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Абстракт: Црквене матичне књиге представљају културно добро од изузетног 

значаја и као такве захтевају посебан третман. Оне су извор за различите облике 

истраживања и неоспорив доказ идентитета сваког народа на одређеној територији. У раду 

ће бити изложенe информације о Збирци црквених матичних књига у Историјском архиву 

Пожаревац, о њиховом преузимању, смештају, обради и коришћењу.  
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дигитализација. 

 

Увод 
Историјски архив Пожаревац је основан решењем Министарства просвете НРС (бр. 

24610) 24. априла 1948. године као архивско средиште. Његова територијална надлежност 

у тренутку оснивања покривала је срезове: Пожаревачки, са седиштем у Пожаревцу, 

Рамски, са седиштем у Великом Градишту, Звишки, са седиштем у Кучеву, Голубачки, са 

седиштем у Голупцу, Хомољски, са седиштем у Жагубици, Млавски, са седиштем у 

Петровцу и Моравски са седиштем у Жабарима.  

Архивско средиште у Пожаревцу 1951. године постаје Градска државна архива и 

мења своју територијалну надлежност. Она је знатно проширена и обухватала је 

територије данашњих општина: Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жабари, 

Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Смедерево, Смедеревска Паланка 

и Мајданпек, односно срезове: Пожаревачки, Јасенички, Поморавски, Млавски, Рамски и 

Звишки. Територијална надлежност је проширивана, па је 1955. године Архив био 

надлежан за 40 општина  у саставу народних одбора срезова Пожаревац, Смедерево, део 

Народног одобра среза Младеновац, општине Смедеревска Паланка, Церовац и Кусадак. 

Од 1963. године постепено се смањује триторијална надлежност Архива јер Мајданпек 

прелази у надлежност архива у Зајечару. Од 1967. године и општина Младеновац прелази 

у надлежност архива Београда, али уговором о повереним пословима Историјски архив 

Пожаревац све до 1972. године врши и даље надзор над заштитом архивске грађе и 

регистратурског материјала на територији ове општине. По истом основу Смедеревска 

Паланка је преузела своје фондове и њихову заштиту је поверила новооснованом Музеју у 

Смедеревској Паланци који је имао и одељење за архивску грађу. Архив 1973. године 

мења назив у Мађуопштински историјски архив у Пожаревцу, а територијална надлежност 

остаје на подручју општина пожаревачког и подунавског региона. 

Државни експеримент удруживања рада довео је до тога да су и Мађуопштински 

историјски архив, Народна библиотека, „Пожаревац филм“ и Дом културе 1978. године, 



после спроведеног радничког референдума ушли у процес интеграције и формирање једне 

установе – Центра за културу. Такво је стање било све до 1992. године када је дошло до 

раздвајања и осамостаљивања појединачних установа културе, па и Aрхива. 

Територијална надлежност архива у Пожаревцу се исте године смањује, јер је 1992. 

године Скупштина општине Смедерево основала Историјски архив у Смедереву.  

Решењем о територијалној надлежности архива из 1996. године
1
 послови заштите 

Историјског архива Пожаревац одређени су на општине Пожаревац, Петровац, Велико 

Градиште, Голубац, Кучево, Мало Црниће и Жагубица. Истим решењем је предвиђено да 

општина Жабари која је гравитирала ка Пожаревцу као регионалном центру буде 

стављена у надлежност архива у Смедеревској Паланци. Како и поред апела архива у 

Пожаревцу није дошло до промене Решења, Скупштина општине Жабари је 2002. године 

донела одлуку којом се поверавају послови заштите архивске грађе и регистратурског 

материјала Историјском архиву Пожаревац.
2
 

Историјски архив Пожаревац данас има евидентирано око  800 стваралаца архивске 

грађе са подручја Браничевског округа. У својим депоима чува 631 архивски фонд и 

збирку. Архивска грађа се чува у згради Стара касарна - Павиљон бр. 4 која је од 1996. 

године до данас постепено прилагођавана намени, тако да данас испуњава солидне услове 

за архивски депо. Од 2012. године тај смештајни простор постаје недовољан. Архиву је 

Град Пожаревац доделио још једну зграду - Стара касарна – Павиљон бр. 3, али она до 

данас није приведена намени. Поред потребне документације за адаптацију додељеног 

објекта, Архив је припремио и грађевинску документацију за повезивање објеката 

Павиљон 3 и Павиљон 4 и изградњу управног дела Архива, али због недостатка средстава, 

ти планови још нису реализовани. Сва архивска грађа у архиву се чува у металним 

архивским полицама, а црквене матичне књиге и земљишне књиге у металним полицама 

затвореног типа. 

