, као и 
политички тренутак који је стварао бројне политичке кривце 
који су издржавали казну у пожаревачком затвору, а били су 
претходно писци, министри, председници влада, професори. 
На крају књиге дат је попис коришћених извора и литературе 
по наведеним тематским целинама, затим, у посебном прилогу 
публикована су „Правила о домаћем реду апсанског заведења у 
Пожаревцу“ из 1868. године и рецензија.

На свечаности организованој поводом монографије, своју 
оцену пројекта „Казнено–поправни заводи у Србији – При-
мер Пожаревачког казненог завода 1853-1918“ дао је проде-
кан Криминалистичко-полицијске академије проф. др Саша 
Милојевић, који овај подухват сматра врло значајним, амби-
циозним и обимним, а који осветљава значајан део истори-
је Србије, јер сагледава казнену политику са социолошког, 
историјског, правног и безбедносног аспекта: „значај ове 
монографије најпре се огледа у њеној оригиналности. Темељ 
за ово истраживање представља архивска грађа, коју је КПЗ 
„Забела“ дао на чување Историјском архиву Пожаревац. Реч 
је о архивској грађи која до сада није обрађивана на мето-
долошки, научно коректан начин. С тим у вези, резултати до 
којих су истраживачи дошли представљају једну драгоценост 
која ће сигурно бити важна за будућа истраживања овог 
проблема.“ 

О књизи је говорио и професор са Катедре за уставно пра-
во Криминалистичко-полицијске академије, проф. др Дарко 
Симовић, који је израду монографије назвао „пионирским по-
духватом, јер овај ауторски тим претходно није имао пример, 
који би  могао следити. Они су заправо „направили мустру“ 
коју ће можда следити неке друге установе, уколико се буду 
усудиле да израде једно дело овакве природе. Ова публикаци-
ја настала је у једној врло складној сарадњи, што је у данашње 
време јако ретко, а што је за сваку похвалу. Када је о самој 
монографској публикацији реч, сматрам да се она састоји из 
три тематске целине. Реч је о једној занимљивој причи, која 
није уско стручна, јер се ту може наћи прегршт занимљивих, 
интересантних података. Ова публикација има много шири 
значај него што то на први поглед може деловати”.

Промоцију првог тома монографије својим прису-
ством увеличали су: саветник Потпредседника Владе Срби-
је и Министра унутрашњих послова генерал-потпуковник 
Александар Живковић, заменик директора Управе за извр-
шење кривичних санкција Министарства правде Републике 
Србије Владимир Видић, градоначелник Пожаревца Бане 
Спасовић, председник Скупштине града Бојан Илић, заменик 
председника Скупштине града Милић Јовановић, командант 
Центра за обуку копнене војске Пожаревац пуковник Драган 
Месаровић, затим продекан Криминалистичко–полицијске 
академије у Београду проф. др Саша Милојевић, проф. др 
Дарко Симовић са Криминалистичко–полицијске академи-
је, председник Вишег суда у Пожаревцу Драган Вучићевић, 
председник пожаревачког Основног суда Добрица Живко-
вић, управник Окружног затвора Београд Звонко Груловић, 
управник Окружног затвора Крушевац Радољуб Минић, 
управница Окружног затвора Прокупље Јасмина Мировић, 
управник Окружног затвора Смедерево Горан Павловић, 
управник Казнено-поправног завода Сремска Митровица 
Александар Алимпић, управник Казнено-поправног завода 
Забела Пожаревац мр Дејан Новаковић, чланови Градског 
већа града Пожаревца, одборници, директори јавних преду-
зећа и установа и медији. 
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2. Место и датум другог представљања монографије: 
Амфитеатар Арчибалд Рајс, 
Криминалистичко-полицијска академија у Београду, 
19. мај 2017. 
Организација: 
Криминалистичко-полицијска академија у Београду
На представљању монографије говорили: 
проф. др Александар Бошковић, Криминалистичко-
полицијска академија у Београду, проф. др Тања Кесић, 
Криминалистичко-полицијска академија у Београду, 
проф. др Радомир Зекавица, Криминалистичко-полицијска 
академија у Београду, коаутор монографије, 
др Јасмина Николић, директорка Историјског архива 
Пожаревац, идејни аутор, руководилац пројекта и уредник 
издања и Јасмина Живковић, мср, Историјски архив 
Пожаревац, коаутор монографије – у име групе аутора.
Број посетилаца: студенти и професори са 
Криминалистичко-полицијске академије у Београду

Промоцију првог тома монографије „Казнено–поправ-
ни заводи у Србији – Пример Пожаревачког казненог заво-
да 1853-1918“ на Криминалистичко-полицијској академији 
у Београду, својим присуством увеличали су и председник 
Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић, управник Окру-
жног затвора Београд Звонко Груловић и начелник Војног 
архива Министарства одбране Републике Србије др Маријана 
Мраовић.

Амфитетар Арчибалд Рајс, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2017.
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2018.
УЧИТЕЉСКА ШКОЛА „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974.
Место и датум представљања издања:    
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца,   
28. фебруар 2018.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Посебна издања, књига 14
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Приређивач: Слободанка Цветковић
Година издања: 2018.
ISBN 978-86-84969-83-7
Обим књиге: 87 страна
Публиковање издања омогућио: Град Пожаревац   
На представљању издања говорили:  
др Драгомир Бонџић, виши научни сарадник Института 
за савремену историју у Београду, Наташа Николић Гајић, 
председник Савеза учитеља Републике Србије,  
др Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац и Слободанка Цветковић,  
Историјски архив Пожаревац, приређивач издања.
У уметничком делу програма учествовали:  
Учитељски хор ОШ „Краљ Александар Први“ и  
професор Мирослав Милутиновић, глумац аматер.
Број посетилаца на представљању монографије: 95

Књига „Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац 
– Летопис школе 1947-1974.“ објављена је поводом обележа-
вања седамдесет година од оснивања Учитељске школе у По-
жаревцу и 285 година основног школства у Пожаревцу. 

У Историјском архиву Пожаревац чува се архивски фонд 
Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац, чија архив-
ска грађа садржи годишње извештаје о раду школе, деловод-
нике, општу архиву, уписнице ученика, записнике о полагању 
стручних испита, дневнике рада, досијеа запослених, плат-
не спискове, дипломе и похвалнице, Записнике са седница 
Наставничког већа, Школског савета и Школског одбора, 
Управног одбора, Радне заједнице и колектива, стручних ак-
тива наставника, као и нормативна акта, фотографије и Ле-
топис школе од 1947. до 1974. Објављивање историјских доку-
мената као мултидисциплинарних извора сазнања од значаја 
је за многе научне дисциплине, не само за историографију. 
Објављивањем архивских извора омогућена је заштита ори-
гиналних докумената и подстакнут интерес за коришћење 
архивске грађе у научне, књижевне, публицистичке сврхе. 
Публикација „Летопис Учитељске школе у Пожаревцу“, даје 
допринос заштити, коришћењу културног наслеђа, промо-
цији архивске грађе као културног добра, обезбеђује услове 
за доступност садржаја архивске грађе јавности, али има и 
значај за развој и унапређење архивске струке и постизања 
нових научних резултата. 

Значај овог Летописа није само у томе што је својеврсни 
споменик рада ове школе, већ за историчаре представља дра-
гоцени извор података о школи, њеном расту и развоју, али и 
утицају идеологије и политике на школу и просветни систем, 
на будуће учитеље који ће својим радом образовати неке нове 
генерације. 
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Из овог занимљивог текста може се видети како је 
1948. године последњи пут прослављен Свети Сава, који 
верски празници су „толерисани“ у новој држави, какав 
је однос државе према физичком кажњавању ученика од 
стране њихових наставника, каква је политика кажња-
вања и награђивања самих ученика за владање и успех 
у школи, каква је сарадња школе током њеног постојања 
са другим образовним, научним и културним установама, 
каква је пролазност ученика на испитима, ко су предава-
чи у школи, какво је њихово стручно усавршавање, какав 
је утицај на ученике кроз филмску уметност, позориште, 
кроз књижевне секције, омладинске организације, као и 
однос ученика, њихова ангажованост у раду тих органи-
зација; може се видети и утицај родитеља на школу, ути-
цај идеологије на запослене, њихово учешће у друштве-
но-политичким организацијама, учешће у обележавању 
значајних датума искључиво из револуционарне исто-
рије, однос школе према здрављу ученика (епидемија 
вариоле), исхрани у првим послератним годинама, орга-
низовање екскурзија... Читав један микросвет школског 
система огледан је у раду ове школе и приказан кроз њен 
Летопис. Зато верујемо да ће и будућим истраживачима 
и историчарима, овај Летопис бити значајан извор сазна-
ња, а свима онима који су били ђаци Учитељске школе у 
Пожаревцу, емотиван подсетник на школске дане. 

Књига је богато илустрована фотографијама из живо-
та и рада Школе и доноси регистар имена. 
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II ЕДИЦИЈА
ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА

2011 -

2012.

ДВОР И ПОРОДИЦА КЊАЗА МИЛОША У ПОЖАРЕВЦУ 1825-1839.
ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА 1

Место и датум првог представљања зборника докумената: 
Мала сала Дома Војске Србије, Београд, 5. април 2012. 
Организација: Медија центар „Одбрана“ Управе за односе са 
јавношћу Министарства одбране Републике Србије, Београд
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Зборници докумената, зборник 1
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Приређивач: др Мирољуб Манојловић
Коректура и лектура: Јелена Митић Манојловић
Година издања: 2011.
ISBN 978-86-84969-40-0
Обим књиге: 224 стране
Публиковање издања омогућило: Министарство културе 
Републике Србије и Град Пожаревац  
На представљању зборника говорили:  
др Миле Бјелајац, научни саветник Института за новију 
историју Србије Београд, мр Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац, покретач, оснивач и први 
главни и одговорни уредник едиције „Зборници докумената“ 
Историјског архива Пожаревац и др Мирољуб Манојловић, 
приређивач зборника.

У уметничком делу програма учествовали:  
Лепомир Ивковић, првак драме Народног позоришта из 
Београда
Број посетилаца: 30

Као резултат вишемесечног рада на покретању нове еди-
ције Историјског архива Пожаревац Зборници докумената, 
припремљен је за објављивање први зборник докумената Двор 
и породица Књаза Милоша у Пожаревцу, 1825-1839. Појава 
едиције овакве врсте, изражава увереност иницијатора идеје 
да реално постоје снаге које ће хтети и знати да одговоре те-
шким и сложеним захтевима које такав подухват неизбежно 
тражи. За то постоје и повољне околности, јер је скоро по-
стало опште место да се у архивима чува историјско памћење 
народа, да је архивска грађа сваког народа сведочанство и до-
каз његовог идентитета, да ће увек бити незаобилазан извор 
правног и сваког другог постојања и нације и појединца.

Публиковањем архивског фонда из збирке Књажеска кан-
целарија (у оквиру кога је и фонд Кнежев конак и породица у 
Пожаревцу, 1825-1839) Архива Србије, дат је увид у збивања 
на двору Књаза Милоша у Пожаревцу у наведеном перио-
ду. Објављивањем свеукупног садржаја овог фонда научној, 
стручној и најширој јавности омогућена су истраживања на 
ту тему, како локалне историје, тако и историје Србије и срп-
ског народа у првој половини 19. века, а и јавности се презен-
тује документација као изворна грађа за даља истраживања, 
научно презентују коментари, регистри и транскрипције на 
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савремени језик ради стицања сликe о почецима изградње 
модерне српске државе. 

Пројекат је од важности за завичајну историју, јер се 
тиме потврђује велики значај Пожаревца у првим деценија-
ма изградње модерне српске државе. Он има за основни циљ 
очување и заштиту архивске грађе која сведочи о улози овог 
Града у српској историји, а који се остварује кроз публико-
вање историјских докумената чиме се испуњава једно од на-
чела доступности архивске грађе јавности. Такође, један од 
циљева је, свакако, тежња да се прошлост Пожаревца изучи, 
научно обради и критички валоризује како би опште и поје-
диначно знање из локалне историје било подигнуто на виши 
ниво, у складу са захтевима савремене историјске науке. 

Овај фонд садржи документа о почетку изградње књаже-
вог двора и свих објеката (конака Кнегиње Љубице, Кнеже-
вића Милана и Михаила, али и објеката за државну управу 
и војне потребе). Фонд садржи и велики број извештаја Јок-
сима Милосављевића, акта надзорника књажевог конака који 
су били и надстојници књажеве економије, затим извештаје 
са књажевих имања, попут пољопривредног добра Морава, 
али и документе који сведоче о животу и раду на двору Књаза 
Милоша у Пожаревцу, о његовом боравку, о боравку Кнегиње 
Љубице и њихове деце, већи број финансијских извештаја, 
прихода и расхода књажевог конака и економије, затим до-
казе о изградњи првих војних формација Кнежевине Срби-
је у Пожаревцу, као и један број докумената који сведочи о 
пријему дипломата и дипломатској активности на књажевом 
двору у Пожаревцу.

Објављивање историјских извора има посебну вредност с 
обзиром и на то да до објављивања овог зборника докумената 
није публикована грађа о двору Књаза Милоша у Крагујевцу 
и Београду, па је ово једина објављена архивска грађа која 
сведочи о животу и раду на једном од дворова Књаза Милоша.

Зборник садржи 178 докумената из поменутог периода, 
студију „Кнежев конак (двор) и породица у Пожаревцу“, Реч-
ник турских и мање познатих речи, Регистар личних имена, 
као и Регистар географских појмова. Већина докумената 
штампаних у овом Зборнику је из фонда Књажеске канцела-
рије који се чува у Архиву Србије у Београду, а који садржи 
преко 15.000 писаних докумената из времена Другог српског 
устанка и прве владе кнеза Милоша. Јасно је, дакле, колики 
је истраживачки напор приређивача уложен најпре у прегле-
дање, а потом и у селекцију за штампање докумената који се 
односе на кнежев двор и породицу у Пожаревцу. Приређивач 
Зборника уложио је и додатни напор тиме што је припремају-
ћи Зборник консултовао још и документа из фондова Архива 
Србије: Збирка Мите Петровића, Поклони и откупи, Држав-
ни Савет, Министарство правде, Министарство финансија, а 
који су или потпуно несређени или непотпуно сређени.

Иако наслов Зборника упућује на локални значај обја-
вљене архивске грађе, приређивач је успешним избором 
докумената превазишао овај оквир. У појединим писмима 
и актима садржани су карактеристични детаљи који прева-
зилазе оквире овог управног подручја, те се пред читаоцем 
јасно оцртавају контуре оновремене Милошеве Србије. Об-
јављеним документима се изнова потврђује теза о кнежевој 
апсолутистичкој црти, која се у историјској науци данас више 
и не оспорава, али се истовремено поново открива и његова 
неисцрпна енергија садржана у задубљивању у свако питање, 
почев од најважнијег државног, па до најобичнијег приватног 
посла, која и данас, или посебно данас, заслужује дивљење. 

