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Међуопштински историјски архив  Чачaк 

Archives Intercommunales Historiques de Čačak 

  Господар Јованова 2, 32 000 Чачак, 

                                                 тел. (032) 322-729, тел.факс (032) 342-860 

        email:arhivcacak@mts.rs ПИБ:101113431, 

Број. 213/3 

Датум: 27. април 2018. 

 

На основу члана 45. став 1. алинеја 9. Статута Међуопштинског историјског архива 

за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, Управни одбор је према својој 

утврђеној надлежности, на седници одржаној дана    27.априла 2018. године, донео 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Од оснивања Установа је носила називе: Архивско средиште од 1948. до 1955, 

Градска државна архива од 1955. до 1956, Историјски архив од 1956. до 1977, а 

следећа  промена назива била је половином 1977. у Међуопштински историјски архив 

за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани.  Последња измена извршена је 2011. 

на основу Закона о територијалној организацији Републике Србије1, који је на снази од 

29.12.2007. када је општина Чачак добила статус града. Садашњи назив установе је 

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани.  
 

Закони који регулишу рад Архива: 

 

 Закон о културним добрима (Сл. гласник РС 71/94) и Закон о култури (Сл. гласник 

РС 72/2009- примењује  се од марта 2010), 

 Закон о јавним службама (Сл. гласник РС 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005-

испр. др.закона и 83/2005- испр. др. закона), 

 Закон о делатностима од посебног друштвеног интереса у култури (Сл. гласник РС 

49/92) и 

 Закон о раду у државним органима (Сл. гласник РС 48/91 и 39/02). 

 Стручни рад заснива се на упутствима и препорукама Архивског већа при Архиву 

Србије. 

 

Међуопштински историјски архив  Чачак, у протеклој 2017. години, радио је на 

реализацији програмских задатака који су усвојени крајем 2016. године, а односили су се 

на област заштите архивске грађе и регистратурског материјала на подручју града Чачка и 

општина: Горњи Милановац и Лучани. 

 У Архиву се  током 2017. године  радило на следећим пословима: заштити 

архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива, пријему грађе и раду у депоу, 

сређивању и обради, снимању архивске грађе и сређивању фототеке, издавању уверења, 

раду са истраживачима и културно-просветно-пропагандној делатности. 

   

 

КАДАР У АРХИВУ 

  

       У току 2017. године у Архиву је радило 15 стално запослених радника, и два на 

одређено време. Због повећаног обима посла на одеђено време примљено је за послове 

манипуланта у депоу, једно лице, а постојала је потреба да се још једна особа стручно 

оспособљена ангажује на одређено време.  У Архиву је утврђено 11 радних места за која је 

систематизовано 17 извршилаца. Од стално запослених, једанаест  има положен стручни, 

                                                           
1  Службени гласник Републике Србије бр 127/07. 



архивистички течај. Једно лице има звање мајстора фотографије и међународно признато 

звање AFIAP.  

 Квалификациона структура стално запослених је: 

- један има звање магистра тј. VII/2 степен 

- шест радника са високом стручном спремом,  

- два са вишом, 

- четири са средњом  

- два КВ радника 

 

 

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ВАН АРХИВА 

 

 

 Међуопштински историјски архив у Чачку врши надзор у регистратурама на 

територији града Чачка и општина: Горњи Милановац и Лучани. Европски стандарди 

захтевају да сва предузећа и корпорације која излазе на свеетско тржиште, морају имати 

добро сређену и класификовану архивску грађу.  

У спровођењу успешне заштите архивске грађе ван архива, обавезе архива се 

реализују кроз вршење стручног надзора над ствараоцима архивске грађе у погледу 

евидентирања, класификовања, архивирања, чувања, стручног одржавања, одабирања 

архивске грађе и излучивања безвредног регистратурског материјала.2 Унутар архива воде 

се одговарајуће евиденције о регистратурама (активним и пасивним), где се бележе све 

промене о ствараоцима грађе. Урађена је и компјутерска евиденција свих  620 

регистратура са територије коју покрива Архив у Чачку. 