       
 

Спољашњи и унутрашњи изглед депоа ИАП (Фотографија ИАП) 

 

 

 

                                                           
1 Службени гласник Републике Србије, 7/1996. 
2Група аутора, 60 година Историјског архива Пожаревац, Пожаревац 2008, 13-26,45-63. 



Збирка црквених матичних књига у Историјском архивуПожаревац 
 

На територији Кнежевине Србије црквени протоколи крштених/рођених, венчаних 

и умрлих су почели да се воде у првој половини 19. века, па су најстарије вођене у 

Саборној цркви у Београду од 1816. године. На територији централне Србије, вођење 

матичних књига почиње оснивањем Конзисторије Митрополије Књажества Српског 

(1836.) која је донела одлуку да се у свакој цркви од 1837. године „започну водити 

протоколи крштених, венчаних и умрлих“. Грађанским закоником Кнежевине Србије из 

1844. године регулисан је статус матичних књига, а 1852. године утврђена је дужност 

свештеника да издају изводе из протокола рођених, венчаних и умрлих на тачно 

утврђеним обрасцима.
3
 

Држава је показала интерес за матичне књиге које је водила црква одмах после 

Другог светског рата. Доношењем Закона о државним матичним књигама 1946.
4
 

предвиђено је да  матичне књиге (избегнута је формулација „црквене“ прим. Ј. 

Живковић)
5
 које су вођене по прописима на подручју где нису постојале државне матичне 

књиге и изводи и даље имају доказну снагу јавних исправа о чињеницама уписаним у њима 

пре ступања на снагу закона. Тиме су евиденције стања грађана које је водила Црква 

признате као званичне. На основу овог Закона 1948. године су донета Општа начела за 

преписивање матичних књига са важношћу за целу Југославију
6
 и Посебна упутства за 

преписивање матичних књига које су вођене на подручју „где нису постојале државне 

матичне књиге.
7
 Држава је затим преузела црквене матичне књиге од цркава за период од 

1. јануара 1850. године до 1946. године ради преписивања које је требало да се заврши до 

31. децембра 1950. године.
8
 Тако су црквене матичне књиге доспеле и углавном остале по 

матичарским службама општинских органа.  

О занимању државе за црквене матичне књиге, њиховој важности и нужности 

употребе говори и документ пронађен приликом сређивања црквених матичних књига са 

подоручја оштине Мало Црниће, решење бр. 588 од 5.4.1950. године. Позивајући се на  

Закон о државним матичним књигама и упутство за реконструкцију уништених и 

несталих матичних књига Министарства унутрашњих послова НРС бр. 72546 од 

31.12.1947. године, Месни народни одбор у Малом Црнићу донео је  решење да се изврши 

                                                           
3На тему црквених матичних књига објављено је више радова: мср Јасмина Живковић, Црквене матичне књиге – 

културно добро или имовина верске заједнице, Архивски гласник бр. 13, Београд 2018, 6-7; Бошко Ракић, Враћање 

црквених матичних књига, Архивски гласник, бр. 13, Београд 2018, 11-123; Арсић Мирољуб, Црквене матичне књиге у 

законским прописима Кнежевине Србије, Архивски преглед, бр. 1-4, 1996-1997, Београд 2000, 52-59; Јасмина Живковић, 

Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине Србије (упоредна анализастања у матици и дијаспори), 

доступно на: http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-

l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri 28.8.2019 (29.8.2019.); Јасмина Живковић, Заштита црквених 

матичних књига у Браничевском округу, Годишњак Историјског архив Пожаревац „Записи“,  бр. 1,  Пожаревац 2012, 40-

49; Драгослав Дедић, Дејан Првуловић, Заштита матичних књига рођених, венчаних и умрлих на подручју СО Јагодина, 

Корени IV, Јагодина 2006. Доступно и на: http://www.arhivja.org.rs/images/zastita_mk.pdf (29.8.2019.) 
4Службени лист ФНРЈ, бр. 29/1946. 
5Јасмина Живковић,  Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине ... доступно на: 

http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-

in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri 28.8.2019 (29.8.2019.) 
6Службени лист ФНРЈ, бр. 109/47 . 
7Службени гласник НРС, бр. 18/48;  Јасмина Живковић,  Заштита црквених матичних књига као дела културне 

баштине ... доступно на: http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-

icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri 28.8.2019 (29.8.2019.) 
8Милић Петровић, Преузимање старих матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица у архиве у СР Србији ван 

триторија САП-а, Архивски преглед1-2, 1987, Београд 1989, 212-214. 