Зборник докумената „Двор и породица књаза Милоша у 
Пожаревцу 1825-1839“ премијерно је представљен у Дому 
Војске Србије у Београду, у оквиру Дана представљања Исто-
ријског архива Пожаревац, а сама промоција књиге употпу-
њена је емитовањем документарног филма о дотадашњој из-
давачкој делатности Историјског архива Пожаревац.
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2013.
НАХИЈСКИ СУД ПОЖАРЕВАЦ 1821-1839.

ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА 2
Место и датум представљања зборника докумената: 
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца, 23. април 2015. 
Организација: Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Зборници докумената, зборник 2
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Приређивач: др Мирољуб Манојловић
Година издања: 2013.
ISBN 978-86-84969-56-4
Обим књиге: 352 стране
Публиковање издања омогућили:  
Министарство културе и информисања Републике Србије и 
Град Пожаревац  
На представљању зборника говорили:  
доц. др Ивана Крстић Мистриџеловић, Криминалистичко-
полицијска академија Београд, мр Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац и  
др Мирољуб Манојловић, приређивач зборника.
У уметничком делу програма учествовала:  
Александра Гајић, професор клавира у Музичкој школи 
„Ставан Мокрањац“ у Пожаревцу.
Број посетилаца: 90

Податак и историјски верификовано сазнање да је По-
жаревац од 1821. године имао суд, ставља га на прво место 
у ондашњој и данашњој Србији, који се може похвалити да 
је место темељног устројства државноправног поретка, са 
успостављеном законодавном, извршном и судском влашћу 
као основним атрибутима једне државе. Податак да је по-
жаревачки суд основан као први Нахијски суд у Србији 1821. 
године (Совјет пожаревачки) указује на значај који је варош 
Пожаревац тада уживала у привредном, политичком и соци-
јалном миљеу државе.

Документи публиковани у овом зборнику односе се на 
пресуде пожаревачког суда, истраге о појединим криминал-
ним радњама из свих области правног законодавства. Поред 
тога, поједини документи су наредбе самог кнеза Милоша 
Обреновића и највиших државних органа окружној власти, 
као и преписка самог кнеза Милоша са нахијским кнезовима, 
у првом реду са Јосифом Милосављевићем – Јоксом, Дими-
тријем Јосимовићем, Николом (Коцом) Марковићем, Стева-
ном Јефтићем – Брком и другим људима који су уживали по-
верење кнеза. Један број докумената односи се на устројство 
првих војних формација у Пожаревцу (регрутовање кнежеве 
гарде, избор топџија за артиљеријску чету) и др.

Структура другог зборника докумената „Нахијски суд По-
жаревац, 1821-1839.“ садржи текст изворних 240 архивских 
докумената са напоменама приређивача о најзначајнијим 
личностима, именски и географски регистар, као и краћу 
студију приређивача зборника под називом „Од Магистрата 
до Пожаревачког окружног суда“.
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Публиковањем архивског фонда из 
збирке Књажеска канцеларија (у окви-
ру кога је и фонд Нахијски суд у Пожа-
ревцу, 1821-1839) Архива Србије, научној, 
стручној и најширој јавности омогућена 
су истраживања на ту тему, како локалне 
историје, тако и историје Србије и срп-
ског народа у првој половини 19. века, а 
и јавности се презентује документација 
као изворна грађа за даља истраживања, 
научно презентују коментари, регистри и 
транскрипције на савремени језик ради 
стицања сликe о почецима изградње мо-
дерне српске државе. 

Овај зборник докумената предста-
вљен је јавности на свечаној академији 
организованој поводом обележавања два 
века од Другог српског устанка и битке за 
Пожаревац.
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2015. 

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОРГАНА ОКРУЖНОГ
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ И НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 

1944-1947.
ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА 3

Место и датум представљања зборника:  
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца,  
15. децембар 2016.
Организација: Историјски архив Пожаревац
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Зборници докумената, зборник 3
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Приређивач: Јасмина Живковић, мср. 
Година издања: 2015.
ISBN 978-86-84969-64-6
Обим књиге: 237 страна
Публиковање издања омогућио: Град Пожаревац  
На представљању зборника говорили:  
Бојан Илић, председник Скупштине Града Пожаревца,  
др Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац и Јасмина Живковић, мср, приређивач издања
У уметничком делу програма учествовао:  
Предраг Пауновић, мср, саксофон.
Број посетилаца: 70

У овом зборнику публиковани су записници са седница 
Скупштине – пленума и Извршног одбора Окружног Народ-
ног одбора за Округ Пожаревачки – тачније, сачуван је само 
један записник са седнице Пленума овог Одбора, одржане 
15. и 16. јуна 1946. године, на којој је „изведен биланс рада 
и успешног функционисања народне власти у Округу“. Та-
кође, објављује се шездесет записника са седница Извршног 
одбора Окружног народног одбора Пожаревац – сачувана је 
једна књига записника у оригиналу/рукопису, за период од 8. 
децембра 1944. до 31. децембра 1946. године, као и записни-
ци Координационог одбора Окружног народног одбора По-
жаревац за 1946. годину – сачувана је једна књига записника 
у оригиналу, са одржаних четрнаест седница овог одбора, а 
чији је задатак, иначе, био да спречава развој шпекулација 
на пијацама и тржницама у округу, уређује политику снаб-
девања и политику цена животних намирница на територији 
Округа, у циљу њиховог правилног распоређивања и доступ-
ности и најсиромашнијим слојевима становништва, те смо, 
из тих разлога, сматрали оправданим објављивање преписа 
сачуваних записника о раду овог стручног, помоћног тела 
Окружног народног одбора Пожаревац, у области пољопри-
вреде, занатства, задругарства, уређења цена и сл.

Сачувани записници ових пожаревачких одбора, у пери-
оду од 1944. до 1947. године, презентовани су хронолошким 
редоследом, а ради што боље прегледности сваки појединач-
но има своју нумерацију и сигнатуру испод које се налази са-
држај документа. Приликом преписа трудили смо се да буде 
задржана изворна форма документа, а како би се стекао увид 
у аутентични изглед грађе и језик. 
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Структура трећег зборника докумената 
„Записници са седница органа Окружног На-
родноослободилачког и Народног одбора По-
жаревац 1944-1947.“ садржи текст изворних 
75 записника са напоменама приређивача, 
именски и географски регистар, краћу студију 
приређивача зборника под називом „Окружни 
народни одбор Пожаревац, 1944-1947“, као и 
илустрације/изводе из пожаревачког недељни-
ка „Реч народа“ и одлуке/изводе из записника 
који су публиковани у зборнику докумената.

Објављивањем дела садржаја овог фонда 
научној, стручној и широј јавности омогу-
ћавамо истраживања догађаја из савремене 
завичајне историје. Јавности се презентује 
документација као изворна грађа за даља ис-
траживања, научно презентују коментари и 
регистри ради стицања слике о организацији и 
функционисању народне власти у преломном 
периоду последње ратне године и непосредно 
по ослобођењу када су се постављали темељи 
нове државне организације, економског и со-
цијалног система суштински различитог од 
претходног. 
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III ЕДИЦИЈА
НАУЧНОИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ

2009-

2015. 
Место и датум представљања едиције 
„Научноинформативна средства о архивској грађи“: 
Галерија „Милена Павловић Барили“, Пожаревац,  
20. мај 2015. 
Организација: Историјски архив Пожаревац
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција Научноинформативна средства о архивској грађи:

Удружење Пожаревачких занатлија и раденика „Слога“  
1893-1950 – свеска 1 
Начелство Округа Пожаревачког 1839-1922 – свеска 2 
Градско поглаварство Пожаревац (1918-1945) 1922-1946 
– свеска 3 
Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947 – свеска 4 
Збирка Varia 1791- / - свеска 5 
Начелство Среза Звишког Кучево 1839-1918 – свеска 6

За издавача: др Јасмина Николић, директор 
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Редакција:  др Јасмина Николић, др Драгана Милорадовић,  
Јасмина Живковић, мср, Живислав Антонијевић,  
Живорад Сарафиновић
Приређивачи:  
Наташа Милошевић Дулић (свеске 1, 2, 3, 4. и 5),  
Милан Станковић, мср. и Петар Винкић (свеска 6)
Технички уредници: Јасмина Николић,  
Драгана Милорадовић, Наташа Милошевић Дулић
Године издања: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014.
ISBN:  978-86-84969-29-5 

978-86-84969-31-8 
978-86-84969-34-9 
978-86-84969-48-6 
978-86-84969-56-1 
978-86-84969-59-2

Обим: 271 страна (свеска 1), 110 страна (свеска 2), 90 страна 
(свеска 3), 243 страна (свеска 4), 128 страна (свеска 5), 301 
страна (свеска 6)

Публиковање издања омогућио: Град Пожаревац  
На представљању едиције говорили: др Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац, идејни аутор, 
покретач, оснивач и први главни и одговорни уредник 
едиције „Научноинформативна средства о архивској грађи “ 
Историјског архива Пожаревац, мр Драгана Милорадовић и 
Наташа Милошевић Дулић, приређивач пет свезака у едицији.
Пратећи програм свечаности представљања едиције: 
мултимедијална презентација едиције аутора  
мр Драгана Шалера.
Број посетилаца: 30

Вишегодишњи стручни рад на сређивању и обради архив-
ске грађе резултирао је публиковањем значајних архивских до-
кумената за завичајну историју, традицију и културу, у оквиру 
едицијe Историјског архива Пожаревац „Научноинформатив-
на средства о архивској грађи“, чиме је дат допринос промоци-
ји архивске грађе као културне баштине и унапређења струке.

Едиција „Научноинформативна средства о архивској гра-
ђи“ (идејни аутор, покретач, оснивач и први главни и одговорни 
уредник едиције др Јасмина Николић) утемељена је 2009. го-
дине објављивањем првог наслова „Удружење пожаревачких за-
натлија и раденика „Слога“ 1893-1950“.  Током 2010, 2011, 2012, 
2013. и 2014. године наведена едиција настављена је публико-
вањем архивске грађе из архивских фондова и збирки Историј-
ског архива Пожаревац, следећим насловима: „Начелство окру-
га пожаревачког 1839-1922“, „Градско поглаварство Пожаревац 
(1918-1945) 1922-1946“, „Пожаревачка трговачка омладина 1903-
1947“, „Збирка Varia 1791-/“ и „Начелство среза звишког Кучево 
(1839-1918) 1839-1918“. Свака наведена публикација у овој еди-
цији садржи аналитички инвентар архивског фонда или збир-
ке, именски, предметни и географски регистар, прилоге, као и 
краћу историјску белешку о фонду приређивача публикације. 

Циљ публиковања информативних средстава је да инфор-
мише научну, културну и ширу јавност о архивској грађи коју 
поседује Архив. Ова врста публикација Архива треба да укаже 
на богатство фондова и збирки и на садржајни значај њихове 
архивске грађе, да подстакне истраживање и коришћење архив-
ске грађе, не само за научне потребе, већ знатно шире културне, 
привредне, оперативне и друге потребе институција и поједи-
наца, затим да информише кориснике о локацији фондова и 
збирки и њиховој припадности одређеном Архиву. Са публико-
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вањем информативног средства корисник се обавештава 
о сређености грађе, степену научне обраде, подиже се 
ниво научног и стручног рада Архива. Изграђује се однос 
шире јавности према Архиву као институцији од посеб-
ног друштвеног значаја која штити, научно и стручно об-
рађује и ствара услове за коришћење архивске грађе као 
културног добра. Ови циљеви најбоље се постижу публи-
ковањем архивске грађе и информативних средстава. 

Основна функција научноинформативних средстава 
је да информишу кориснике архивске грађе о садржају 
архивских извора. Поред ове, она имају и функцију за-
штите од нестајања или угрожавања особености доку-
мената као културног добра. Аналитички инвентари као 
врста научноинформативног средства који се публикују 
у оквиру ове едиције,  указују на садржај грађе наведеног 
фонда, њен поредак и значај, а регистри (именски, гео-
графски и предметни) као помоћна научноинформатив-
на средства имају за задатак да у виду одредница (појмова 
за имена, предмете, теме, догађаје) садржаних у архивској 
грађи укажу на локацију одређених значајних одредница 
и тиме дају додатне важније податке о грађи.

Објављивањем свеукупног садржаја ових фондова и 
збирки, научној, стручној и широј јавности омогућена 
су истраживања како локалне историје, тако и историје 
српског народа у другој половини 19. и првој половини 
20. века. Такође, објављена научноинформативна сред-
ства о архивској грађи која се чува у Историјском архиву 
Пожаревац имају за циљ да потпуно информишу кори-
снике архивске грађе о садржају архивских извора и 
буду доступна у свим архивима, библиотекама и музеји-
ма, са једне, односно заштите од угрожавања особености 
документа или његовог нестајања, са друге стране.

Последњи (осми) објављен наслов у овој едицији, „На-
челство среза звишког Кучево, 1839-1918.“ и његова трећа 
свеска за период од 1850. до 1855. године (2017) резултат 
је стручног рада архивских посленика одељења за сређи-
вање и обраду архивске грађе Историјског архива Пожа-
ревац у 2017. години, на сређивању и обради овог најзна-
чајнијег, најстаријег и најкомплетнијег архивског фонда 
у пожаревачком Архиву. 

Eдиција „Научноинформативна средства о архив-
ској грађи“ и последњи, осми наслов у њој, дају допри-
нос неговању завичајне историје, заштити и коришће-
њу културног наслеђа, промоцији архивске грађе као 
културног добра, као и подстицај за даља проучавања 
локалне и опште историје.

Зато је организована свечаност представљања свих 
објављених наслова и саме едиције Научноинформа-
тивна средства о архивској грађи, широј јавности.
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IV ЕДИЦИЈА
ЗБОРНИЦИ НАУЧНИХ РАДОВА

2006-2008.