Основни циљ ове службе је сачувати архивску грађу данашњег времена која је 

често у опасности, првенствено због смештајног простора, стечаја фирми, 

необавештености запослених о вредности архивске грађе, недовољне стручности (радно 

место архивара).3 Од 2009.  чачански архив је организовао три   семинар за архиваре из 

регистратура са подручја Чачка, Горњег Милановца и Лучана. 

 

 Служба заштите  архивске грађе и регистратурског матријала ван архива вршила је 

у току 2017: 

 - Стручни надзор над архивирањем и стручним одабирањем архивске грађе у 20 

регистратура. 

                                                           
2 Законом о државним архивима из 1951. године Архиви су добили право да врше контролу и дају 

стручна упутства о начину чувања и сређивања дефинисана заштита архивске грађе  ван архвива. Милић 

Петровић, Заштита грађе ван Архва; Архивски преглед, 2, Београд 1980, стр. 37. 
3 Године 1967. донет је Закон о архивској грађи и архивској служби у целини. Овим законом Архив 

Србије је добио матичну функцију са задатком да прати и проучава потребе и услове рада регионалних 

архива и да предлаже мере за унапређење архивске службе. Законом је заштићена сва архивска грађа и  

регистратурски материјал као потенцијални извор за архивску грађу, без обзира чији је и где се налази. 

Архивска грађа је проглашена за „споменик културе“ и обавезује њене имаоце и ствараоце да је у сређеном  

и пописаном стању предају надлежном архиву. 



 - Вођење Записника приликом преузимања архивске грађе и документарног 

материјала из дванаест регистратура.  Преузета је архивска грађа и документарни 

материјал од: 

 1.  Градска управа Чачак 

 2. Општинска управа Лучани 

 3. „ПАПИР ПАК“ –Чачак 

 4. ЗЗ „ ЗАДРУГАР“ –Чачак 

 5. „ВОЋАР“-Котража 

 6. „ПАНТО МАРКЕТ“ – Чачак 

 7. ДОО „ПРОФИПЛАСТ“- Чачак 

 8. Индустријски комбинат Гуча 

 9. ДОО „МОТОРЕМОТ“ Чачак 

 10. „LAKI LINE“  Чачак 

 11.УТП „ДРАГАЧЕВО“ Лучани 

 12. ФАБРИКА ХАРТИЈЕ -Чачак  

 Укупно преузето и смештено у архивски депо 275,05 метара дужних архивске 

грађе и документарног материјала. 

 

 Урађено је 11 Записника о излучивању и 11 Решења којима се одобрава 

излучивање безвредног регистратурског материјала, на основу којих је укупно излучено 

420,35 метара дужних документације којој је истекао рок у 2017.  
 Дата је сагласност на употребу Листе категорија регистратурског материјала са 

роковима чувања у следећим регистратурама:  

-ОШ „Миленко Шушић“- Гуча 

-Апетекарска установа Чачак 

-Окружни затвор Чачак 

 Дата је сагласност на три Листе категорија током 2017.на основу које се врши 

поступак излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала као и 

одабирања, вредновања и начина предаје архивске грађе Архиву који је надлежан. 

 Спољну службу води архивски саветник Миломирка Аџић, дипломирани правник. 

   

 

 

ПОСЛОВИ У ДЕПОУ 

  

 После многобројних премештања, Вук Петронијевић, тадашњи директор,   успео је 

1968. да  Историјски архив добије на трајно коришћење део зграде бившег Начелства 

округа чачанског, која је подигнута 1875-1877. и проглашена за културно добро  1974, а 

три године касније за културно добро од великог значаја. У приземљу зграде смештен је 

депо са архивском грађом,  површине од 500 m², а на спрату – радне просторије, галерија, 

библиотека са читаоницом и фото-лабораторија. Најважније је да су услови које је 

нудила зграда били по архивистичким нормама задовољавајући: простор одређен за 

депо морао је да буде већи од површине 500 m², и да има два излаза на различите 

стране: на главну улицу (Господар Јованову) и двориште зграде Старог начелства. 