http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri%2028.8.2019
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri%2028.8.2019
http://www.arhivja.org.rs/images/zastita_mk.pdf
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri%2028.8.2019
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri%2028.8.2019
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri%2028.8.2019
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/zastita-arhivske-grade-van-arhiva/69-s-in-ziv-vic-z-sh-i-cr-v-nih-icnih-njig-d-l-ul-urn-b-sh-in-srbi-up-r-dn-n-liz-s-nj-u-ici-i-di-sp-ri%2028.8.2019


реконструкција уништених и несталих матичних књига тог одбора за уписе рођених од 

1.1.1900. године, закључно до 1917. године. Одређена је комисија и рокови за завршетак, 

најдаље 31.4.1950. године. У образложењу се наводи да су матичне књиге овог одбора за 

наведени период уништене од стране окупатора за време Првог светског рата, да од тих 

књига нема и не постоји ништа, као и да верски представници цркве у Малом Црнићу 

нису издавали никаква документа, изводе из ових књига, већ су издавали потврде да су 

ове књиге уништене.
9
 

У Србији су матичне књиге свих вероисповести пописане 1967. године. 

Преузимање матичних књига у архиве у Србији покренуто је 1983. године, 

самоиницијативно од стране неких архива, па се поставило питање ко треба да издаје 

изводе из тих матичних књига. То је иницирало закључак да се архивима предају 

евиденције грађана које нису оперативне, матичне књиге рођених старије од 110 година и 

матичне књиге венчаних и умрлих старије од 80 године. Припреме за примопредају и 

примопредаја је почела у неким архивима од 1987. године. Архивима је упућен акт 

Републичког секретаријата за унутрашње послове Службе јавне безбедности бр. 200-

134/83 од 13.5.1987. године и Архива Србије бр. 02 бр. 334-87 од 13. маја 1987.  у коме су 

архивима достављени закључци донети на саветовањима одржаним у периоду од 13. до 

22. априла 1987. године у вези предаје старих матичних књига надлежним архивима ради 

њиховог спровођења. Достављена су и  обавештења у вези са активностима у предаји 

старих матичних књига надлежним архивима. Предвиђена је примопредаја сваке пете 

године, с тим да прва предаја буде 1987. године. Закључцима су обавезани општински 

органи управе надлежни за вођење матичних књига да прикупе и среде матичне књиге 

доспеле за предају архивима у 1987. години и то матичне књиге рођених закључно са 

1876. годином и матичне књиге венчаних и умрлих закључно са 1906. годином, а 

најкасније до 31. јула 1987. године. Архиви су били обавезни да се укључе у начин 

припреме матичних књига за предају и обезбеде смештајне и друге услове за њихово 

преузимање. Референти за послове личних стања грађана и њихови непосредни 

руководиоци у општинским органима били су дужни да се старају о сређивању, припреми 

и предаји матичних књига са подручја својих општина. Архиви који су преузели матичне 

књиге били су дужни према овом упутству да до краја новембра месеца 1987. године 

сачине списак књига које је потебно лечити и о томе обавесте Архив Србије. Предвиђено 

је било да архиви могу заинтресованим лицима да омогуће увид у матичне књиге које су 

преузели од матичара, као и да су архиви који су преузели матичне књиге дужни да 

предузму мере да се матичне књиге чувају на најбољи могући начин у складу са чланом 

19. Правилника о обрасцима и вођењу матичних књига.
10

  

                                                           
9 Досије Збирке црквених матичних књига Историјског архива Пожаревац. 
10 Службени гласник СР Србије,  бр.53/79. 



 
Акт Републичког секретаријата за унутрашње послове и Архива Србије везано за предају старих матичних 

књига надлежним архивима из 1987. године 

 

У циљу даље заштите матичних књига Извршно веће Скупштине Социјалистичке 

Републике Србије, на предлог Републичког савета за заштиту културних добара донело је 

Одлуку о утврђивању архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима 

(„Службени гласник СРС”, број 18/1979.) којом су између осталог културним добром од 

изузетног значаја на основу Закона о заштити културних добара из 1977. године
11

 

проглашене „књиге рођених, венчаних и умрлих грађана“. 

Збирка црквених матичних књига у Историјском архиву Пожаревац је формирана 

1995. године, када је Архив на основу чл. 39. Закона о културним добрима, одлуке Архива 

Србије и Републичког секретаријата унутршњих послова из 1987. године записнички 

преузео црквене матичне књиге од надлежних служби Скупштина општина Велико 

Градиште, Голубац, Кучево, Мало Црниће и Пожаревац. Збирка обухвата књиге 

крштених, рођених, брачно испитаних лица, венчаних и умрлих, као и регистре за 

поједине књиге.  