2006.
                                                              

„БРАНИЧЕВО КРОЗ ВОЈНУ И КУЛТУРНУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ“
ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ПОЖАРЕВАЦ, ОДРЖАНОГ 25. ОКТОБРА 2005. ГОДИНЕ, ПОВОДОМ 
ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД „МАКЕНЗЕНОВЕ“ ОФАНЗИВЕ НА СРБИЈУ 

И ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
ТОМ I - СВЕСКЕ 1, 2 И 3

1.Место и датум представљања зборника:  
Свечана сала Скупштине општине Пожаревац,   
21. март 2006.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Зборници научних радова, том I - свеске 1, 2. и 3. 
За издавача: Јасмина Николић, директор 
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Редакциони одбор: академик Владимир Стојанчевић,  
проф. др Синиша Мишић, проф. др Предраг Драгојевић, 
доц. др Радован Радовановић, др Миле Бјелајац,  
др Драган Алексић, мр Небојша Ђокић, секретар, 
потпуковник мр Иван Мијатовић, пуковник Новица 
Стевановић, Јасмина Николић, гл. и одг.уредник и  
Драгана Милорадовић 
Савет научног скупа: академик Владимир Стојанчевић, 
проф. др Синиша Мишић, проф. др Милан Милошевић, 
проф. др Предраг Драгојевић, проф. др Милан Јовановић, 
доц. др Радован Радовановић, др Миле Бјелајац,  
др Драган Алексић, мр Небојша Ђокић,  потпуковник мр 
Иван Мијатовић,  пуковник Новица Стевановић,  
проф. Љубодраг Поповић, секретар, мр Милић Милошевић, 
Драгана Милорадовић, Јасмина Николић
Технички уредници:  
Драгана Милорадовић, Данијел Лисовски

Превод на енглески језик: проф. Мирјана Ковачевић
Година издања: 2006.
ISBN: 86-84969-11-1
            86-84969-12-Х
            86-84969-15-4 
Обим зборника: 288 страна (свеска 1), 199 страна (свеска 2), 
183 стране (свеска 3)
Публиковање зборника омогућила: Општина Пожаревац  
На представљању зборника говорили: др Миле Бјелајац, 
научни саветник Института за новију историју Србије 
Београд, проф. др Милан Милошевић, Полицијска академија 
Београд, доц. др Радован Радовановић, Полицијска 
академија Београд, мр Небојша Ђокић,  
Центар за политиколошка истраживања Београд,  
Јасмина Николић, директор Историјског архива Пожаревац 
и главни и одговорни уредник
Број посетилаца: 95

Зборник радова са научног скупа одржаног 25. октобра 
2005. године, поводом деведесет година од „Макензенове“ 
офанзиве на Србију и шездесет година од победе над фаши-
змом, представљен је српској јавности на свечаности органи-
зованој 21. марта 2006.године. 

Елем, на научном скупу „Браничево кроз војну и културну 
историју Србије“ Историјског архива Пожаревац, организова-
ном 25. октобра 2005. у Пожаревцу, учествовало је 44 научних 
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и кулурних посленика из Србије, на теме: Брани-
чево у антици, средњем веку и у време Османске 
владавине, Браничево кроз војну историју Ср-
бије, Личности које су обележиле 19. век, Први 
светски рат, Српска војска, формације и наору-
жање, Браничево кроз културну историју Србије. 
Ове теме су и основна структура зборника науч-
них радова, у оквиру којих тематских целина су 
објављени изложени научни реферати.

Пленарна сесија: Први српски устанак и 
његово време (академик Владимир Стојанче-
вић, САНУ, Београд), Важност изучавања војног 
фактора за рационалнију историјску свест и 
политичку културу (др Миле Бјелајац, Институт 
за новију историју Србије, Београд), Етика пре-
венције тероризма (доц. др Милан Јовановић, 
Војна академија, Београд), Прилози за историју 
Војне академије (потпуковник мр Иван Мија-
товић, Војна академија, Београд), Обавештајна 
служба Српске Војске (проф. др Милан Мило-
шевић, Полицијска академија, Београд); 

Браничево у антици, средњем веку и у вре-
ме Османске владавине: Римско освајање Ме-
зије (мр Небојша Ђокић, Центар за војно-поли-
тичке студије, Београд), Турски упади на тери-
торију Петрушке области (Душко Грбовић, За-
вичајни музеј, Јагодина), Систем руковођења и 
командовања у Османској ордији током 16. века 
(Оливера Думић, Културно-истраживачки цен-
тар, Београд), Територијална организација Бра-
ничева 12-15 век (проф. др Синиша Мишић, Фи-
лозофски факултет, Београд), Околности обнове 
црквеног градитељства у Браничеву у 14. веку 
(др Милош Антоновић, Византолошки институт, 
Београд), Типологија сеоских насеља у области 
Браничева у првом веку Османске власти (проф. 
др Ема Миљковић, Филозофски факултет, Ниш), 
Угарска опсада Браничева 1154. (Милорад Ђор-
ђевић, проф, Гимназија, Пожаревац);

Браничево кроз војну историју Србије: Вој-
ска Пожаревачке нахије у борбама на територи-
ји средњег Поморавља у првом српском устанку 
(мр Добривоје Јовановић, Историјски архив Ја-
година), Како је створена регуларна Војска Кне-
жевине Србије у 19. веку (Љубодраг Поповић, 
Архив Србије, Београд), Пожаревачки округ у 
другом српско-турском рату 1877-1878. године – 
преглед војних губитака (Нинослав Станојловић, 
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проф, Завичајни музеј, Јагодина), Прво коришћење железни-
це у војне сврхе на Балкану (Дејан Василијевић, Историјски 
архив Крушевац), Од јужноморавског до моравског артиље-
ријског пука (Миломир Стевић, Историјски архив Крушевац), 
Понтонски мост у Варварину (Наталија Ђокић, Историјски 
архив Крушевац), Први српски устанак као коалициони рат 
и српска устаничка војска као коалициона снага (мр Небојша 
Ђокић, Центар за војно-политичке студије, Београд), Пожаре-
вац као један од војних центара Србије за време прве владе 
кнеза Милоша 1815-1839. (мр Мирољуб Манојловић, Народни 
музеј, Пожаревац), Пожаревачки округ у Другом српско-тур-
ском рату 1877-1878- преглед војних губитака-други део (Ни-
нослав Станојловић, проф, Завичајни музеј, Јагодина);

Личности које су обележиле 19. век: Знаменити Пожа-
ревљани у Војсци Кнежевине и Краљевине Србије (мр Ми-
лан Милићевић, Историјски институт САНУ, Београд), Војна 
школа у Пожаревцу и Стефан Херкаловић (мр Драгош Пе-
тровић, Архив Србије и Црне Горе, Београд), Јован Драгаше-
вић – војник, научник и књижевник (проф. др Божидар Јо-
вовић, Војна академија, Београд), Др Војислав Маринковић 

(1876-1935) Пожаревачки посланик (1906-1935) с освртом на 
деловање до 1918. године (Ђорђе Петковић, Музеј, Параћин), 
Армијски генерал Миловановић Ж. Милан (1874-1942) – мр 
Велимир Иветић, Београд; 

Први светски рат: Командовање Шумадијском дивизијом 
за време Церске битке 1914. (генералштабни пуковник Нови-
ца Стевановић, Војноиздавачки новински центар, Београд), 
Браничево пред немачко-аустроугарску офанзиву у јесен 1915 
(Гордан Бојковић, Центар за културу, Пожаревац), Српска 
ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915 (Јасмина Николић, 
Драгана Милорадовић и мр Небојша Ђокић, Историјски архив 
Пожаревац и Центар за војно-политичке студије, Београд), 
Савезничке медицинске мисије у Србији на почетку Првог 
светског рата (академик Владимир Стојанчевић, САНУ, Бео-
град), Етноантрополошки приступ истраживању феномена 
пожртвованости малолетних неговатељица у ослободилачким 
ратовима 1912-1919.године (проф. др Сребрица Кнежевић, Фи-
лозофски факултет, Београд), Коло српских сестара за време 
ослободилачких ратова 1912-1919. године, са освртом на рад 
пожаревачког пододбора Друштва у наведеном периоду (Ја-

Учесници научног скупа, Пожаревац 2005.
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смина Живковић, Историјски архив Пожаревац), Ратна дивља-
штва над нашим становништвом у тешким временима 1914-
1918 (проф.др Сребрица Кнежевић, Филозофски факултет, 
Београд), Србија у рату 1915. године – војно-политички аспект 
(потпуковник мр Иван Мијатовић, Војна академија, Београд);

Српска војска, формације и наоружање: Технологија 
ковања средњевековних мачева – неки аспекти (доц. др Ра-
дован Радовановић, Полицијска академија, Београд), Рот 
Штајер М-1907 „Fliger Pistols“ Аустроугарске армије (Петар 
Боснић, Национални аероклуб, Београд), Подморнице мор-
нарице краљевине Југославије (мр Небојша Ђокић, Центар за 
војно-политичке студије, Београд), Брзометне пушке Српске 
Војске и њених непријатеља у Првом светском рату (пре фор-
мирања Солунског фронта) – Бошко Љубојевић, Историјски 
музеј Србије - Београд, Авиони у Пожаревцу 1915. године 
(Предраг Миладиновић, Национални аероклуб, Београд), Ру-
ски митраљез Максим модел 1910 (Саша Ружесковић, Архив 
Србије, Београд), Авиони конструкторске групе бешлина са 
пилотом у лежећем положају (мр Небојша Ђокић, Центар за 
војно-политичке студије, Београд);

Браничево кроз културну историју Србије: Politics and 
culture. Concept of art as a social weapon in Yugoslavia and 
Serbia (Prof. Ph.D. Predrag Dragojevic, University of Belgrade 
Faculty of Philosophy).

2. Место и датум другог представљања зборника:  
Клуб ваздухопловства Војске Србије, Земун,  
6. октобар 2006.
Организација: Клуб ваздухопловства Земун
На представљању зборника говорили:  
др Миле Бјелајац, научни саветник Института за новију 
историју Србије Београд, проф. др Синиша Мишић, 
Филозофски факултет Универзитета у Београду, проф. 
др Милан Милошевић, Полицијска академија Београд, мр 
Небојша Ђокић, Центар за политиколошка истраживања 
Београд, Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац
Број посетилаца: 50
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2007.
„БРАНИЧЕВО КРОЗ ВОЈНУ И КУЛТУРНУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ“

ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
ПОЖАРЕВАЦ, ОДРЖАНОГ 10. ОКТОБРА 2006. ГОДИНЕ 

– У СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ СРПСКЕ ГОЛГОТЕ 1916 -
ТОМ II – СВЕСКА 4

Место и датум представљања зборника:  
Свечана сала Општине Пожаревац,  
14. фебруар 2008.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Зборници научних радова, том II – свеска 4. 
За издавача: Јасмина Николић, директор 
Главни и одговорни уредник: Јасмина Николић
Редакциони одбор:  
проф. др Милан Милошевић,  
проф. др Сребрица Кнежевић, др Миле Бјелајац,  
др Драган Алексић, доц. др Радован Радовановић,  
мр Александар Крстић, мр Небојша Ђокић, потпуковник 
мр Иван Мијатовић, проф. Љубодраг Поповић, Јасмина 
Николић, Драгана Милорадовић
Савет научног скупа:  
проф. др Милан Милошевић,  проф. др Сребрица Кнежевић, 
др Миле Бјелајац, др Драган Алексић,  
доц. др Радован Радовановић, доц. др Милан Јовановић,  
мр Александар Крстић, мр Небојша Ђокић, потпуковник  
мр Иван Мијатовић, проф. Љубодраг Поповић, 
Драгош Петровић, Јасмина Николић, Драгана Милорадовић
Коректура и лектура: Божидар Марковић, проф.
Технички уредници: Драгана Милорадовић,  
Александар Арсић
Превод на енглески језик: Мирјана Ковачевић, проф.
Година издања: 2007.
ISBN: 86-84969-13-8
            86-84969-20-2 

Обим зборника: 419 страна
Публиковање зборника омогућила: Општина Пожаревац  
На представљању зборника говорили:  
др Драган Петровић, научни сарадник Института за 
политичке студије у Београду, Мирослав Лазански, војно-
политички коментатор  „Политике“, Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац и главни и 
одговорни уредник 
Број посетилаца: 110

Зборник радова садржи материјале са другог научног 
скупа „Браничево кроз војну и културну историју Србије“, у 
организацији Историјског архива Пожаревац, одржаног 10. 
октобра 2006. године у Пожаревцу. Кроз четири сесије на-
учног скупа, организованог у част сећања на хероје српске 
голготе 1916. године, изложено је 29 научних реферата из 
којих исијава убеђење да има места за ревалоризацију про-
шлости из одговорности према држави у којој се живи, али 
и обавезе да се јавности понуде корпуси систематизованих 
и проверених знања.

Структуру овог зборника чине четири тематске целине, 
које садрже следеће радове: Праисторијска археолошка на-
лазишта на подручју Сталаћа (Гордана Чађеновић, Народни 
музеј Крушевац), Србија и Монголска инвазија на Европу 
(Александар Узелац, Филозофски факултет, Београд), Поли-
тика Милутина и Драгутина према Браничеву крајем 13. века 
(мр Снежана Божанић, Филозофски факултет, Нови Сад),  
Проблеми убификације средњевековних насеља у Браничеву 
(мр Александар Крстић, Историјски институт, Београд), Раз-
решница рачуна Живулина Станишића од 15. јула 1399. го-
дине као извор за војну историју (Душко Грбовић, Звичајни 
музеј, Јагодина), Свештенство Браничевске епархије (Љубо-
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драг Поповић, Архив Србије, Београд), Изград-
ња војних објеката у Пожаревцу у време Кнеза 
Милоша 1815-1839 (мр Мирољуб Манојловић, 
Народни музеј, Пожаревац), Добегавање и ква-
зи отмице у свадбеним обичајима Браничева и 
Србије 19. века (проф. др Милан Милошевић, 
Криминалистичко-полицијска академија, Бео-
град), О имену Петровца на Млави (Милорад 
Јовановић, Београд), Санитетски мајор др 
Александар Вермински 1811-1876 (Нинослав 
Станојловић, Јагодина), Прилог проучавању 
привреде Пожаревачког окружја почетком 20. 
века на примеру архивског фонда Великогра-
диштанска царинарница 1906-1945 (Јасмина 
Николић, Историјски архив Пожаревац), При-
лог проучавању социјалних односа на при-
меру архивског фонда „Удружење Слога По-
жаревачких занатлија и раденика“ у периоду 
1893-1950 (Драгана Милорадовић, Историјски 
архив Пожаревац), Занатска школа Пожаре-
вачког женског друштва (Јасмина Живковић, 
Историјски архив Пожаревац), Просветно-
-уметничка група „Чича Илија“ у Пожаревцу 
(Слободанка Цветковић, Историјски архив По-
жаревац), Етика вредновања традиције (доц. др 
Милан Јовановић, Војна академија, Београд), 
Радикализам у Браничевском крају (др Бранко 
Надовеза, Институт за новију историју Србије, 
Београд), Нека питања из политичке актив-
ности др Војислава Маринковића у времену 
1918-1928 (Ђорђе Петковић, Параћин), Пожа-
ревљани студенти и наша омладина у ратним 
збивањима током 1912-1919. године (проф. др 
Сребрица Кнежевић, Филозофски факултет, 
Београд), Ђаци из Пожаревца на школовању 
у Француској у време Првог светског рата (мр 
Добривоје Јовановић, Историјски архив Јаго-
дина), Извештај Арчибалда Рајса о страдању 
Пожаревачког краја од Бугара 1916-1918 (мр 
Драгош Петровић, Архив Србије и Црне Горе), 
„Пешадијски гласник“ у Краљевини СХС (пот-
пуковник мр Иван Мијатовић, Војни музеј, 
Београд), Венсенска пушка у српској војсци 
(Бошко Љубојевић, Историјски музеј Срби-
је, Београд), Приморски аероплански одред у 
операцијама код Скадра 1913. године (Шиме 
Оштрић, Београд), Противаеропланска ар-
тиљерија Војске Краљевине Југославије (доц.
др Радован Радовановић, мр Небојша Ђокић, 
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Криминалистичко-полицијска академија Београд, Центар за 
војно-политичке студије, Београд), Технички аспекти ави-
јације у пионирском добу (мр Драган Шалер, Предраг Ми-
ладиновић, Висока школа струковних студија, Пожаревац), 
Ротативни мотор Клерже 9Бб у збирци Музеја ваздухоплов-
ства (Драган Мунижаба, Војни музеј, Београд), Авиони ва-
здухопловства Војске у Априлском рату (Огњан М. Петровић, 
Београд), Прилог познавању технике рада савремених обаве-
штајних служби (Оливера Думић, Београд).