Тачније,  прилаз депоу који је у Градском дворишту, по архивистичким нормама 



неопходно је да буде довољно простран за допремање архивске грађе или у случају 

ванредних услова за лакше извлачење архивских фондова.   
  Последњих година поново је актуелан проблем смештаја преузете архивске грађе, 

који решавамо куповином компакт полица, преуређењем подрума у депо (150 м2) и 

припремом да се изврши преурђење таванских просторија, како би две установе културе 

смештене у згради (музеј и архив) добили додатни простор од 1.030 м2. Град Чачак је од 

2013.до 2017. за сређивање и опремање подрума депоа издвојио 3.000,000 динара. Прво су 

извршени грађевински радови, хидроизолација подрума депоа, кишна канализација, 

надстрешница, изливање подова отпорних на влагу и ватру, вентилациони систем хлађења 

и загревања, повезивање са видео надзором.  

 Послови у депоу обухватају: пријем, смештај, издавање архивске грађе архивистима за 

сређивање и корисницима у читаоници, издавање уверења по захтевима грађана и 

микрофилмовање, вођење евиденције за целокупну архивску грађу. Архив преузима 

архивску грађу на основу законске доспелости, поклона, откупа, завештања и депозита. За 

архивску грађу чији је рок чувања – трајно, оперативно коришћење  је  30 година од дана 

настанка, тада се предаје Архиву. Због великог броја фирми које су отишле у стечај 

примљено је доста регистратурског материјала и архивске грађе која временски не би 

требало да буде у депоу, што је довело да су граничне године  од 1813-2016. Шеф Службе 

депоа је виши архивски помоћник I врсте Зоран Маринковић, архивски манипулант Саво 

Ковачевић  

 Наведени фондови који су преузети и смештени у депо током 2017. сређени су  за 

коришћење, извршен је попис досијеа запослених,  пројектне документације. Наредне 

фазе архивистичког сређивања  предстоје. Редовно је на основу ове документације  

издавана архивска грађа и техничка документација истраживачима и другим 

корисницима.   

 

 Набављене су кутије које су прављене по архивистичким стандардима и потребама, 

различитих димензија,  за старије фондове,  као и за смештај  уписница, деловодника, 

архивских изложби. Захваљујући финансијској подршци Министарства културе од 2013. 

до 2017. набављене су покретне полице за четири  просторије, којима се  најадекватније 

искоришћава простор и омогућава да депо прими дупло више архивске грађе, чиме се 

питање простора решава на једноставнији начин.4 Купљене су и непокретне полице за 

                                                           
 4 Године 2013 – Постављен је укупно десет  покретних сегмената, од којих је сваки ширине 625 mm, 

висине 3 477 mm са шинама, дужине 4 145 mm; број нивоа по висини: седам поличних и један покривни, 

чиста висина поличног места 415 mm, носивост једне полице 180 кг континуалног оптерећења 345 х 1360 

mm. Године 2014 – Постављено је укупно пет покретних сегмената, (претходно наведених димензија) број 

нивоа по висини: седам поличних и један покривни , чиста висина поличног места 415 mm,носивост једне 

полице 100 кг континуалног оптерећења 345 х 1360 mm. Године 2015 – Постављено је укупно осам 

покретних сегмената, од којих је сваки ширине 630мм, висине 3 500мм, дужине 4 145 мм; број нивоа по 

висини седам поличних и један покривни, чиста висина помичног места 415 мм, колица којим се покрећу 

регали четири комада димензија 626 х 4 216, држачи колица –шине за простор, полични регали друге врсте-