Књиге су настале на територији дела Браничевске епархије. Кажемо дела, зато што 

је територија Браничевске епархије  административно шира од Браничевског округа и 

обухвата подручја данашњих општина: Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, 

                                                           
11Службени гласник СР Србије, бр.  28/77. 



Деспостовац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Параћин, Петровац, Пожаревац, 

Свилајнац, Смедерево и Ћуприја. 

Историјски архив Пожаревац је тако преузео књиге које  су настале у црквама и 

манастирима на подручју данашњег Браничевског округа, односно на подрчују Града 

Пожаревца и општина Голубац, Велико Градиште, Жабари, Жагубица, Мало Црниће, 

Кучево и Петровац, а  за које је Историјски архив Пожаревац територијално надлежан.  

 

Табела: Попис храмова у којима су настале матичне књиге које се чувају у ИАП 

разврстаних  према данашњој административно-територијалној подели.
12

 

 
Град/општина Храмови у којима су настале матичне књиге које чува ИАП 

Град Пожаревац Храм Светих архистратигова Михаила и Гаврила у Пожаревцу 

Храм Светог оца Николаја у Пожаревцу 

Капела дубравичка у Дубравици 

Храм Свете Тројице у Дубравици 

Храм Светог мученика Трифуна у Кличевцу 

Храм Светог великомученика Георгија у Костолцу – Манастир 

Рукумија 

Храм Светог великомученика и победоносца Георгија у Острову 

Храм Светог вазнесења Господњег у Пољани 

Храм Светих праведника Захарија и Јелисавете у Лучици 

 

Општина Велико Градиште Храм Светог архистратига Михаила у Великом градишту 

Храм 40 мученика у Десинама 

Храм Светог оца Николаја у Кисиљеву 

Црква Светог оца Николаја – Манастир Нимник 

Црква Светих архистратига у Раму 

Општина Голубац Храм Преноса моштију Светог оца Николаја у Голупцу 

Храм Светих архистратига Михаила и Гаврила – Манастир Тумане 

Општина Жабаре Храм Светог оца Николаја у Александровцу 

Храм Светог архангела Михаила у Заови 

Храм Светих архистратига Михаила и Гаврила у Ореовици 

Храм Преподобне мати Параскеве у Породину 

Храм Светог пророка Илије у Симићеву (Ракинац) 

Храм Светог рождества у Четережу 

Општина Жагубица Манастир Горњак 

Храм Сашествија Светог Духа – Свете Тројице у Жагубици 

Храм Рождества Пресвете Богородице – Тршка црква 

Општина Кучево Храм Светог вазнесења Господњег у Кучеву 

Храм Светих апостола Петра и Павла у Раброву 

Општина Мало Црниће Храм Светих петозарних мучерника у Смољинцу 

Храм Светих архистратигова у Топоници  

Храм Светих петозарних мученика у Шапинама 

Општина Петровац на Млави Храм Светог цара Константина и царице Јелене у Каменову 

Храм Вазнесења Господњег у Петровцу 

Храм Малог ускрса у Табановцу 

 Храм Рождества у Четережу 

Храм Светих архистратига у Шетоњу 

 

 

                                                           
12 Попис је дат за део Збирке који је сређен и обрађен. 



Хронолошки распон преузетих књига су, највећим делом, књиге са уписима из 

периода од 1837. до 1952. године. Изузетак у том смислу представља део Збирке који чине 

књиге Храма Светог Георгија Победоносца у селу Острово (данашња градска општина 

Костолац - Град Пожаревац), у којима уписи потичу од 1794. године (један фрагментарни 

упис), односно у континуитету од 1797. године и даље. Ова парохија је изузетак и у 

територијалном смислу јер је село Острово припадало срезу Ковин у жупанији Темеш у 

оквиру Хабсбуршке монархије све до присаједињења Војводине Краљевини СХС. 

Пријем црквених матичних књига текао је сукцесивно. Године 1995. примљене су 

прве матичне књиге са подручја општина Пожаревац, Мало Црниће и Голубац, 1998. 

године са подруја општине Кучево; 1999. са подручја општине Велико Градиште, а 2008. 

године са подручја општине Жабари, Жагубица и Петровац на Млави;  2017. године део 

књига са подручја општине Велико Градиште и Жабари, да би последњи пријеми били 

током 2019. године када су извршени пријеми заосталих црквених матичних књига чији 

уписи сежу до 1918. године за Град Пожаревац и са подручја општина: Жабари, Голубац, 

Петровац, Жагубица и Мало Црниће. Хронолошки оквир уписа у црквеним матичним 

књигама је од 1794. до 1952. године и то је и хронолошки оквир Збирке. Књиге су у 

већини оригиналне, али има и преписа књига које су уништене током Првог светског рата. 