Овај зборник научних радова представљен је широј јавно-
сти на свечаној промоцији, у пожаревачком Окружном зда-
њу, на којој је говорио Мирослав Лазански, војно-политич-

ки коментатор „Политике“. Он је указао на значај залагања 
Историјског архива Пожаревац да допринесе обогаћивању 
историје: „Задивљен сам да један Историјски архив, као што 
је Архив Пожаревац, има ту врсту могућности да издаје овако 
квалитетне књиге, историјске зборнике који се осврћу на све 
оно што се збивало на просторима Србије, нарочито у Брани-
чеву, са посебним нагласком на војну компоненту. У Зборни-
ку је све систематски обрађено и има доста војних елемената, 
посебно када је у питању ваздухопловство, и та традиција ко-
јој се сада Србија природно враћа. Свако ко буде имао прили-
ку да овај Зборник погледа мало детаљније несумњиво да ће 
од тога имати много користи“. 

Учесници другог научног скупа, Пожаревац 2006.
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2009. 
„БРАНИЧЕВО У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ“

ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И ИНСТИТУТА ЗА НОВИЈУ 

ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ, ОДРЖАНОГ 30. НОВЕМБРА 2007. ГОДИНЕ 
-ДВА ВЕКА СРПСКО-РУСКИХ ПОЛИТИЧКИХ ОДНОСА  

И ВОЈНЕ САРАДЊЕ-
ТОМ III – СВЕСКА 6

Место и датум представљања зборника:  
Свечана сала Скупштине Града Пожаревца,  
1. децембар 2009.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавачи: Историјски архив Пожаревац и  
Институт за новију историју Србије
Едиција: Зборници научних радова, том III– свеска 6. 
За издавача: мр Јасмина Николић, директор,  
др Момчило Митровић, директор
Главни и одговорни уредник: др Драган Алексић
Програмски савет:  
др Софија Божић, проф. др Синиша Мишић,  
Димитар Викторов Атанасов (Бугарска),  
проф. др Андреј Шемјакин (Руска Федерација),  
Драгана Милорадовић (секретар), мр Алексеј Тимофејев, 
др Димитриј Вогиатис (Грчка), Ференц Полман (Мађарска), 
Мигел Родригез (Шпанија), мр Јасмина Николић
Превод на енглески језик: Александар Стојановић,  
Мирјана Ковачевић, проф.
Превод на руски језик: мр Алексеј Тимофејев,  
Милена Грбовић, проф.
Година издања: 2008.
ISBN: 978-86-7005-068-6
            978-86-84969-24-0 
Обим зборника: 647 страна
Публиковање зборника омогућило:  
Министарство науке Републике Србије  

На представљању зборника говорили:  
проф. др Синиша Мишић, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, др Драган Алексић, Институт за 
новију историју Србије у Београду, мр Мирољуб Манојловић, 
председник Управног одбора Историјског архива 
Пожаревац, мр Јасмина Николић, директор Историјског 
архива Пожаревац у име организатора и приређивача 
зборника.
Дигитална презентација зборника: мр Драган Шалер 
Број посетилаца: 95

У организацији Историјског архива Пожаревац и 
Инситута за новију историју Србије, под покровитељством 
Министарства науке Републике Србије, у Пожаревцу је 30. 
новембра 2007. године одржан међународни научни скуп 
„Браничево у историји Србије“ посвећен обележавању два 
века српско-руских политичких односа и војне сарадње. 

Кроз три сесије овог научног скупа – Друштво, полити-
ка, култура у историји Србије, Браничево – насеља, култура, 
становништво и Два века српско-руских политичких односа 
и војне сарадње – изложено је 43 реферата. Велике историје 
нема без локалне историографије. Тако су разматрана пита-
ња монголске инвазије током 13. века која је оставила дубо-
ке трагове на простору Браничева и околних земаља и има-
ла утицаја на потоњу историју овог региона; затим, питање 
руско-српске ратне сарадње има посебно место у историји 
ратова за ослобођење – прво искуство такве сарадње пове-
зано је са учешћем руских добровољаца у српско-турском 
рату 1876. године, заједничке ратне операције биле су важне 
за успех не само руских снага већ и за касније одређивање 
граница Србије; питање демографских кретања у области 
Браничева од 1834. до почетка 20. века, промене у броју и 
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размештају становништва, динамика и структура 
варошког и сеоског становништва; затим, боравак 
Николе Пашића у Пожаревцу 1879-1880. као најва-
жнији догађај у предисторији Народне радикалне 
партије, разматрана су питања повезана са форми-
рањем и радом организације Црна рука, сукоба ње-
них вођа са лидерима Радикалне партије у Србији; 
организације и рад судова општина као локалних 
органа државне власти у пожаревачком округу у 19. 
веку; потом, репресалије које је спроводила агресор-
ска војска над заробљеницима и цивилима у Првом 
светском рату; живот и рад студената Београдског 
универзитета из Пожаревца и околине после Другог 
светског рата под условима идеолошко-политичког 
притиска владајуће Комунистичке партије; заначај 
информационе сигурности и њеног испољавања у 
области националне безбедности и као фактора ме-
ђународних односа. 

Структуру овог зборника чине три тематске це-
лине, које садрже следеће радове: 

Друштво, политика, култура у историји Србије: 
Србијанске избеглице из 1813. године у карантинима 
и карантинским збеговима Баната и Срема (академик 
Владимир Стојанчевић, САНУ, Београд), Историјске 
димензије развоја округа у Србији као територијал-
но-политичког система управљања 1804-1941 (мр 
Душан Бајагић, Институт за новију историју Срби-
је, Београд), Пушке „пибодуше“ у наоружању српске 
војске (Душко Љубојевић, Историјски музеј Србије, 
Београд), Војни фактор у политичком животу српске 
државе на почетку 20. века (др В.Ј.Вишњаков, Руска 
Федерација), Неке забелешке о историји ране ави-
јације на Балкану 1912-1913 (Димитрис Вогиатис, 
Музеј у Атини, Грчка), Шабац 17. август 1914 (др 
Ференц Полман, Мађарска), Репресалије као узрок 
демографског померања ссрпског становништва у 
Првом светском рату (др Душица Бојић, Историј-
ски музеј Србије, Београд), Основне карактеристике 
привредног развоја Краљевине Југославије са освр-
том на Србију (др Драган Алексић, Институт за нови-
ју историју Србије, Београд), Краљевина Југославија 
(1930-те године): Немоћ режима-криза државе (мр 
Александар Александрович Силкин, Институт сло-
венских наука Руске академије наука, Москва, Руска 
Федерација), Правци развоја командно-информа-
ционих система (мр Драган Драгашевић, проф. др 
Лазар Петровић, Криминалистичко-полицијска ака-
демија, Београд); 
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Браничево – насеља, култура, становништво: Браниче-
во и околне земље током монголске инвазије 1241-1242 (мр 
Александар Узелац, Филозофски факултет, Београд), Насеље-
ност Црне Реке и Тимока у 15. веку (проф. др Синиша Мишић, 
Филозофски факултет, Београд), Отоманско освајање и де-
мографске промене у Браничеву 1389-1459 (мр Александар 
Крстић, Историјски институт, Београд), Османска популаци-
она политика на крајишту: насеља и становништво Браниче-
ва у другој половини 15. века (доц. др Ема Миљковић, Фило-
зофски факултет, Ниш), О делатности смедеревско-београд-
ских администратора епископа Петра Катића (1618-1621), 
Алберта Ранђића (1625-1629) и Петра Мазарекија (1631-1634) 
- (мр Катарина Митровић, Филозофски факултет, Београд), 
Османске фортификације-чардаци, куле и оџаци (Оливера 
Думић, Београд), Регионална верзија косовске легенде – 
Милош Обилић у Браничевској области (Димитар Викторов 
Атанасов, Софија, Бугарска), Становништво Браничевског 
округа у 19. веку (др Гордана Војковић, мр Јелена Срећковић, 
Географски факултет, Београд), Дипломате Браничева у 19. 

веку (мр Драгош Петровић, Архив Србије и Црне Горе, Бео-
град), Архивски фонд Начелство среза Звишког као основа 
проучавања целокупних друштвених и политичких прилика у 
Браничевском округу током 19. века (Драгана Милорадовић, 
Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац), Почеци 
Радикалне партије. Никола Пашић у Пожаревцу 12879-1880 
(проф. др Андреј Шемјакин, Институт словенских наука и 
балканистике, Москва, Руска Федерација), Пожаревачке ка-
фане као средишта друштвеног и културног живота у пери-
оду између два светска рата (мр Јасмина Николић, Историј-
ски архив Пожаревац), Добротворни фондови и задужбине 
на простору данашњег Браничевског округа (Историјски 
архив Пожаревац), Руски антикомунисти и догађаји Дру-
гог светског рата у источној Србији 1941-1944 (мр Алексеј 
Тимофејев, Институт за савремену историју, Београд), Судо-
ви општина као административни и управни органи власти у 
пожаревачком округу (Јасмина Живковић, Историјски архив 
Пожаревац), Пегави тифус у Пожаревцу и околини 1915. го-
дине (Живислав Антонијевић, Историјски архив Пожаревац), 

Учесници Међународног научног скупа, Пожаревац 2007.
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Слово о великану правне мисли у Србији (Јованка Атанацко-
вић, Општинско јавно тужилаштво, Пожаревац), Студенти из 
Пожаревца и околине 1945-1955 (мр Драгомир Бонџић, Ин-
ститут за савремену историју, Београд); 

Два века српско-руских политичких односа и војне са-
радње: Српски спољнополитички програм 1809. године и ру-
ска дипломатија (др Михаил Белов, Москва, Руска Федераци-
ја), Војна помоћ Русије Србији у наоружању од 1804. до 1915. 
године (др Радован Радовановић, мр Небојша Ђокић, Кри-
миналистичко-полицијска академија, Београд), Прилози за 
историју Првог устанка и сарадњу Срба и Руса 1807-1811 (Љу-
бодраг Поповић, Архив Арбије, Београд), Руско-српска ратна 
сарадња у Источној Србији 1876-1878 (др Л. В. Кузмичева, Ло-
моносов Универзитет, Москва, Руска Федерација), Руске из-
беглице у Југословенској војсци 1919-1941 (мр Далибор Денда, 
Институт за стратегијска истраживања Министарства одбра-
не Републике Србије, Београд), Јосип Броз Тито на служби 
Коминтерни 1935-1936. године (др Никита Бондарев, Москва, 

Руска Федерација), Ратна доктрина Совјетског Савеза пред 
почетак Другог светског рата на страницама југословенске 
војне штампе (потпуковник мр Иван Мијатовић, Војни му-
зеј, Београд), Совјетско-југословенска војна сарадња у севе-
роисточној Србији током октобра 1944. године, са посебним 
освртом на Браничевски крај (др Драган Петровић, Инсти-
тут за политичке студије, Београд), Југословенско-совјетски 
преговори, децембар 1947-фебруар 1948. Прилог проучавању 
југословенско(српско)-совјетских(руских) односа у 20. веку 
(мр Слободан Селенић, Институт за новију историју Србије, 
Београд), Совјетски војни инструктори у Југословенској ар-
мији 1944-1948 (мр Александар Животић, Институт за новију 
историју Србије, Београд). Радови објављени у овом зборнику 
су на српском руском, енглеском и бугарском језику.

Капитални зборник радова са међународног научног ску-
па представљен је српској јавности, а у дигиталном облику 
доступан је и на интернету.
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У 65. години постојања и рада Историјског архива Пожа-
ревац, основан, покренут и објављен је први број часописа 
„Записи – Годишњак Историјског архива Пожаревац“, који 
представља како дијалог са прошлошћу, тако и са временом 
које долази. 

У првом броју нашли су место стручни и научни радови 
чија је тема архивистика, историографија и друге научне ди-
сциплине. Аутори су доктори и магистри наука, историчари, 
архивисти и други научни и културни посленици из Србије, 
Италије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Репу-
блике Српске, Македоније и Бугарске. 

Савременост говори да и у области архивистике нису до-
вољна једном савладана знања, већ да их треба стално оса-
времењавати у свим областима и на свим нивоима: од руко-
вођења архивским установама, организације рада, изградње 
архивских зграда до примене информационих технологија. 
Међународне архивске организације такође захтевају бржи 
ход у савладавању нових знања и стандардизације у одређе-
ним областима како би национална архивска блага постајала 
светска баштина и била на располагању заинтересованима. 
По својој динамици излажења и брзом реаговању на захтеве 
које поставља и теорија и архивистичка пракса, часописи су 
најподеснији медиј који може да удовољи овим захтевима, па 
је због тога и разумљиво што се у свим земљама света штампа 
велики број часописа и што су све већи захтеви за размену 
часописне литературе међу архивима различитих земаља. 

Осетила се потреба и за међународном архивском сарад-
њом и комуникацијом путем заједничких стручних гласила 
– часописа и сличних публикација, како би се размењивала 
искуства и лакше превазилазили стручни проблеми прику-
пљања, чувања, заштите, сређивања, обраде и коришћења 
архивске грађе. Отуда, појава нашег часописа међународног 
карактера изражава увереност иницијатора идеје да реално 
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постоје снаге које ће хтети и знати да одговоре изузет-
но тешким и сложеним захтевима које такав подухват 
неизбежно тражи. 

Часопис је важан чинилац у овом времену, али и у 
времену које је пред нама. Он је, заправо, са једне стра-
не, усмерен према прошлости, да би архивски докумен-
ти били њен аутентични тумач и заштитиник, а са друге 
стране и према садашњости, где својим програмским 
садржајима помаже мењању односа према документу, 
у најширем смислу те речи. Излажење нашег часописа 
видимо као део ширег процеса отварања домаће науке 
и теорије и успостављања квалитетније комуникације и 
размене духовних вредности и упућивања на резултате 
научног и стручног рада. 