стабилни-полице з архивске кутије димензије 350 х 3 500 х 5 355, n =8. Бочна лимена облога-држачи полица 

630 х 3 500 ; бочна лимена облога- држачи полица 350 х 3 500. Монтажа старих полица осам метара н= 

седам, набавка и уградња неонског осветљења између сваке постојеће светиљке н= осам комада; регали су са 



ходнике депоа, које служе  за прихват приспеле архивске грађе, као и метални ормани за 

матичне књиге, мапе, пројекте и карте. Министарство културе и информисања Републике 

Србије је од 2013. до 2017. за опремање депоа чачанског архива издвојило 4.500,000 

динара.  

  

 

СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 

СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ  један је од најважнијих и најсло-

женијих стручних послова у архивима. Послови сређивања садрже преко 80 радних 

операција. Рад у архивском депоу трајао је од јуна до краја новембра. Сређивани  су 

новопримљени фондови „Воћар“ Котража; „Папирпак“, Градска управа Чачак 1971-1980. 

(пројектна документација); Општинска управа Лучани; „ПАПИР ПАК“ – Чачак; ЗЗ „ 

ЗАДРУГАР“ – Чачак; „ВОЋАР“- Котража;  „ПАНТО МАРКЕТ“ – Чачак; ДОО 

„ПРОФИПЛАСТ“- Чачак;  Индустријски комбинат Гуча;  ДОО „МОТОРЕМОТ“ Чачак; 

„LAKI LINE“  Чачак; УТП „ДРАГАЧЕВО“ Лучани; ФАБРИКА ХАРТИЈЕ – Чачак. 

Премештање великог броја фондова и рад у депоу је настављен  због замене и 

поставке  нових полица. Истовремено је настављен  рад на новој поставци депоа.  

 У току 2017. године архивистички су сређивани  следећи фондови: 

      - Настављена је ревизија архивског фонда СО Горњи Милановац (1944 - ), на основу 

написаног методског упутства за сређивање, архивска грађа разврстана је у складу са 

клсификационим планом:  НО Горњег Милановца, Извршни одбор НОГ-а ; Народни 

одбор Градске општине у Горњем Милановцу, Народни одбор Општине Горњи 

Милановац; Записници са Збора бирача МНО, НОГ, односно НОГО Г Милановца, као и 

записници Савета за комуналне послове, за народно здравље и социјалну заштиту , за 

просвету и културу , за стамбена питања;за пољопривред , за трговину и снабдевање  и 

Грађевински савет 

 - Завршено је сређивање   новопреузете архивска грађа СО Лучани  (1949-1983). 

Ревизијом читавог фонда (претходно преузетог) и новопридошле пројектне документације 

приватних и правних субјеката, створен је нови попис грађе. 

 - Завршен је попис предмета оставинских расправа Општинског суда Горњи 

Милановац (1945-1982), као и попис једне кутије конфискација. Укупно је пописано 

осамдесет кутија Општинског суда Горњи Милановац 

                                                                                                                                                                                           
стране затворени лименом облогом, покретни регали су на шинама, а покретање је на ручни погон 

окретањем воланом. Сви метални делови су заштићени по стандардима за чување архиваске грађе. Године 

2016 – Постављено је шест покретних сегмената, сваки ширине 630мм, са седам поличних места и једним 

покривним. Један је дужине 4 145мм а пет дужине 4 295мм. Постављено је и три стабилна сегмента ширине 

350 мм, са седам поличних места и по једним покривним дужине 5505, 5055 и 4145мм. Регали су са спољне 

стране затворени лименом облогом, покретни су на шинама, а покретање је на ручни погон окретање 

воланом.Просторије од 158,88 м2 у потпуности су опремљена покретним полицама које одговарају висини 

простора – полице су више него уобичајене, тако  да у постављене покретне регале може да стане оптимално 

2/3 више архивске грађе. У току 2017. године уграђено је 224 дужинских метара непомичних полица који су 

прављени по мери ходника, односно простора депоа. Набављен је један орман за смештај мапа, пројеката и 

карата и седам архивских ормана.  



