
Мере Историјског архива Пожаревац 

због увођења ванредног стања 

у Републици Србији 

 
Поштујући Одлуку о увођењу ванредног стања, коју су у складу са Уставом донели 

председник Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије 

Ана Брнабић и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић 15. 

марта 2020. године, као и Мере Владе Републике Србије донетим на основу Одлуке о 

увођењу ванредног стања, а у циљу спречавања даљег ширења корона вируса, а у складу 

са Правилником о поступању запослених и радно ангажованих лица и организацији рада 

Историјског архива Пожаревац током трајања ванредног стања због заразне болести 

COVID-19 („корона вирус“) број: 523/1 од 18.03.2020. године, Историјски архив 

Пожаревац од 18. марта 2020. године прелази на измењен режим рада и доноси следеће 

мере: 

- Читаоница и Библиотека Историјског архива Пожаревац у улици др Воје Дулића 

10 и улици Моше Пијаде бб у Пожаревцу, обустављају рад са корисницима од 18. 

марта 2020. године. 

- Писарница Историјског архива Пожаревац ће рад са странкама у просторијама 

Архива обуставити од 18. марта 2020. године, док траје ванредно стање.  Упућују 

се заинтересовани (странке) да своје поднеске шаљу електронском поштом на 

мејл адресу Архива info@arhivpozarevac.org.rs, као и на службене мејл адресе 

одговорних стручних запослених лица natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs  

и slobodankasasa@gmail.com. Архив ће на улазним вратима установе односно на 

сајту Архива www.arhivpozarevac.org.rs давати информације о раду са 

корисницима услуга Aрхива и начину подношења захтева односно информације 

које се односе на радно време, дежурне службе, начин рада и слично. 

- Центар за информације Архива ће наставити да пружа потребне информације 

телефоном 012.223.082 и електронском поштом info@arhivpozarevac.org.rs, 

mirjanastepanovic@arhivpozarevac.org.rs, 

natasamilosevicdulic@arhivpozarevac.org.rs и 

slobodankasasa@arhivpozarevac.org.rs.  

- Рад Одсека за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива 

на терену се обуставља док траје ванредно стање. 

- Изложбе „Мода у Пожаревцу 1880-1929 – сусрет Истока и Запада“ и „Пожаревац 

на старим фотографијама/разгледницама“ (у дворишном комплексу Историјског 

архива Пожаревац, ул. Моше Пијаде бб, у Пожаревцу) се привремено затварају за 

посетиоце од 18. марта 2020. године. 

 

  ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

ДИРЕКТОРКА 

ДР ЈАСМИНА НИКОЛИЋ 
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