Аутори радова – њих 31 – у овом, првом броју часо-
писа, у пет тематских целина (Архивистика, Историо-
графија, Из рада архива и других институција, Међуна-
родна архивска и културна сарадња, Прикази и распра-
ве), представили су сопствене истраживачке подухвате 
преточене у теме од којих је неке сугерисала редакција. 
Радови су на српском, италијанском, словеначком, хр-
ватском, македонском, енглеском и бугарском језику. 
Издвајају се радови: Заштита црквених матичних књига 
у Браничевском округу, Војвођански архиви у проце-
су стечајног поступка, Писма Председнику Титу, Берат 
султана Абдулмеџида кнезу Александру Карађорђевићу, 
Исламизација Влаха у Босни и Херцеговини, Рад Владе 
Народног спаса на сузбијању комунистичке активности 
у Пожаревачком округу у другој половини 1941. године, 
О позоришном животу у Пожаревачком округу за време 
немачке окупације 1941-1944, О Архиву Народне банке 
Србије, О Војном архиву, О Архиву Тузланског кантона, 
О Покрајинском архиву Марибор, О Архиву Скопље, о 
Библиотеци Српске Патријаршије, О Јесењој школи ар-
хивистике у Трсту. На крају часописа дате су фотографи-
је и биографије аутора радова и упутства сарадницима и 
правила за навођење на ћирилици, латиници и енглеском 
језику.

Проф. др Петер Павел Класинц, директор Међуна-
родног института архивских наука у Марибору је о но-
ворођеном часопису-годишњаку истакао, на свечаности 
представљања у Пожаревцу, да је „од великог значаја за 
све архивисте и оне који прате развој архивистике – ова 
струка дугује велику захвалност мр Јасмини Николић и 
ауторима чији су стручни текстови сакупљени на 300 
страница. Аутори подржавају идеју успостављања односа 
сталне сарадње и размене, зарад што адекватније зашти-
те архивске грађе као универзалног културног тока“.
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На свечаности представљања првог броја часописа „Запи-
си“ у Пожаревцу, међу гостима из Србије били су представ-
ници Српске Православне Цркве, Библиотеке Српске Патри-
јаршије у Београду, Министарства одбране и Војске Србије, 
Министарства правде, Министарства просвете, Криминали-
стичко-полицијске академије, Архива Народне банке Србије, 
Педагошког музеја, Музеја науке и технике, представници 
Архива из Београда, Ужица, Зрењанина, Врања, Суботице, 
Ниша, Ваљева, Шапца, Прокупља; из иностранства су прису-
ствовали директор Међународног института архивских наука 
у Марибору проф. др Петер Павел Класинц, директор Архива 
Републике Српске Душан Поповић, директор Државног ар-
хива у Загребу Дарко Рубчић, директор Згодовинског архи-
ва Љубљана мр Бојан Цвелфар, директор Архива Тузланског 
кантона доц. др Изет Шаботић, директор Хисторијског архи-
ва Сарајево и председник Друштва архивиста Босне и Хер-
цеговине мр Сејдалија Гушић. Телеграми и мејлови подршке 
пристигли су од директорке Међународног института архив-
ских наука у Трсту др Грасије Тато, директора Државног ар-
хива Црне Горе Стевана Радуновића, директора Историјског 
архива Новог Сада др Милана Парошког, директора Архива у 
Скопљу Димитриа Богеског и сарадника Универзитета у Со-
фији др Димитра Атанасова.

2014. 
2. Место и датум представљања другог броја часописа: 
амфитеатар Образовног центра „Еklesia Viminaciensis“ 
Епархије Браничевске у Пожаревцу, 28. март 2014.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
За издавача: мр Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Редакција: мр Јасмина Николић, Јасмина Живковић, мср, 
Драгана Милорадовић Николић, Слободанка Цветковић, 
Наташа Милошевић Дулић, Весна Башић
Инострани чланови редакције:  
проф. др Петер Павел Класинц (Словенија), др Грасиа Тато 
(Италија), Душан Поповић (Република Српска/Босна и 
Херцеговина), доц. др Изет Шаботић (Босна и Херцеговина), 
др Димитар Атанасов (Бугарска), мр Бојан Цвелфар 
(Словенија), др Живана Хеђбели (Хрватска), Дмитар Богески 
(Македонија)
Рецензенти: проф. др Петер Павел Класинц, др Миле Бакић

Превод на енглески језик: Јелена Чкоњевић, проф.
УДК: Народна библиотека Србије
Година издања: 2013.
ISSN: 2334-7082
Обим часописа: 287 страна
Публиковање часописа омогућио: Град Пожаревац
На представљању часописа говорили: протођакон 
Златко Матић, Епархија Браничевска, проф. др Петер 
Павел Класинц (Италија/Словенија), мр Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац – идејни творац, 
оснивач, покретач и први главни и одговорни уредник 
часописа „Записи“ и Драгана Милорадовић.
Број посетилаца: 20 представника медија

На конференцији за медије организованој у амфитеатру 
Образовног центра „Еklesia Viminaciensis“ Епархије Брани-
чевске у Пожаревцу, јавности је представљен други број ча-
сописа „Записи“ који садржи пет тематских целина (Архиви-
стика, Историографија, Из рада архива, Међународна архив-
ска и културна сарадња и Прикази и расправе) у оквиру којих 
је објављено 39 радова аутора из Руске Федерације, Слове-
није, Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине, Републике 
Српске и Србије. Радови су на српском, руском, словеначком, 
македонском, хрватском и бошњачком језику. 

Тематска целина „Архивистика“ доноси тринаест ориги-
налних стручних радова из теорије и праксе који су засно-
вани на модерним приступима изучавању архивистике као 
научне дисциплине. „Историографија“ је заступљена са осам 
оригиналних погледа на класичне и модерне теме из овог 
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домена научног истраживања. У тематској целини „Из рада 
архива“ представљамо седам чланака од којих шест даје при-
каз реализованих програма и постигнутих резултата у раду 
Историјског архива Пожаревац чиме је дат допринос обеле-
жавању шездесетпетогодишњице постојања ове регионалне 
установе у култури. У складу са својим принципом промови-
сања струке и науке, и овај број часописа нуди један својевр-
стан мозаик извештаја о међународним скуповима и приказа 
потпуно нове литературе из области архивистике, историје, 
традиције и културе. Радови су 

Издвајају се радови: Управљање електронским докумен-
тима у Руској Федерацији, Заштита архивске грађе код пра-
восудних стваралаца у Браничевском округу, Коришћење 
архивске грађе у јавне и приватно-правне сврхе на примеру 
Историјског архива Пожаревац, Оквири истраживања дре-
жничке културе, Миграције влашког становништва унутар и 
ван граница Босне и Херцеговине под турском влашћу, При-
кључење делова херцеговачко-захумске и сарајевске митро-
полије рашко-призренској митрополији 1894. године, Улога 
представника локалне управе у пропаганди Владе народног 
спаса крајем 1941. и у првој половини 1942. године, Суд На-
ционалне части народа Војводине – суђење др Кости Милу-
тиновићу и Жанки Стокић, О Хисторијском архиву Сарајево, 
О Историјском  архиву Пожаревац, О спомен-соби „Два века 
војске у Браничеву“. На крају часописа дате су фотографије и 
биографије аутора радова и упутства сарадницима и правила 
за навођење на ћирилици, латиници и енглеском језику.

2015.
Место и датум представљања трећег и четвртог броја 
часописа:  
Шеста међународна конференција архива свесловенских 
земаља, Липице, Република Словенија, 17. октобар 2015.
Организација: Међународни институт архивских наука 
Трст/Марибор, Архив Републике Словеније, Alma Mater 
Europea European Centre Maribor / ARHDOK.
Издавач: Историјски архив Пожаревац
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: др Јасмина Николић
Редакција: др Јасмина Николић, Јасмина Живковић, мср, мр 
Драгана Милорадовић, Слободанка Цветковић,  
Наташа Милошевић Дулић, Весна Башић

Инострани чланови редакције: проф. др Петер Павел 
Класинц (Словенија), др Грасиа Тато (Италија), Душан 
Поповић (Република Српска/Босна и Херцеговина), доц. др 
Изет Шаботић (Босна и Херцеговина), др Димитар Атанасов 
(Бугарска), др Бојан Цвелфар (Словенија), др Живана 
Хеђбели (Хрватска), Дмитар Богески (Македонија)
Рецензенти: проф. др Славиша Недељковић, др Миле Бакић
Превод на енглески језик: Наташа Ивић, мср, проф.
УДК: Народна библиотека Србије
Година издања: 2014. и 2015.
ISSN: 2334-7082
Обим часописа: 276 страна и 318 страна
Публиковање часописа омогућио: Град Пожаревац
Часопис представила: др Јасмина Николић, директор 
Историјског архива Пожаревац и главни и одговорни 
уредник часописа
Пратећи програм представљања часописа: емитовање 
документарног филма „Србија и Браничево у Великом рату 
1914-1918“ (енглеска верзија) Историјског архива Пожаревац 
и Војног архива Министарства одбране Републике Србије
Број посетилаца: 20 представника архива словенских 
земаља - учесника међународне конференције из Руске 
Федерације, Белорусије, Чешке, Словеније, Босне и 
Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Македоније.

Трећи и четврти број часописа „Записи – Годишњак Исто-
ријског архива Пожаревац“ (за 2014. и 2015. годину) предста-
вљен је на шестој Међународној конференцији архива све-
словенских земаља у Словенији. 

Ови бројеви часописа доносе стручне радове 54 аутора 
из Руске Федерације, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Србије. Подељени у пет тематских целина (Архивисти-
ка, Историографија, Из рада архива, Међународна архивска 
и културна сарадња и Прикази и расправе) на светлост дана 
износе оригиналне стручне и научне радове на руском, срп-
ском, енглеском, словеначком, црногорском и бошњачком 
језику, од којих су издвојени: Семантички веб и архивска он-
тологија, Место и улога адвоката у заштити архива, архивске 
грађе и запослених у архивима, Појмовно одређење и значај 
валоризације архивске грађе, Повеље и дипломе у збирци Ар-
хива Војводине, Велики рат у архивској грађи Војног архива, 
Хероине са пушком у руци, Самарићанке у српском санитету 
1914-1918. године, Цепелини изнад Пожаревца током Вели-
ког рата, Браничевци у одбрани српске земље у Неготинској 
крајини 1915. године, Рајсова истрага бугарских злочина у 
Пожаревачком округу (1915-1918), Фабрика Икарус и почеци 
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српске ваздухопловне индустрије, Колаборационистичка 
штампа Недићеве Србије о циљевима нове просветне поли-
тике. На крају часописа дате су фотографије и биографије 
аутора радова и упутства сарадницима и правила за навођење 
на ћирилици, латиници и енглеском језику.

Од ове, 2015. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије је часопису „Записи 
– Годишњак Историјског архива Пожаревац“ доделило кате-
горију М 53 – национални научни часопис.

2016. 
Место и датум представљања петог броја часописа: 
Историјски архив Пожаревац, конференција за медије,  
12. април 2016.
Институција носилац пројекта: Историјски архив 
Пожаревац 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Редакција: др Јасмина Николић, др Драгана Милорадовић, 
Јасмина Живковић, мср, Слободанка Цветковић,  
Наташа Милошевић Дулић
Инострани чланови редакције:  
проф. др Петер Павел Класинц (Словенија), др Грасиа Тато 
(Италија), др Андреј Родинис (Босна и Херцеговина),  
др Дмитар Атанасов (Бугарска),  др Живана Хеђбели 
(Хрватска), др Јасна Пожган (Хрватска), др Бојан Цвелфар 
(Словенија), мр Бојан Стојнић (Република Српска/Босна и 
Херцеговина), Дмитар Богески (Македонија)
Рецензенти: проф. др Славиша Недељковић,  
проф. др Петер Павел Класинц, др Миле Бакић
Превод на енглески језик: Наташа Ивић, мср, проф.
УДК: Народна библиотека Србије
Година издања: 2016.
ISSN: 2334-7082
Обим часописа: 306 страна
Категорија часописа: М 53
Публиковање часописа омогућио: Град Пожаревац
На представљању часописа говорили:  
проф. др Радован Радовановић, Криминалистичко-
полицијска академија у Београду, 

доц. др Ивана Крстић Мистриџеловић, Криминалистичко-
полицијска академија у Београду, др Јасмина Николић, 
директор Историјског архива Пожаревац и  
мр Драгана Милорадовић, Историјски архив Пожаревац
Број посетилаца: 10 представника медија

Пети број часописа „Записи – Годишњак Историјског 
архива Пожаревац“ доноси 30 разноврсних прилога аутора 
из Србије, Словеније, Црне Горе, Македоније, Босне и Хер-
цеговине и Хрватске, од којих седамнаест обрађује теме из 
архивистике и историографије, док тринаест даје приказе 
конференција, изложби, новообјављених публикација, би-
блиографија и примере из рада архива и других институција 
у земљи и иностранству. 

Прва целина „Архивистика“ доноси седам оригиналних 
стручних радова из архивске теорије и праксе. Препоруче-
ни су пажњи јавности стручни текстови о теоријском раз-
матрању и практичним проблемима преузимања архивске 
грађе правосудних регистратура и о архивској грађи и фо-
тографији у етнолошким и антрополошким истраживањима 
костима. Друга целина „Историографија“ заступљена је са 
десет оригиналних погледа на теме из овог домена научног 
истраживања, с тим што тежиште ове целине чине радови 
из историје 20. века. Историји ваздухопловства у Србији по-
свећен је рад „Путнички авиони фамилије Ферман Ф 300“, 
темама из историје просвете посвећена су три рада „Часопис 
Школски живот“, „Државна школа Пољаначка-прилог про-
учавању изградње школских зграда у Пожаревачком крају“ 
и „Почеци и проблеми успостављања наставе на Факултету 
ликовне наставе у Београду“, док су Другом светском рату 
посвећена три рада – „Рад Владе народног спаса на сузбија-
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њу гласина“, „Економски односи Србије и Немачке пре и за 
време окупације 1941-1944“ и „Ратне прилике у Пожаревцу и 
околини 1941-1944“. Посебно је пажњи јавности препоручен 
рад „Генерал Милан Ж. Миловановић, носилац најважнијих 
функција у војсци Краљевине Србије“ – армијског генера-
ла који је током своје дуге и успешне војне каријере спадао 
међу најбоље официре и значајно допринео успесима српске 
војске у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године, 
а затим развоју и унапређењу југословенске војске у пери-
оду између два светска рата. У трећој тематској целини „Из 
рада архива“ представљено је пет чланака, од којих два даје 
приказ реализованих пројектних активности Историјског 
архива Пожаревац поводом обележавања седамдесет година 
од победе над фашизмом односно међународног дана архива, 
два рада доносе библиографије – новинских чланака о пожа-
ревачком Архиву у завичајној периодици од 2012. до 2016. 
године и архивских издања пожаревачког Архива до 2012. 
до 2016. године, док последњи чланак у овј тематској целини 
даје податке о раду Архива у Прилепу, у Македонији. У складу 
са принципима промовисања струке и науке, у тематским це-
линама „Међународна архивска и културна сарадња“ и „При-
кази и расправе“, даје се један приказ међународне конфе-
ренције архива свесловенских држава у Словенији, у периоду 
од 2010. до 2015. године и шест приказа нове литературе из 
области архивистике, историје и културе. Представљена је и 
српска библиографија аерокосмонаутике од 2009. до 2016. 
године. На крају часописа дате су фотографије и биографије 
аутора радова и упутства сарадницима и правила за навођење 
на ћирилици, латиници и енглеском језику.