У оквиру збирке је и једна књига у облику фотокопије.  

 

 
Примопредајни записник о првом преузимању црквених матичних књига. 

 

 



   
Књига крштених Цркве у Острову са најстаријим уписима (1794; 1797-1817; 1850) 

 

Језик којим су вођене црквене матичне књиге и језик образаца је црквено-

словенски и славеносербски
13

, да би постепено у другој половини 19. века, након Вукове 

реформе језика, образац у матичним књигама био замењен обрасцем на народном језику. 

Две књиге у оквиру Збирке су вођене на мађарском језику. Ради се о матичним књигама 

државне (грађанске) провенијенције вођеним за село Острово које је територијално 

припадало Хабсбуршкој монархији.
14

 

                                                           
13Мирољуб Арсић, нав. дело,  53. 
14Збирка црквених матичних књига са подручја Браничевског округа, књига 153. (1895-1906, матична књига венчаних) и 

књига бр. 154 (1895-1906. матична књига умрлих). На подучју АП Војводине Царским патентом 1781. односно од 1784. 

године  регулисано је вођење матичних књига од стране државе и наложено вођење истих независно од вероисповести, а 

происима из 1790. и 1791. године реформаторска, евангелистичка и православна црква изједначене су са 

римокатоличком и матичне књиге ових конфесија добијају доказну снагу јавне исправе, под надзором државе. 

Деклаторијум  Марије Терезије из 1779. године прописао је вођење протокола матичних књига у парохијама 

Православне цркве и обавезу проте и владике да исте контролишу. Милена Поповић Субић, Преузимање, сређивање и 

чување матичних књига у архивима у Аутономној покрајини Војводини, Архивски гласник 13, Београд 2018, 8-11. 



 
Једна од књига на мађарском за цркву у селу Острово  

(општина Костолац/ Град Пожаревац) 

 

Збирка црквених матичних књига у Историјском архиву Пожаревац је формирана у 

складу са Упутством о одређивању критерија о формирању архивског фонда
15

 и 

Препоруком о условима и начину образовања архивског фонда и архивске збирке
16

. Наиме, 

како Скупштине општине које су предаваоци матичних књига нису били истовремено и 

ствараоци, а како изворни ствараоци (цркве) нису Архиву предали своју архивску грађу, 

Стручно веће архива је заузело став о формирању Збирке.
17

 

Збирка црквених матичних књига смештена је у посебној просторији депоа Архива, 

са константним мерењем температуре и влажности, у затвореним металним полицама. 

Књиге су недавно, током 2019. године препаковане у специјално набављене архивске 

кутије. Тиме је ниво заштите овог најзначајнијег дела грађе Историјског архива 

Пожаревац на најбољи могући начин заштићен.  

                                                           
15 Архивски преглед, 1, 1969, Београд 1969,71-76. 
16 Архивист, бр. XXX, 1-2, Београд, 1985, 284-290. 
17Примера ради, Историјски архив Ваљево  је формирао фондове за сваку цркву којој су матичне књиге припадале. 

Свемир Поповић, Црквене матичне књиге ваљевског краја у Историјском архиву Ваљево, Гласник Историјског архива 

Ваљево, бр. 33, Ваљево 1999, 167-172. 



   
Просторија и полица у којој се чувају црквене матичне књиге 

 

 

Сређивање и обрада Збирке 

 

Са сређивањем и обрадом цркених матичних књига започело се убрзо по пријему. 

Архивски помоћник Слободанка Чолаковић која је била задужена за рад са матичним 

књигама приступила је сређивању тако што је књиге разврстала по црквама у којима су 

изворно настале, затим по врстама (књиге крштених, рођених, брачно испитаних, 

венчаних, умрлих и припадајући регистри где постоје уз књиге). У оквиру врста књиге су 

разврстане по хронологији, а затим организоване по општинама – данашњим 

административним целинама у којима се налазе цркве где су књиге настале. Тиме је 

омогућено лакше сналажење, јер се црквена и државна административна управа нису увек 

подударале. До данас је укупно сређено и обрађено 358 црквених матичних књига и то: за 

град Пожаревац (књиге од 1 до 154), Велико Градиште (155-218), Голубац (219-229), 

Жабари (230-251), Жагубица (252-256), Кучево (257-291), Мало Црниће (292-243) и 

Петровац (књиге од бр. 344 до 358). Последњи пријеми из 2017. и 2018. године нису још 

увек сређени и обрађени, односно 125 црквених матичних књига. Укупан број књига 

којима Архив располаже у овом тренутку је 483 књиге. Свака књига представља архивску 

јединицу и има свој редни број. 