 - Извршен је попис Општинског суда Чачак-земљишно-књижни уписи за 1956.и 

1965, који су недостајали у досадашњем попису  

 Завршен је  рад на сређивању личног фонда новинара и уредника Чачанског гласа, 

Милана Ђоковића (1923-1994), публицисте и културног радника који је био председник 

Подружнице Удружења новинара Србије.  

После сређивања направљен је  попис досијеа запослених Индустријског 

комбината Гуча, који је отишао у стечај.  

 Започели ревизију фонда Општинске конфренције Социјалистичког савеза радног 

народа Горњи Милановац 1962-1989. 

 Започели  ревизију фонда Општинске конфренције Социјалистичког савеза радног 

народа Чачак 1962-1989. 

  На сређивању архивске грађе раде архивски саветници, дипломирани историчари: 

Зорица Матијевић, Горан Давидовић, Оливера Милосављевић. Затим, архивист Марија 

Крњајић, дипломирани историчар Мирослав Пурић.  Архивски помоћници:Душица 

Ружичић, Јасминка Кнежевић.   

 

 Настављено је вођење и компјутерска обрада Регистра културних добара Архива, 

коју води Горан Давидовић архивски саветник. Неопходне податке о приспелим 

фондовима добија од шефа депоа и колегинице која води спољну службу. 

  

СНИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ФОТОТЕКА 

  

 Рад на редовним  пословима у фотолабораторији Архива: снимању архивске грађе, 

вођењу фототеке збирке фотографија, техничком реализовању изложби, снимању 

промоција, предавања, раду на терену и фотокопирању архивских докумената за потребе 

установе, странака и истраживача је настављено. 

 Као један од најбољих начина заштите архивске грађе, настављено је започето 

снимање грађе из XIX века;  фонда Начелства округа чачанског 

  

 За Фототеку – током лета колега Зоран Милошевић, мајстор фотографије са 

највишим  светским звањем Е(екселенција) FIAP, радио је на обради задњег дела Збирке 

фотографија Чачанског гласа  који обухвата новији период од 1990-2002. године, који је 

највећим делом састављен од фотографија привредних организација, снимака за рекламне 

стране. Преко 25 најзначајнијих  привредних организација које су чиниле окосницу 

чачанске привреде последње деценије 20. века: Хидроградња, Литопапаир, Цер, Млекара, 

ПИК Чачак, Воћар; Сточар; Графопромет; Аутопревоз;  Ремонт; Пошта и др. Након 

механичког чишћења, сређивања, приступљено је груписању, а након тога и попису 

фотографија (са описом садржаја, временом и местом снимања и техничким 

карактеристикама стања фотографија). Овај део збирке обухвата 720 нових фотографија. 

 

Збирка архивских изложби коју чине експонати (документа и фотографије)  

поставки којe смо организовали (са потребним легендама), смештени су у архивске кутије 

израђене по тачно наведеним мерама. Током 2017. технички је реализована и постављена 

изложба „Српско турски ратови (1876-1878) у документима Војног и чачанског архива“, 

јун 2017.  

  



За фото документацију Архива снимљене су фотографије са стручних састанака, 

Дана Архива, отварања  изложби, промоција књига, предавања, рада на терену, Ноћи 

музеја - укупно 780 фотографија са ових догађаја. Састанак Друштва Свети Сава (3.март 

2017); промоција књига Заблаћка Балуга и околина (16.март 2017); Једна изгубљена 

историја Србија у 20.веку (24.април); часописа Братство ХХ (18.мај 2017); Дневник 

Јована Јовановића Пижона 1896-1920. (16.јун 2017). Са састанка градоначелника са 

директорима установе културе одржаног у Архиву (17. јун 2017); са отварања и поставке 

изложбе Српско-турски ратови 1876-1878 (28. јун 2017); са Треће радионице 

Архивистичког друштва Србије одржаног у чачанском архиву (13. септембар 2017); 

посета колектива Историјског архива Града Београда  Архиву (22. септембар 2017); са 

одржаног округлог стола о Раки Левајцу (7. децембар 2017). 