2018.
Место и датум представљања шестог броја часописа: 
Међународна научна конференција 
 „Архиви у трећем миленијуму – вечна исходишта историје“,  
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Наташа Милошевић Дулић

Инострани чланови редакције:  
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председник Скупштине Града Пожаревца, Саша Клепић, 
директор Државног архива Босне и Херцеговине,  
Кирил Петров, директор Државног архива Републике 
Македоније, др Живана Хеђбели, директорка Државног 
архива Загреб, проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић, 
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У уметничком делу програма учествовало: удружење „Нови 
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вић (хармоника) и Александра Гајић (клавир) 
Број посетилаца: 120 

У организацији Историјског архива Пожаревац, а под 
покровитељством Града Пожаревца, 13. и 14. Јуна 2018, у 
Пожаревцу је одржана Међународна научна конференција 
„Архиви у трећем миленијуму – вечна исходишта историје“, 
поводом обележавања седамдесетогодишњице Историјског 
архива Пожаревац и седам година постојања националног 
научног часописа „Записи – Годишњак Историјског архива 
Пожаревац“. 
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Била је то прилика да се домаћој и иностраној јавности 
представе сви досадашњи бројеви часописа и њихови ауто-
ри. Наиме, окупљајући велики број сарадника током седам 
година (108 из десет држава: Руска Федерација, Италија, 
Словенија, Хрватска, Бугарска, Грчка, Босна и Херцеговина, 
Црна Гора, Македонија, Србија) до сада је широј стручној и 
научној, домаћој и иностраној јавности, презентовано 200 
чланака из области архивистике, историографије, етнологије, 
антропологије, библиотекарства, културологије, информати-
ке, методологије и др, доступних како у штампаном тако и у 
електронском облику. Током периода постојања и редовног 
излажења часописа, подигнута је свест средине о значају и 
улози архива као институција и архивске грађе као културног 
добра, дат је допринос неговању националне, регионалне и 
градске културне традиције, као и допринос већој препозна-
тљивости идентитета града, државе и региона. Тако је часо-
пис, својом солидном репутацијом у јавности, постао бренд 
нашег Архива, града, државе и региона.

Последњи шести број доноси 27 разноврсних прилога, 
од којих петнаест обрађује теме из архивистике и историо-
графије, док дванаест даје приказе конференција, изложби, 
новообјављених публикација и примере из рада архива и 
других институција у земљи и иностранству. Прва целина 
„Архивистика“ доноси четири оригинална стручна рада из 
архивске теорије и праксе. Препоручени су пажњи читалаца 
стручни текстови о практичним проблемима заштите архив-
ске грађе медицинске провенијенције и о специфичностима 
културно-просветне и изложбене делатности архива. Друга 
целина „Историографија“ заступљена је са једанаест ориги-
налних погледа на теме из овог домена научног истраживања, 
с тим што тежиште ове целине чине радови из војне исто-
рије. Историји ваздухопловства у Србији посвећени су ра-
дови „Стварање Ваздухопловства Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца и формирање ратне доктрине“, „Ваздухопловство 
Војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у гушењу Арна-
утске побуне и у борбама на албанском граничном фронту 
1920“ и „Прва ваздухопловно-ловачка бригада“. Рад  „Војни 
конфликт и војна технологија у Грчкој (1864-1949)“ презен-
тује део резултата до којих је аутор дошао истраживањем у 
оквиру мултидисциплинарног пројекта о одбрамбеној инду-
стрији Грчке, док је рад „Авио-такси Де Хевиленд Фокс Мот“ 
посвећен развоју, производњи, употреби, увођењу у флоту 
„Аеропута“, као и општим подацима југословенског авиона 
Фокс Мот и његовим техничким карактеристикама. Рад „O 
учешћу Црногораца у Српској револуцији 1848-1849. годи-
не“ бави се компликованим политичким одоносима између 
појединих држава и њихових представника у вихору европ-
ског револуционарног превирања 1848-1849. године, док рад 
„Истраживање неочекиваног – списак осуђеника за време 

окупације у Пожаревачком казненом заводу 1941-1944“, сво-
јом садржином заслужује пажњу како истраживача казненог 
завода у Пожаревцу, тако и научних посленика који истра-
жују период окупације Југославије у Другом светском рату. 
Посебно је препоручен пажњи научни рад „Развој парла-
ментарног имунитета неодговорности кроз историју српске 
уставности“, у коме је изложена генеза овог важног уставно-
правног института чије регулисање има значајне последице у 
политичком животу сваке државе. Хронолошки исправно је 
изложена историја овог института у Србији, уз препознавање 
кључних момената у његовом развоју и указано је на значај 
парламентарног института неодговорности уопште, на његов 
развој, место и улогу у српској уставној историји. Друга цели-
на, поред наведених радова из историографије, доноси и две 
библиографије радова и аутора – прва се односи на „Билтен 
Библиотечког центра Аутономне покрајине Војводине - Књи-
жничар“, који је излазио тромесечно у периоду од 1952. до 
1958. године и бавио се питањима везаним за библиотекарску 
струку; друга библиографија односи се на часопис „Записи 
– Годишњак Историјског архива Пожаревац“ (2012-2016) и 
објављује се у част пет година од оснивања овог часописа. У 
складу са принципом промовисања струке и науке, и овај број 
часописа, у тематским целинама „Међународна архивска и 
културна сарадња“ и „Прикази и расправе“, доноси три прика-
за међународних конференција, одржаних у Израелу (2014. 
године), Руској Федерацији и Словенији (током 2017. године), 
односно пет приказа нове литературе из области архивисти-
ке, историје, културе. На крају часописа налазе се биографије 
са фотографијама аутора чланака у овом броју и упутства на 
ћирилици, латиници и енглеском језику за будуће сараднике.

Председник Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић, 
пожелевши успешан рад учесницима Конференције, а чести-
тајући јубилеј пожаревачком Архиву, нагласио је да је Град 
поносан на резултате које је остварила ова установа: „Сваки 
град има свог амбасадора, а један од најбољих које поседује 
Град Пожаревац јесте Историјски архив. Доказ за то свака-
ко је и данашње присуство великог броја гостију, стручњака 
како из Србије, тако и из иностранства“.

Представљању свих бројева часописа „Записи – Годи-
шњак Историјског архива Пожаревац“ и отварању Међуна-
родне научне конференције, присуствовали су и Саша Кле-
пић, директор Државног архива Босне и Херцеговине, Кирил 
Петров, директор Државног архива Републике Македоније 
са сарадницима, др Живана Хеђбели, директорка Држав-
ног архива Загреб са сарадницима, изасланик Браничевске 
Епархије Дејан Ивковић, Драган Вучићевић, председник 
Вишег суда у Пожаревцу, Драган Рупар, виши јавни тужи-
лац у Пожаревцу, представници Министарства унутрашњих 
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послова - професори са Криминалистичко-полициј-
ске академије у Београду, представници Факултета 
безбедности Универзитета у Београду, представници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Александар Ђокић, начелник Бра-
ничевског управног округа, Бојан Илић, председник 
Скупштине Града Пожаревца са сарадницима, чла-
нови Градског већа града Пожаревца, др Момчило 
Исић и др Зоран Јањетовић са Института за новију 
историју Србије у Београду, др Милан Терзић, дирек-
тор Архива Југославије са сарадницима, др Маријана 
Мраовић, начелник у Војном архиву Министарства 
одбране Републике Србије, др Радован Пилиповић, 
директор Архива Српске Православне Цркве у Бео-
граду са сарадницима, директор Историјског архива 
Ужице Жељко Марковић, директор Историјског ар-
хива Зајечар Велибор Тодоров, в.д. директора Исто-
ријског архива Панчево Душан Миловановић са 
сарадницима, директорка Историјског архива Кра-
љево Весна Милојевић са сарадницима, директорка 
Историјског архива Ниш Иванка Станчевски са са-
радницима, директор Историјског архива Сремска 
Митровица Дејан Уметић са сарадницима, директор 
Историјског архива Јагодина Миодраг Марковић са 
сарадницима, директорка Историјског архива Пи-
рот Ивана Костадиновић са сарадницима, директор 
Историјског архива града Новог Сада мр Петар Ђур-
ђев, представници Архива Војводине, Архива Србије, 
Историјског архива Крушевац, Историјског архива 
Врање и др. 
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2007 - 
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БАЛКАНСКИ РАТ У СЛИЦИ И РЕЧИ
ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА ЧАСОПИСА ИЗ 1913. ГОДИНЕ

Место и датум представљања е-публикације:    
Спомен-соба „Два века војске у Браничеву“, касарна 
„Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу,  
25. децембар 2013.
Институција носилац пројекта:  
Историјски архив Пожаревац 
Издавачи: Историјски архив Пожаревац,  
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац
Едиција: Електронска издања, 8.
За издавача: мр Јасмина Николић, директор,  
Беба Станковић, директор
Главни и одговорни уредник: мр Јасмина Николић
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Година издања: 2013.
ISBN 978-86-84969-53-0
Публиковање омогућио: Град Пожаревац   
На представљању е-публикације говорили: потпуковник 
проф. др Слободан Ђукић, Војна академија Београд,  
мр Јасмина Николић, директор Историјског архива 
Пожаревац, главни и одговорни уредник, Беба Станковић, 
директор Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ 
Пожаревац
Пратећи програм: представљање фотографија и инсерата 
из документарних записа из времена Првог светског рата – 
приредио мр Драган Шалер
У уметничком делу програма учествовао: Илија Рајковић, 
професор клавира
Број посетилаца на представљању е-публикације: 60

Поводом обележавања стогодишњице од Балканских ра-
това и објављивања часописа „Балкански рат у слици и речи“, 
првог илустрованог часописа штампаног у Србији, Историј-
ски архив Пожаревац је, у сарадњи са Народном библиоте-
ком „Илија М. Петровић“ из Пожаревца, објавио електронску 
архиву овог часописа из 2013. године и тиме дао допринос 
обележавању ових историјских догађаја.

Електронска публикација садржи архиву часописа из 1913. 
године „Балкански рат у слици и речи“, издавача и уредника 
Душана Шијачког, са седиштем у улици Краља Милана број 
2 у Београду, објављених 40 бројева који су излазили сваке 
недеље у периоду од 20. јануара до 25. децембра 1913. године, 
сваки број по цени од 20 пара, на 16 страна, што је укупно 640 
новинских страна. На њима се налазе детаљни описи победа и 
пораза на ратном фронту, директни дописи новинара и сведо-
ка са фронта, аутентичне фотографије, спискови погинулих, 
делови из ратних дневника, потресни и патриотски стихови 
непосредних учесника ратова, изјаве војника и официра, као и 
галерија идеализованих натприродних јунака и ситуација које 
чине митологију Балканских ратова. 

Ценећи чојство и јунаштво, као изузетне људске вредности, 
на страницама часописа своје место добили су и портрети вој-
ника других народа – Бугара, Албанаца, Црногораца. Износе-
ћи на светло дана низ нових података, она је драгоценост за 
историју Срба уопште. 

Ова публикација даје прилику да се створи уравнотеженији 
поглед на живот и војника и цивила на фронту и у позадини за 
време Балканских ратова. 
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У жељи да се покаже оно заједничко у патњама, али и 
рат кроз свакодневне доживљаје који су у људима стварали 
осећај другарства, од стране уредништва часописа стављен 
је акценат на ратна искуства војника различитих народа. И 
улога жене у ратним временима документована је из угла 
идеализоване жене, као мајке, хероине и жене на фронту, 
или иза линије фронта, као болничарке, мајке и супруге. 

Овај издавачки подухват иде у корак са новим време-
ном и технологијама и учињен је доступним широкој чи-
талачкој публици, корисницима дигиталних медија, који 
га могу користити како путем рачунара, таблета и мобил-
них телефона, тако и путем web-портала Историјског ар-
хива Пожаревац.
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2014.
СРБИЈА И БРАНИЧЕВО У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914 – 1918.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ
Место и датум премијере документарног филма:  
Центар за културу Пожаревац, 15. октобар 2014.
Организација: Град Пожаревац, Историјски архив 
Пожаревац, Војни архив Института за стратегијска 
истраживања Министарства одбране Републике Србије
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Едиција: Електронска издања, 9.
За издавача: др Јасмина Николић, директор
Суиздавач: Војни архив
За суиздавача: пуковник Милорад Секуловић, директор
Сценарио и режија: Драги Ивић
Сарадници на сценарију: др Јасмина Николић,  
др Бојан Димитријевић
Монтажа и избор музике: Бојан Николић
Продукција: Историјски архив Пожаревац
Продуцент: др Јасмина Николић, директор
Копродукција: Центар за културу Пожаревац
Текст читао: Драги Ивић
Тон сниматељ: Ведран Лукић
Превод на енглески језик: проф. Наташа Ивић, мср.
Година издања: 2014.
DVD: звук, боја, синхронизовано на енглески језик
ISАN: 0000-0003-D966-0000-D-0000-0000-Z
Публиковање документарног филма омогућио:  
Град Пожаревац   
Број гледалаца на премијери документарног филма: 550
Документарни филм емитован: Београд, Нови Сад, 
Суботица, Пријепоље, Краљево, Ниш, Врање, Кучево, 
Крушевац, Ваљево, Велико Градиште, Мионица, Сомбор, 
Сента, Бања Лука/Република Српска, Липице/Словенија, 
Волоколамс/Руска Федерација, Севастопољ/Руска 
Федерација.
Укупан број гледалаца у Србији: 11.076

Поводом обележавања стогодишњице од почетка Првог 
светског рата, Историјски архив Пожаревац и Војни архив 
Министарства одбране Републике Србије објавили су доку-
ментарни филм „Србија и Браничево у Великом рату 1914-
1918“, под покровитељством Града Пожаревца.

Документарни филм је премијерно емитован на свечаној 
академији поводом обележавања Дана ослобођења Града По-
жаревца у Првом светском рату, у присуству многобројних 
званица Града, међу којима су били и представници амбасада 
Руске Федерације, Белорусије и Украјине у Србији. 

Потом је документарни филм емитован, у периоду од 
2014. до 2018. године, у градовима у којима је гостовала 
изложба „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“ и 
представљана истоимена монографија Историјског архива 
Пожаревац и Војног архива: Београд, Нови Сад, Суботица, 
Пријепоље, Краљево, Крушевац, Ниш, Врање, Кучево, Ваље-
во, Велико Градиште, Мионица, Сомбор, Сента, Бања Лука/
Република Српска-Босна и Херцеговина.