Даљи рад на сређивању и обради састојао  се у праћењу редоследа уписа у свакој 

књизи (негде су бројеви погрешно уписани или прескакани, када није било штампаног 

обрасца са утиснутим редним бројевима), утврђиване су прва и последња година уписа, 

вршена нумерација страна или листова (пагинација или фолијација у зависности да ли је 

образац хоризонатални двострани или вертикални једнострани) тамо где то није било 

утиснуто на самом штампаном обрасцу, односно исписано од ствараоца. За сваку књигу  

је рађена унутрашња листа са подацима: редни број црквене матичне књиге у оквиру 

Збирке, црква у којој су настали и пуни назив храма, назив књиге, распон година, место у 



ком је црква/храм, данашња општина, попис места за која се налазе уписи, распон бројева 

уписа по годинама и распон бројева страница за те уписе. Евидентирани су и појединачни 

уписи за места која иначе триторијално не припадају дотичној цркви, примеде уколико их 

је било: нпр. везано за оштећења, нечитке уписе, недостајуће листове или странице, записе 

са маргина или на крају књиге и друге појединости.  

Један број црквених матичних књига са подручја Кучева, Петровца и Жабара нису 

оригиналне књиге, већ су реконструисане двадесетих и тридесетих година 20. века. Ради 

се о књигама које су уништене у Првом светском рату, па је након рата парох у сарадњи са 

Судом општине у месту имао задатак да поново попише, по принципу „од куће до куће“. 

Ту постоји проблем јер  су те  књиге непотпуне и недовољно поуздане, али у недостатку 

других, уверења се издају из њих јер имају печат овере црквених и општинских власти. 

Књиге су биле на јавном увиду и свако је могао да стави примедбу, те се с тога оне 

сматрају јавном исправом.  

 

 
Забелешка о извреном препису/реконструкцији матичне књиге 1928. године, јер је оригинална књига уништена 

у Првом светском рату. 

 

У погледу физичког стања књига евидентирано је за сада 65 књига којима је 

потребан неки облик конзерваторско-рестаураторских радова. Уочена су оштећења у 

смислу истргнутих, погужваних или поцепаних листова, мрље од буђи, гливица, мрље 

непознатог порекла, мрље од влаге. Неке су раскоричене, али је  у глобалу стање ових 

књига стабилно, што је констатовао и конзерватор Архива Србије приликом обиласка 

2016. године.  

За све сређене и обрађене књиге урађен је сумарни попис свих сређених и 

обрађених књига, према начину на који је збирка сређена: према општинама, храмовима, 

врстама и хронолошким одредницама у оквиру врсте књига. По један примерак овог 



обавештајног средства налази се у Одсеку заштите у архиву (депо) и  управној згради 

Архива. На сајту Архива постоји попис књига које су сређене и обрађене.  

Архив је 1998. године донео и Упутство о употреби матичних књига. 
18

 

 

 
 

За време бомбардовања СР Југославије 1999. године матичне књиге су евакуисане 

из депоа у подрум зграде Народног музеја у Пожаревцу са другом значајном грађом из 

архива. Да невоља не долази сама, поред опасности од бомбардовања, дошло је и до јаког 

невремена у ноћи између 30 јуна и 1. јула 1999. године. Подрум је поплављен.  Матичне 

књиге нису биле изложене води, али су релативно дуго стајале у просторији са високом 

влажношћу ваздуха, што је утицало на њихово касније стање. Књиге су по  окончању 

бомбардовања враћене  у депо Архива, а последице повећане влажности саниране.    

 

 

Микрофилмовање и дигитализација 

 

Збирка црквених матичних књига односно део збирке који је сређен и обрађен је 

највећим делом миркофилмован и дигитализован. Један део Збирке (пожаревачка Саборна 

црква) који је први микрофилмован тренутно се пребацује са микрофилмских ролни у 

дигитални облик. Остатак Збирке који је микрофилмован, истовремено је и дигитализован. 