Укупно са ових догађаја за фото документацију Архива снимљено је и обрађено 

920 фотографија. 

 . 

Сајт Архива: За потребе  сајта Архива који се свакодневно ажурира, као и друге 

информативне сајтове – портале и штампу снимљено је, скенирано и обрађено 510  

снимака који су били коришћењи за благовремено обавештавање о свим догађајима у 

нашој установи..  

 

Фотокопирање архивске грађе – за потребе установе, истраживача и странака 

фотокопира се архивска грађа. Ове године  урађено је 23 000 фотокопија архивских 

докумената; грађевинских дозвола, пројектне документације, реституције...  

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

  

  Историјски архив Чачак, као научна и културна установа започео је своју 

издавачку делатност 1965. био је први који је у послератном Чачку добио ексклузивно 

право да се бави издавачком делатношћу.  

 Штампан је    часопис Изворник  у  коме   објављујемо  изворну архивску грађу (од 

1984) и као такав, био је јединствен  у Србији до појаве Старог српског архива. Објављене 

радове, приредили су архивисти  Чачанског архива и сарадници.  У 32 ом  броју  

годишњака  Изворник публиковано је осам радова ( временско раздобље   од 1818. до 

1962): Из заоставштине кнеза Пожешке нахије Василија – Васе Поповића (1818/1830); 

Суђење због једног стола у Рудничком начелству 1890-1892; Тапије (Баштинке) манастира  

Никоље 1908–1911. године; Предлози за одликовање орденом Карађорђеве звезде са 

мачевима официра Х пешадијског пука I позива за заслуге 1914. године; Општина  

заблаћка у ратној  1915. години; Државна мешовита грађанска школа Чачак, Други део (од 

школске 1942/1943. до гашења школе 1945. године); Чачански средњошколци на изградњи 

Новог Београда (1949); Конкурс за изградњу Спомен парка у Чачку из 1962.године. 

 

 У 33 броју Изворника објављено је девет радова (временско раздобље 1832-1974): 

Видовска и трнавска села у  тефтеру пореских и арачких глава Нахије пожешке 

1832.године; Полицијски извештаји Начелства округа чачанског за 1851; Руске године 

Радоја Јанковића - сведочанство о Октобарској пролетерској револуцији; Прво 

одликовање додељено Николи Тесли. Писано поводом 125. годишњице доделе ордена; 



Картон личних и службених података генерала Драгомира Љ. Вуковића; Спискови 

чачанске сирочади после Првог светског рата; Светосавска беседа Светомира 

Чубраковића Бресница 1930. године; Чачански средњошколци на изградњи Новог 

Београда (1950); Коначни одабир идејног решења за пројекат Спомен парка у Чачку (1970-

1974). 

Као један од издавача, заједно са Философским факултетима у Београду и  Бањој 

Луци, и Источном Сарајеву,  објављено је петнаест  бројева Старог српског архива у 

склопу пројекта Српска држава и друштво у изворима средњег века, одговорни уредници   

професори Андрија Веселиновић и Раде Михаљчић.  Редакцију овог јединственог 

часописа сачињавају професори Катедре за средњи век Философског факултета у 

Београду, који су и аутори. Сличних часописа нема много ни у развијеним европским 

земљама које су одавно издале своје средњовековне повеље. Часопис се бави 

средњовековним документима пре свега као историјским изворима, укључујући анализу и 

помоћне историјске науке – дипломатику, хронологију, сфрагистику, сигилографију. Од 

десетог броја Стари српски архив  такође је увео нов начин приређивања историјских 

извора. 