На 11. Међународном фестивалу војно-патриотског филма 
„Сергеј Бондарчук - Волоколамски рубеж“, у подмосковском 
граду Волоколамску, у категорији документарног програма, 
филм „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“ добио 
је награду Организационог комитета Фестивала за режију. 
Успех је значајнији ако се има у виду да је од 300 пристиглих 
филмова из читавог света, петочлана селекторска комисија 
одабрала 22 филма из 22 земље, међу којима је филм „Србија 
и Браничево у Великом рату 1914-1918“ представљао Србију 
и донео нам победу. Иначе, 11. Међународни фестивал војно-
-патриотског филма „Сергеј Бондарчук – Волоколамски ру-
беж“, одржан је од 14. до 18. новембра, у организацији Мини-
старства културе Московске области, Савеза кинематографа 
Руске федерације, којег је председник Никита Михалков, као 
и Управе Волоколамског реона, уз подршку департмана кине-
матографије Министарства културе Руске Федерације.

Такође, документарни филм „Србија и Браничево у Вели-
ком рату 1914-1918“ добио је и специјалну диплому за учешће 
на Међународном фестивалу документарног филма и ТВ 
програма „Победили смо заједно“ који је одржан у Севасто-
пољу, у периоду од 11. до 15. маја 2015. године.
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1. Постер изложбе  
“Век банкарског пословања у 
Браничевском округу“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2003.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло);  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
Историјски архив Пожаревац 
(даље: ИАП), збирка (Зб), 
постера програмских 
активности (ППА), 2003/1

2. Постер изложбе  
„Судство као сегмент српске 
државности 1804-1914“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2004. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2004/3

3. Постер изложбе  
„Скица кроз време – нека буде 
град “, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2005. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2005/4

4. Постер изложбе  
„Српска ваздухопловна 
команда у Пожаревцу 1915.“  
Историјски архив Пожаревац, 
Земун, 2006. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2006/7

 5. Постер изложбе  
„Априлски рат“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2006. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2006/8

6. Постер изложбе 
„Пожаревачко позориште 
између два светска рата“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2006.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2006/9
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7. Постер изложбе  
„Округ пожаревачки у 
привреди српске буржоаске 
државе“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2007. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2007/11

8. Постер изложбе 
„Добротворима и 
задужбинарима – с` 
поштовањем“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2007.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2007/13

 9. Постер изложбе  
„170 година локалне  
(само)управе“, 
Град Пожаревац и Историјски 
архив Пожаревац,  
Пожаревац,  2009.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2009/17

 10. Постер изложбе  
„Плакат, `визуелни скандал`, 
одјек стварности и гласник 
пропаганде“,  
Историјски архив Пожаревац,  
Пожаревац,  2009.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2009/18

 11. Постер изложбе 
„Браничево у војној историји 
Србије“,
 Гарнизон Пожаревац и 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2010.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2010/19

 12. Постер изложбе 
„Десет векова светлости 
браничевске“,
 Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2010.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2010/20
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 13. Постер изложбе  
„Биоскоп 1941-1945 “, 
Историјски архив Пожаревац, 
Птуј, Словенија, 2011.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2010/21

 14. Постер изложбе  
„Филмски плакат – Биоскоп 
1941-1945“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2011.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац) 
ИАП Зб ППА 2010/22

15.  Постер изложбе 
„Општенародна имовина  
1945-1960“,
 Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2011.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2011/23

 16. Постер изложбе  
„Два века војске у Браничеву“, 
Гарнизон Пожаревац и 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2011.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2011/24

 17. Постер изложбе  
„190 година судства у Србији 
– Пожаревачки магистрат - 
Први Нахијски суд у Србији, 
1821-2011“, 
Виши суд Пожаревац и 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2011.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2011/26

 18. Постер изложби  
„Филмови које смо волели 
1947-1980“ и „Филмски плакат 
1941-1945“
Медија центар „Одбрана“ 
Београд и Историјски архив 
Пожаревац, Београд, 2012. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло); 
штампа: Медија центар 
„Одбрана“ Београд)
ИАП Зб ППА 2012/29
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 19. Постер изложбе  
„Филмови које смо волели 
1947-1980“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2012.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2012/31

 20. Постер изложбе 
„Грађански Пожаревац на 
прелазу два века “,
 Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2013.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2013/34

21. Постер изложбе 
„Задругарство у Пожаревачком 
округу до 1941.“ 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2013.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2013/36

22.  Постер изложбе  
„Србија у Великом рату“, 
Историјски архив Пожаревац 
и Војни архив, Београд, 2014. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло); 
штампа: Медија центар 
„Одбрана“ Београд)
ИАП Зб ППА 2014/38

 23. Постер изложбе и 
монографије  
„Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918“, 
Историјски архив Пожаревац 
и Војни архив, Пожаревац,  
2014. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2014/39

 24. Постер изложбе 
„Стогодишњица одбране 
Стига и Браничева – на копну, 
води и ваздуху – 1915-2015“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2015.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2015/42
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25. Постер изложбе  
„Србија и Пожаревац у Другом 
светском рату 1941-1944 – 
Окупациона управа, избеглице 
и просвета“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2016. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2016/44

26. Постер изложбе 
 „Србија и Пожаревац у 
Другом светском тату 1941-
1944 – Окупациона управа, 
избеглице и просвета“, 
Медија центар „Одбрана“ 
Београд и Историјски архив 
Пожаревац, Београд, 2016. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло); 
штампа: Медија центар 
„Одбрана“ Београд)
ИАП Зб ППА 2016/45

27. Постер изложбе  
„Правно уређење и заштита 
својинских односа у 
Пожаревачком округу 1833-
1941“, Историјски архив 
Пожаревац, Пожаревац, 2016.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2016/46

28. Постер изложбе 
„Архитектура Пожаревца у 
периоду између два светска 
рата“, Историјски архив 
Пожаревац, Пожаревац,  2016.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2016/47

29. Постер изложбе  
„1941 – Почиње рат...“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2016.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло), 
тираж 5; штампа:NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2016/48

30. Постер изложбе 
„Окупирани Пожаревац 1941-
1944 – слике из свакодневног 
живота“, Историјски архив 
Пожаревац, Пожаревац,  2016.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2016/49
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31. Постер изложбе  
„Казнено-поправни 
заводи у Србији – пример 
Пожаревачког казненог завода 
1853-1918“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2017.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2017/51

32.Постер изложбе  
„Логор Бањица 1941-1944 - 
заточеници из Пожаревца и 
Браничевског округа“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2017.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2017/53

33. Постер изложбе на 
отвореном  
„Занатство Округа 
Пожаревачког“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2017.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2017/54

34. Постер изложбе  
„Основно школство у 
Пожаревцу, 1815-1882“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2017.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2017/55

35. Постер књиге 
„Пожаревачки округ и 
манастир Хиландар до 1870. 
године“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2004.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло);  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2004/2

36. Постер монографије 
„Браничевска епархија у првој 
половини 19. века“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2005.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2005/5
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37. Постер научног скупа 
„Браничево кроз војну и 
културну историју Србије“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2006. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац) 
ИАП Зб ППА 2006/10

38. Постер зборника научних 
радова „Браничево кроз војну 
и културну историју Србије“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2006.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2006/6

39. Постер међународног 
научног скупа „Браничево у 
историји Србије“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2007. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2007/12

40. Постер зборник радова 
„Браничево кроз војну и 
културну историју Србије“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2008.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац) 
ИАП Зб ППА 2008/14

41. Постер књиге  
„Феномен етноса у делима 
српских писаца кроз 
научни опус етнолога др 
Видосаве Стојанчевић“,
 Историјски архив 
Пожаревац, Пожаревац, 
2008.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац) 
ИАП Зб ППА 2008/16

42. Постер монографије 
„Историјски архив Пожаревац 
– шездесет година“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2008. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 2; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац) 
ИАП Зб ППА 2008/15



│185
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...

РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

43. Постер монографије 
„Историјски архив Пожаревац 
– шездесет година“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2008. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 2; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2008/58

44. Постер монографије 
„Пожаревац, окружна варош 
1858-1918“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2011.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2011/25

 45. Постер публикације  
„190 година од оснивања 
првог Нахијског суда 
у Србији, Пожаревац 1821-
2011“, 
Виши суд Пожаревац и 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2011.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2011/27

46. Постер Зборника 
докумената  
„Двор и породица књаза 
Милоша  у Пожаревцу,  
1825-1839“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2012.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2012/28

47. Постер Зборника 
докумената  
„Двор и породица књаза 
Милоша  у Пожаревцу  
1825-1839“, 
Медија центар „Одбрана“ 
Београд и Историјски архив 
Пожаревац, Београд, 2012. 
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло); 
штампа: Медија 
центар „Одбрана“ Београд) 
ИАП Зб ППА 2012/30

48. Постер часописа  
„Записи – Годишњак 
Историјског архива 
Пожаревац“, I/1, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац, 2013.  
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2013/32
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 49. Постер монографије  
„Два века војске у Браничеву“, 
Медија центар „Одбрана“ 
Београд и Историјски архив 
Пожаревац, Београд, 2013.
(Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло); 
штампа: Медија
 центар „Одбрана“ Београд)
ИАП Зб ППА 2013/33

 50. Постер монографије  
„Два века војске у Браничеву“, 
Медија центар „Одбрана“ 
Београд и Историјски архив 
Пожаревац, Пожаревац,  
2013.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2013/35

51. Постер електронске 
публикације  
„Балкански рат у слици и 
речи – електронска архива 
часописа из 1913.године“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2013.
Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2013/37

 52. Постер изложбе и 
монографије  
„Србија и Браничево у 
Великом рату 1914-1918“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2014. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2014/39

53. Постер Зборника 
докумената  
„Нахијски суд Пожаревац 
1821-1839“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2015. 
(Постер у боји, 90х60 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2015/40

54. Постер едиције  
„Научно информативна 
средства о архивској 
грађи Историјског архива 
Пожаревац“,
 Историјски архив 
Пожаревац, Пожаревац, 2015. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2015/41
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 55. Постер монографије 
„Стогодишњица одбране 
Стига и Браничева –
 на копну, води и ваздуху – 
1915-2015“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2015. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло), тираж 
5; штампа: NEWPRESS 
Смедерево)
ИАП Зб ППА 2015/43

56. Постер монографије 
„Србија и Пожаревац у 
Другом светском рату 1941-
1944 – Окупациона управа, 
избеглице и просвета“, 
Медија центар „Одбрана“ 
Београд и Историјски архив 
Пожаревац, Београд, 2016. 
Постер у боји, 70х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло); 
штампа: Медија центар 
„Одбрана“ Београд
ИАП Зб ППА 2016/57

57. Постер Зборник 
докумената „Записници са 
седница органа Окружног 
народноослободилачког и 
народног одбора Пожаревац, 
1944-1947“,  
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2016.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2016/50

58. Постер монографије 
„Казнено-поправни 
заводи у Србији –  пример 
Пожаревачког казненог 
завода 1853-1918“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2017. 
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 5; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2017/52

59. Постер књиге „Учитељска 
школа „Вељко Дугошевић“ 
Пожаревац - Летопис школе 
1947-1974“, 
Историјски архив Пожаревац, 
Пожаревац,  2018.
(Постер у боји, 80х50 цм, 
урамљен (дрво-стакло),  
тираж 1; штампа: Компромис 
дизајн Пожаревац)
ИАП Зб ППА 2018/56
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ВИТРИНА 1:

1. Два века војске у Браничеву 
Монографија
Аутори: пуковник мр Миливоје Пајовић, мр Јасмина Николић 
Издавачи: Медија центар „Одбрана“ Београд и Историјски архив 
Пожаревац
Библиотека Војна књига, књига 1768.
Посебна издања, књига 8.
2013.

2. Два века војске у Браничеву 
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавачи: Медија центар „Одбрана“ Београд и Историјски архив 
Пожаревац
Електронска издања, 8. 
2013.    

3. Два века војске у Браничеву
Рекламно-пропагандни флајер изложбе
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2017. 

4. Балкански рат у слици и речи-електронска архива часописа из 
1913. године 
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 8.
2013.

5. Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918. 
Монографија
Група аутора
Издавачи: Историјски архив Пожаревац и Војни архив Београд
Посебна издања, књига 10.
 2014.

6. Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918.
Документарни филм
Продукција: Историјски архив Пожаревац 
Копродукција: Центар за културу Пожаревац
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Електронска издања, 9.
2014.

7. Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918. 
Каталог изложбе 
Аутори: др Бојан Димитријевић, мр Маријана Мраовић,  
Јасмина Живковић, мср, мр Драгана Милорадовић и др.
Издавач: Медија центар „Одбрана“ Београд
Библиотека Војна књига, књига 1883.
2014.

8.  Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918. 
Десет архивских фотографија на разгледницама
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 9.
2014.

9. Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918.
Рекламно-пропагандни флајер изложбе
Издавач: Медија центар „Одбрана“ Београд
2014.

10. Стогодишњица одбране Стига и Браничева – на копну, води и 
ваздуху, 1915-2015. 
Монографија   
Група аутора
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Посебна издања, књига 11.
2015.

11. Српска ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915. године
Каталог изложбе
Аутори: мр Небојша Ђокић, мр Драган Шалер, Драгана 
Милорадовић, Јасмина Николић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 8.
2005.

ВИТРИНА 2:

12. Србија и Пожаревац у  Другом светском рату 1941-1944. 
Окупациона управа, избеглице и просвета 
Монографија 
Аутори: др Маријана Мраовић, Јасмина Живковић, мср, 
Слободанка Цветковић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Посебна издања, књига 13
2015.

13. Србија и Пожаревац у  Другом светском рату 1941-1944 - 
Окупациона управа, избеглице и просвета 
Е-публикација 
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 10.
2015.

14. Србија и Пожаревац у  Другом светском рату 1941-1944 - 
Окупациона управа, избеглице и просвета,
Десет архивских фотографија на разгледницама 
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 10.
2015.
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15. Србија и Пожаревац у  Другом светском рату 1941-1944 - 
Окупациона управа, избеглице и просвета
Рекламно-пропагандни флајер изложбе
Издавач: Медија центар „Одбрана“ Београд
2016.

16. Логор Бањица 1941-1944 – заточеници из Пожаревца и 
Браничевског округа
Каталог изложбе
Аутори: Исидора Стојановић, др Јасмина Николић, Снежана Лазић 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 23.
2017.

17. Логор Бањица 1941-1944 – заточеници из Пожаревца и 
Браничевског округа
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 13.
2017.

18. Окупирани Пожаревац 1941–1944 – слике из свакодневног 
живота
Каталог изложбе
Аутори: Јасмина Живковић, мср, Слободанка Цветковић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 22.
2016.

19. Окупирани Пожаревац 1941–1944 – слике из свакодневног 
живота
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 12.
2016.

20. Окупирани Пожаревац 1941–1944 – слике из свакодневног 
живота
Десет архивских фотографија на разгледницама 
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 12.
2016.

ВИТРИНА 3:

21.Плакат - визуелни скандал, одјек стварности и гласник 
пропаганде
Каталог изложбе
Аутори: мр Јасмина Николић, Драгана Милорадовић Николић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 15.
2009.