Мањи део сређене и обрађене Збирке, укупно 34 књиге (од броја 309 до 343) потребно је и 

микрофилмовати и дигитализовати. У поступку заштите није доследно поштовано 

правило прво микрофилмовање па дигитализација, већ је један део прво микрофилмован 
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па дигитализован, док је други део дигитализован па микрофилмован. Свака књига је пре 

микрофилмовања односно дигитализације имала израђену унуташњу листу, назнаку за 

почетак и крај књиге (шпица). Микрофилмови се чувају у оквиру Збирке микрофилмова, а 

дигитални медији у оквиру Збирке дигиталних медија.  Код микрофилмовања матичних 

књига пожаревачке цркве радило се у три примерка од којих је један оригинал и две диазо 

копије. Једна диазо копија била је намењена за коришћење, док је друга предвиђена за 

измештање на другу локацију у складу са упутствима. Касније је због финансијских 

разлога, рађен један оригинал и 1 диазо копија. Дигитални облик црквених матичних 

књига чува се на ДВД носачима у депоу, односно  на сториџима већег капацитета у 

управној згради. Истраживачима су црквене матичне књиге у оквиру Збирке доступне  за 

коришћење у дигиталном облику или у облику микрофилмова (за део који није 

дигитализован), односно у оригиналу у случају потребе и посебном одобрењу директора 

установе. Дигитализовани облици нису доступни на вебу, нити су део неке базе података  

и као такви претраживи. Дигитална копија се „листа“ као и обична књига, што је за многе 

предност, док је за друге недостатак.  

 

 

Коришћење 

 

Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих представљају драгоцен извор за 

различита историјска, демографска и генеалошка истраживања. Њихово коришћење 

највише зависи од њихове очуваности.
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 Може се рећи да је Збирка црквених матичних 

књига у Историјском архиву Пожареац са укупно 483 књиге делимично добро сачувана. 

Подаци које они садрже значајни су за истраживања на микротерену по различитим 

основима, демографска, генеалошка, историјска, етнолошко-антрополошка и друга. У том 

смислу нарочито су драгоцени и занимљиви записи на маргинама књига. Тако на пример у 

књизи бр. 208 Манастира Нимник на стр. 136. стоји запис „Овај протокол од сада важи 

само за Курјаче, Поповац и Ђураково јер нису хтеле општине по наређењу да набаве нове 

протоколе“. Књига бр. 249 цркве Четерешке (1905-1930. године) садржи уписе смрти 

погинулих у борбама са Турцима и Аустријанцима, као и војника умрлих од задобијених 

ратних рана и болести у периоду 1913-1920. године. Уписе смрти погинулих војника 

садржи и књига бр. 251 исте цркве. У књизи бр. 267 за уписе венчаних, за 1909. годину 

садржи  упис венчања коњичког потпоручника и невесте из Русије (Црква кучевачка, стр. 

99, упис под  бр. 155). У књизи бр. 277 цркве у Раброву, стоји забелешка за 1876. годину 

„крштени у врем бежаније у Раброву“ или „крштени у време српско-турског рата“ или за 

1977. годину за родитеље детета пише да су „житељи рударски“. Драгоцени су и уписи у 

књигама умрлих где је уписивана старост лица које је умрло, као и болест или случај 

услед кога је преминуло. У књизи бр. 323 на стр. 27 стоји упис на маргини о извршењу 

пресуде стрељањем разбојника (Црква у Смољинцу). У књизи бр. 63 (пожаревачка 

Саборна црква) налазе се уписи умрлих у затвору за период 1872-1873. и касније. Затим, у 

књигама цркве у Острову (некад Хабсбуршка монархија) вршен је упис за насеља која су 

после распада Аустро-угарског царства припала Румунији. Такође, у књигама Цркве у 

Острову вршени су и уписи лица римокатоличке вероисповести. Од значаја је и забелешка 
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на стр. 69. књиге бр. 125 (Црква у Острову)  да је 1866. године престао упис новорођене 

крштене деце у црквене матичне књиге, а отпочео њихов упис у  грађанске матрикуле. 

Иста књига садржи и препис дела грађанске матрикуле за поједине године; у књизи бр. 

135 Цркве у Острову налази се препис уписа погинулих војника из грађанске матрикуле за 

период 1914-1916. (на стр. 105) и сличне занимљиве забелешке. 

 
Забелешка у матичној књизи умрлих Цркве у Острову из 1915. године о умрлима у току бежаније због 

„Германске најезде“ 

 

Збирка црквених матичних књига је на најбољи начин представљена на изложби 

коју је Историјски архив Пожаревац приредио 2004. године пожаревачкој јавности, 

презентацијом и изложбом записа са маргина црквених матичних књига, чији је аутор 

била архивски помоћник Слободанка Чолаковић.  

