
ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИЈЕ МАТИЧНЕ УСТАНОВЕ АРХИВА 
ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 11/2003) 

Члан 1 

Овом одлуком утврђује се функција установе Архива Војводине у Новом Саду, као 
матичне установе у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала 
на територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина). 

Члан 2 

Архив Војводине у Новом Саду, као матична установа, поред своје основне 
делатности: 

" прати и проучава заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на 
територији Покрајине и предлаже мере за њено унапређење; 

" прати развој архивске службе и предлаже мере за њено унапређење на територији 
Покрајине; 

" остварује увид у стање културних добара (архивске грађе и регистратурског 
материјала) и предузима мере у вези са њиховом заштитом и коришћењем на 
територији Покрајине; 

" води евиденцију установа заштите архивске грађе и регистратурског материјала 
на територији Покрајине; 

" врши стручни надзор над радом архива на територији Покрајине, и налаже мере 
за отклањање утврђених недостатака; 

" води регистре за архивску грађу и регистратурски материјал по врстама, као и 
документацију о тим културним добрима на територији Покрајине; 

" образује и води компјутерски информациони центар архивске грађе по врстама на 
територији Покрајине; 

" врши надзор, прати и предузима мере за заштиту архивске грађе од изузетног 
значаја на територији Покрајине; 

" утврђује архивску грађу од великог значаја на територији Покрајине; 



" организује полагање стручних испита за запослене у архивама на територији 
Покрајине; 

" доноси стручна упутства о условима и начину чувања, коришћења и одржавања 
архивске грађе и регистратурског материјала, стара се о њиховом спровођењу, у 
архивама на територији Покрајине; 

" стара се о стручном усавршавању радника који раде на заштити архивске грађе и 
регистратурског материјала; 

" пружа стручну помоћ и унапређује рад на заштити архивске грађе и 
регистратурског материјала, нарочито у погледу савремених метода рада; 

" доставља предлог Архиву Србије за проглашавање архивске грађе од изузетног 
значаја; 

" иницира и предлаже мрежу архивских установа; 

" иницира доношење, измену и допуну подзаконских аката којим се регулише 
делатност заштите архивске грађе. 

Члан 3 

Средства за обављање матичне делатности Архива Војводине у Новом Саду 
обезбеђују се у буџету Покрајине. 

Члан 4 

Ова одлука објавиће се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине". 
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