22. Плакат - визуелни скандал, одјек стварности и гласник 
пропаганде
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 3.
2009.

23. Плакат - визуелни скандал, одјек стварности и гласник 
пропаганде
Рекламно-пропагандни материјал изложбе
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2009.

24.Филмски плакат 1941-1945.
Каталог изложбе
Аутори: мр Јасмина Николић, Драгана Милорадовић Николић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 16.
2011.

25.Биоскоп 1941-1945.
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 5.
2011.

26. Биоскоп 1941-1945.
Рекламно-пропагандни флајер изложбе
Издавач: Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја
2017.

27. Биоскоп 1941-1945.
Рекламно-пропагандни флајер изложбе
Издавач: Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
2014.

28. Филмови које смо волели 1947-1980.
Каталог изложбе
Аутори: др Јасмина Николић, мр Драгана Милорадовић Николић, 
Горан Митић
Издавач: Медија центар „Одбрана“ Београд
Библиотека Војна књига, књига 1713.
2012.
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29.Филмови које смо волели 1947-1980.
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Медија центар „Одбрана“ Београд
2012.

30. Филмови које смо волели 1947-1980.
 Рекламно-пропагандни флајер изложбе
 Издавач: Медија центар „Одбрана“ Београд
  2012.

ВИТРИНА 4:

31. Пожаревачки округ и манастир Хиландар у XIX веку – до 1870. 
године
Књига
Аутори: мр Небојша Ђокић, Љубодраг Поповић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Посебна издања, књига 1.
2004.

32. Како је тихо , Господе  - Хиландар мултимедијално
Рекламно пропагандни материјал пројекта 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2004. 

33. Браничевска епархија у првој половини XIX века
Монографија
Аутори: мр Небојша Ђокић, Љубодраг Поповић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Посебна издања, књига 2.
2005.

34. Десет векова светлости Браничевске
Е-публикација 
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 4.  
2010.

35. Двор и породица Књаза Милоша у   Пожаревцу, 1825-1839.
Зборник докумената
Приређивач: др Мирољуб Манојловић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Зборници докумената, зборник 1.
2011.

36.Нахијски суд Пожаревац 1821-1839.
Зборник докумената
Приређивач: др Мирољуб Манојловић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Зборници докумената, зборник 2.
2013.

37. Записници са седница органа Окружног    
народноослободилачког и народног одбора Пожаревац, 1944-1947.
Зборник докумената
Приређивач: Јасмина Живковић, мср.
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Зборници докумената, зборник 3.
 2015.

ВИТРИНА 5:

38. 170 година локалне (само)управе у Пожаревцу
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 2.
2009.

39. 170 година локалне (само)управе у Пожаревцу
Рекламно пропагандни материјал изложбе
Издавач: Град Пожаревац
2009.

40. Пожаревац - окружна варош 1858-1918.
Монографија
Аутор: др Мирољуб Манојловић
Издавачи: Историјски архив Пожаревац и Народни музеј 
Пожаревац
Посебна издања, књига 5.
2011.

41. Пожаревачки магистрат – Први Нахијски суд у Србији, 
1821-2011.
Каталог изложбе
Аутори: Јасмина Живковић, мср, Наташа Милошевић Дулић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 19. 
2011.

42. Пожаревачки магистрат – Први Нахијски суд у Србији, 
1821-2011.
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 6.
2011.

43. 190 година од оснивања Првог Нахијског суда у Србији, 
1821-2011.
Рекламно-пропагандни материјал изложбе
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2011.
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44. Казнено – поправни заводи у Србији – пример Пожаревачког 
казненог завода 1853-1918, књига прва 
Монографија
Група аутора
Издавач: Историјски архив Пожаревац, у сарадњи са 
Криминалистичко-полицијском академијом у Београду
Посебна издања, књига 13.
2016.

45.Стопедесет година Казнено–поправног завода Забела у 
Пожаревцу, 1865-2015. 
Десет архивских фотографија на разгледницама
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 13.
2016.

46. Казнено – поправни заводи у Србији – пример Пожаревачког 
казненог завода 1853-1918, књига прва
Рекламно-пропагандни флајер изложбе
Издавач: Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја
2017.

47. Љубичевске Коњичке Игре
Десет архивских фотографија на разгледницама
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија
2008.

ВИТРИНА 6:

48. Грађански Пожаревац на прелазу два века
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања,
2013.

49. Грађански Пожаревац на прелазу два века
Десет архивских фотографија на разгледницама
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 8.
2013.

50. Архитектура  Пожаревца у периоду између два светска рата
Каталог изложбе
Аутори: Слободанка Цветковић, Наташа Милошевић Дулић,  
Петар Винкић
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Изложбени каталози, каталог 21.
2016.

51. Архитектура  Пожаревца у периоду између два светска рата
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 11.
2016.

52. Архитектура  Пожаревца у периоду између два светска рата
Десет архивских фотографија на разгледницама
 Издавач: Историјски архив Пожаревац 
 Културна баштина, сет архивских фотографија, 10.
2016.

53. Основно школство у Пожаревацу, 1815-1882.
Каталог изложбе
Аутор: Наташа Милошевић Дулић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 25.
2017.

54. Основно школство у Пожаревацу, 1815-1882.
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 15.
2017.

55. Основно школство у Пожаревацу, 1815-1882.
Десет архивских фотографија на разгледницама
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 16.
2017.

56. Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац. Летопис 
школе 1947-1974.
Књига
Аутор: Слободанка Цветковић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Посебна издања, књига 14.
2017.

57. Занатство Округа Пожаревачког
Каталог изложбе
Аутори: Др Драгана Милорадовић, Јасмина Живковић, мср.
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Изложбени каталози, каталог 24.
2017.

58. Занатство Округа Пожаревачког
Е-публикација
Аутор е-издања: мр Драган Шалер 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Електронска издања, 14.
2017.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ СВОМ ГРАДУ И ОТАЏБИНИ...
РЕТРОСПЕКТИВА
ИЗЛОЖБЕ И ИЗДАЊА 2003-2018.

192│ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

59. Занатство Округа Пожаревачког
Десет архивских фотографија на разгледницама
Издавач: Историјски архив Пожаревац 
Културна баштина, сет архивских фотографија, 15.
2017.

ВИТРИНА 7:

60. Часопис  
„Записи - Годишњак Историјског архива Пожаревац“, I/1
Главни и одговорни уредник Јасмина Николић 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2012.

61. Часопис  
„Записи - Годишњак Историјског архива Пожаревац“,  II/2
Главни и одговорни уредник Јасмина Николић  
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2013.

62. Часопис 
 „Записи - Годишњак Историјског архива Пожаревац“, III/3
Главни и одговорни уредник Јасмина Николић 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2014.

63. Часопис  
„Записи - Годишњак Историјског архива Пожаревац“, IV/4
Главни и одговорни уредник Јасмина Николић 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2015.

64. Часопис  
„Записи - Годишњак Историјског архива Пожаревац“, V/5
Главни и одговорни уредник Јасмина Николић 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2016.

65. Часопис  
„Записи - Годишњак Историјског архива Пожаревац“, VI/6
Главни и одговорни уредник Јасмина Николић 
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2017.

ВИТРИНА: 8

66. Удружење пожаревачких занатлија и раденика „Слога“ 
1893-1950.
Аналитички инвентар фонда
Приређивач: Наташа Милошевић Дулић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Научноинформативна средства о архивској грађи, свеска 1.
2009.

67. Начелство Округа Пожаревачког 1839-1922.
Аналитички инвентар фонда
Приређивач: Наташа Милошевић Дулић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Научноинформативна средства о архивској грађи, свеска 2.
2010.

68. Градско поглаварство Пожаревац (1918-1945) 1922-1946.
Аналитички инвентар фонда
Приређивач: Мирјана Урошев
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Научноинформативна средства о архивској грађи, свеска  3.
2011.

69. Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947.
Аналитички инвентар фонда
Приређивач: Наташа Милошевић Дулић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Научноинформативна средства о архивској грађи, свеска 4.
 2012.

70. Збирка Varia 1791- /
Аналитички инвентар фонда
Приређивач:  Наташа Милошевић Дулић
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Научноинформативна средства о архивској грађи, свеска 5.
2013.

71. Начелство среза звишког Кучево 1839-1918 (1839-1944).
Аналитички инвентар фонда
Приређивачи: Живислав Антонијевић, Петар Винкић, Милан 
Станковић, мср.
Издавач: Историјски архив Пожаревац
Научноинформативна средства о архивској грађи, свеска 6.      
2014.
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ВИТРИНА 9: 

72. Браничево кроз војну и културну историју Србије,  I
Зборник радова са првог научног скупа Историјског архива 
Пожаревац, свеске 1, 2. и 3.
Издавач: Историјски архив Пожаревац
2006.

73. Браничево кроз војну и културну историју Србије,  II
Зборник радова са другог научног скупа Историјског архива 
Пожаревац, свеска 4.
Издавач: Историјски архива Пожаревац 
2007.

74. Браничево у историји Србије, III
Зборник радова са трећег научног скупа (међународни) 
Историјског архива Пожаревац и Института за новију историју 
Србије, свеска 6.
Издавачи: Историјски архив Пожаревац и Институт за новију 
историју Србије, Београд
2008.

МОНИТОР – слајд-шоу презентација 59 постера и 228 
фотографија из Збирки постера и фотографија изложби и издања 
Историјског архива Пожаревац, 2003-2018.
(Историјски архив Пожаревац, приредио: Срђан Милетић)
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ
ЕДИЦИЈА „ИЗЛОЖБЕНИ КАТАЛОЗИ“ (2003 -     )1

У оквиру едиције објављени су следећи наслови:

26.  Историјски архив Пожаревац свом граду и отаџбини...
Ретроспектива изложби и издања 2003-2018, каталог 26 
(аутори: др Јасмина Николић, др Драгана Милорадовић), 
Историјски архив Пожаревац, 2018.

25.  Основно школство у Пожаревцу, 1815-1882, каталог 25 
(аутор: Наташа Милошевић Дулић), Историјски архив 
Пожаревац, 2017.

24.  Занатство Округа Пожаревачког, каталог 24 (аутори: 
Јасмина Живковић, мср. и др Драгана Милорадовић), 
Историјски архив Пожаревац, 2017.

23.  Логор Бањица 1941-1944 – Заточеници из Пожаревца 
и Браничевског округа, каталог 23 (аутори: Исидора 
Стојановић, др Јасмина Николић и Снежана Лазић), 
Историјски архив Пожаревац, 2017.

22.  Окупирани Пожаревац 1941-1944 - слике из 
свакодневног живота, каталог 22 (аутори: Јасмина 
Живковић, мср. и Слободанка Цветковић), Историјски 
архив Пожаревац, 2016.

21.  Архитектура Пожаревца у периоду између два светска 
рата, каталог 21 (аутори: Слободанка Цветковић, Наташа 
Милошевић Дулић и Петар Винкић), Историјски архив 
Пожаревац, 2016.

1  Идејни творац, покретач, оснивач и први главни и одговорни уред-
ник едиције „Изложбени каталози“ Историјског архива Пожаревац 
(2003- ) је др Јасмина Николић.

20.  Задругарство у Пожаревачком округу до 1941. године, 
каталог 20 (аутори: Јасмина Живковић, мср. и Наташа 
Милошевић Дулић), Историјски архив Пожаревац, 2012.

19.  Пожаревачки магистрат-Први нахијски суд у Србији, 
1821-2011, каталог 19 (аутори: Јасмина Живковић, 
мср. и Наташа Милошевић Дулић), Историјски архив 
Пожаревац, 2011.

18.  Правно уређење и заштита својинских односа 
у Браничеву, каталог 18 (приредили: Живорад 
Сарафиновић и Нада Љушић), Историјски архив 
Пожаревац, 2011.

17.  Општенародна имовина 1945-1965, каталог 17 (аутори: 
Јасмина Живковић и Наташа Милошевић Дулић), 
Историјски архив Пожаревац, 2011.

16.  Филмски плакат 1941-1945, каталог 16 (аутори: мр 
Јасмина Николић и Драгана Милорадовић Николић), 
Историјски архив Пожаревац, 2011. 

15.  Плакат, „визуелни скандал”, одјек стварности и гласник 
пропаганде, каталог 15 (аутори: мр Јасмина Николић 
и Драгана Милорадовић Николић), Историјски архив 
Пожаревац, 2009.

14.  170 година локалне (само)управе у Пожаревцу, каталог 
14 (аутор: Јасмина Живковић), Историјски архив 
Пожаревац, 2009.
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13.  Пожаревачко позориште између два светска рата (друго 
издање), каталог 13 (аутор: Слободанка Цветковић), 
Историјски архив Пожаревац, 2007.

12.  Округ пожаревачки у привреди српске буржоаске 
државе, каталог 12 (аутор: Јасмина Живковић), 
Историјски архив Пожаревац, 2007.

11.  Судство као сегмент српске државности 1804-1914 - 
Пожаревачки суд од магистрата до првостепеног суда 
Округа пожаревачког (друго издање), каталог 11 (аутор: 
Јасмина Живковић), Историјски архив Пожаревац, 2006.

10.  Пожаревачко позориште између два светска рата, 
каталог 10 (аутор: Слободанка Цветковић), Историјски 
архив Пожаревац, 2006.

9.  Априлски рат, каталог 9, (аутор: Драгана Милорадовић), 
Историјски архив Пожаревац, 2006.

8.  Српска ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915. 
године, каталог 8 (аутори: мр Небојша Ђокић, Драгана 
Милорадовић и Јасмина Николић), Историјски архив 
Пожаревац, 2005.

7.  Седам векова светлости браничевске, каталог 7 
(приредио: Живислав Антонијевић), Историјски архив 
Пожаревац, 2005.

6.  Скица кроз време - нека буде град, каталог 6 (приредиле: 
Јасмина Николић и Драгана Милорадовић), Историјски 
архив Пожаревац, 2005.

5.  Службено одело у Србији у 19. и 20. веку, каталог 5 
(приредио: Историјски музеј Србије), Историјски архив 
Пожаревац, 2005.

4.  На олтару отаџбине - Јован Дучић, каталог 4 (приредио: 
Архив Војводине), Историјски архив Пожаревац, 2004.

3.  Судство као сегмент српске државности 1804-1914 
- Пожаревачки суд од магистрата до првостепеног 
суда Округа пожаревачког, каталог 3 (аутор: Јасмина 
Живковић), Историјски архив Пожаревац, 2004.

2.  Пожаревачки округ и манастир Хиландар - Тиховање 
у Хиландару, каталог 2 (приредио: Божидар Витас), 
Историјски архив Пожаревац, 2004.

1.  Век банкарског пословања у Браничевском округу, 
каталог 1 (приредиле: Јасмина Живковић, Драгана 
Милорадовић и Јасмина Николић), Историјски архив 
Пожаревац, 2003.
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