Црквене матичне књиге у оквиру Збирке су најчешће коришћена архивска грађа за 

истраживање породичног стабла, што самостално од стране истраживача, што по 

захтевима да то услужно обаве архивски радници. У депоу Историјског архива, по 

захтевима странака број поднетих захтева је растао из године у годину, да би последњих 

година опадао. Изводи из књига рођених, венчаних или умрлих били су неопходни у 

процесу доказивања за потребе реституције, за потребе уписа власништва, доказивања 

пред судом, легализације, а у последње време и за доказивање порекла  којим би гађани 

остварили право на држављанство и пасош неке од држава чланица Европске уније 

(румунско или бугарско порекло).  

 

 



Табела: Број примљених и решених захтева странака у периоду 2007-2018. године са 

бројем захтева из Збирке црквених матичних књига
20

 

 
Година Поднети захтеви 

странкака 

Захтеви из ЦМК Проценат 

2007 825 Нема података
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 Нема података 

2008 700    Нема података Нема података 

2009 791    Нема података Нема података 

2010 710 18 2,5 % 

2011 621 17 2,7 % 

2012 960 81 8,4 % 

2013 1126 79 7,0 % 

2014 1087 96 8,8 % 

2015 809 36 4,4 % 

2016 968 39 4,0 % 

2017 1252 29 2,3 % 

2018 1084 32 2,9 % 

 

На решавању захтева из Збирке црквених матичних књига радила је до 2010. године 

архивски помоћник Слободанка Чолаковић, а након њеног одласка у пензију на решавању те 

врсте захтева ради архивист односно виши архивист задужен за послове у депоу ИАП. 

Неодумицу у вези са даљом будућношћу Збирке црквених матичних књига у Архиву 

стварају активности Министарства културе и информисања Републике Србије на враћању 

црквених матичних књига верским заједницама, а са друге стране, Архивиама су током 2019. 

године, по налогу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, од стране 

Општинских управа предате црквене матичне књиге закључо са 1918. годином. Историјски 

архив Пожаревац до сада није имао потраживања за враћање књига од Браничевске епархије. 

Архив је 15.10.2010. године потписао протокол о сарадњи са Браничевском епархијом, што 

надамо се довољно говори о поверењу које Браничевска епархија гаји према Историјском 

архиву у погледу заштите њихове архивске грађе. Томе у прилог говори и што је  Историјски 

архив Пожаревац 26. јула 2019. године добио Архипастирску Грамату од Његовог 

Преосвештенства Епископа Браничевског Господина Игњатија за дугогодишњу сарадњу на 

остваривању црквено-културних вредности. 

 

 

                                                           
20 Наведени период је узет за анализу, јер је у том периоду аутор прилога била руководилац  у депоу ИАП и за тај 

период има податке. 
21Захтеве из црквених матичних књига је до 2010. године радила архивски помоћник Слободанка Чолаковић, до одласка 

у пензију, па за тај период аутор нема прецизних података. Од 2010. године на решавању захтева радио је архивист у 

депоу. 



 
Фотографија са сајта ИАП 

 

Закључак 

Црквене матичне књиге представљају прворазредни историјски извор, културно 

добро од изузетног значаја, национално богатство којим народ на овим просторима, без 

обзира на конфесију и народност доказује своје присуство и идентитет. Збирка црквених 

матичних књига у Историјском архиву Пожаревац је управо тако и третирана, као 

документа од највећег значаја. У том смислу, сви послови на преузимању, смештају, 

сређивању и обради, њиховом коришћењу су пажљиво планирани и увек посматрани као 

приоритетни.  

Некада су матичне књиге биле јавне исправе којим су држава и црква пратиле 

стања становништва, бројност, доспелост за војску, за плаћање пореза. Матичне књиге 

данас пре свега имају културну и научну вредност, али им се не може оспорити и то да и 

даље имају улогу и јавне исправе и доказног средства. Анализом садржаја и уписа 

црквених матичних књига може се реконструисати живот обичних људи, њихови 

најважнији и пресудни тренуци у животу, рођење, крштење, венчање, рођене деце, смрт. 

На тај начин, њиховим очувањем и давањем значаја који им припада сваки човек постаје 

историјска личност. Оне су неисцрпан извор података о економском стању 

микросредине, њеним демографским кретањима, полној и старосној структури, 

занимањима, о ратовима, недаћам, гладима, природним катастрофама, миграцијама које су 

њима условљене, осцилацијама у броју становништва... Дакле, из много разлога Збирке 

црквених матичних књига треба да су приоритет државе, али и конфесија које су их 

стварале. Због њиховог значаја за државу и све грађане који су је чинили, чине или ће 

чинити, без обзира на националност и конфесију сматрамо да су оне најбезбедније у 

установама које су специјализоване, и стручно и у погледу опреме да на прави начин ово 

најважније благо сачувају од пропадања и уништења – у архивским установама. 