Поводом Дана Града  у Међуопштинском историјском архиву Чачак, одржан је 

округли сто Командант слободног Чачка Рако Левајац и његово доба. Архив је наставио   

представљање значајних а мало истражених  личности из прошлости, које смо започели  

2008.  књигом о Породици Крен зачетнику индустрије у Чачку;  наставили 2012. када је 

објављена прва књига едиције „Памћеници“   Први грађани Чачка у којој су забележени 

животописи 34 председника општине чачанске од 1839. до 1914.  Наредне 2013. објављена  

Писма пријатеља Стевану Крену (Јарослав Кужељ, Никола Зега,   У оквиру обележавања 

два века од подизања Хаџи Проданове буне у Трнави, чачански архив је штампао 

монографију Војвода Хаџи Продан Глигоријевић. Наредне 2015. одржан је округли сто са 

професором Правног факултета др Јовицом Тркуљом посвећен професору и предратном 

министру, Чачанину Михаилу Константиновићу. 

Захваљујући радовима учесника округлог стола Командат слободног Чачка Рако 

Левајац и његово доба  приближили смо време прве половине 19.века кроз опште 

политичке прилике, демографске и популационе промене, привредне токове, опажања  

странаца о српском народу и његовим вођама, са посебним приказом рудничко таковског 

краја и војвода са тог подручја, коме припада и  Рако Левајца (порекло из Љеваје) и 

његова породица. Др Радомир Ј. Поповић, виши научни сарадник (Историјски институт) 

чија је област истраживања политичка и друштвена историја Србије прве половине 19. 

века; историја села, презентовао је свој рад о српским војводама и Раки Левајцу у 

историјском и социолошком контексту. Др Александра Вулетић виши научни сарадник 

(Историјски институт)  чија је област истраживања  породице у 19.веку,   приказала је 

миграциона кретања и демографске промене у Србији,  у првој половини 19.века, када су 

Котража и Прањани имали више становника од Чачка.  

Др Бојана Миљковић Катић, научни саветник (Историјски институт) чија је област 

истраживања  привредна и друштвена историја Кнежевине Србије, занимљивом причом о 

основним привредним гранама и развоју привреде у ослобођеној Србији, како у 



Карађорђево тако и у Милошево доба, доказала је да је Рако Левајац био уважени сточни 

трговац и пре почетка устанка 1804. Др Љубодраг П.Ристић, виши научни сарадник  ( 

Балканолошки институт САНУ) бави се истраживањем политике великих сила, посебно 

Велике Британије према Кнежевини /Краљевини Србији у 19.веку. Његов рад о странцима 

који су упознали Србију и Србе   (Пирх, Каниц, Куниберт, Буе) и њиховом виђењу како 

народа и обичаја тако и њиховог владара, Милоша Обреновића, представља значајно 

сведочанство о времену када је Кнежевина Србија постала занимљива Европљанима.    

Александар Марушић, историчар, виши кустос, директор Музеја рудничко 

таковског краја, бави се истраживањем завичајне повеснице рудничко таковског краја. 

Један од уредника стручне каталошке публикације Обреновићи у музејским и другим 

збиркама Србије и Европе,  до сада су објављене четири књиге које су привукле пажњу 

стручне јавности. Марушић је приказао значај рудничко таковског краја  у српској  

револуцији, кроз улогу војвода (међу којима је Рако родом из Љеваје) и кнежева, у 

стварању државе српског народа.  

Горан Левајац  професор историје у Другој крагујевачкој гимназији. После 

дугогодишњег истрживања написао је књигу Рако Левајац заборављени војвода која је   

штампана у  издању Историјског архива у Чачку непосредно после одржаног округлог 

стола, крајем децембра . Рецензент књиге био је проф.др Радош Љушић са Филозофског 

факултета Универзитета Београд. Прошло је  240 година од рођења првог заповедника 

ослобођеног Чачка, војводе Раке Левајца, једног од најугледнијих Карађорђевих устаника 

и представника на Остружничкој скупштини, као српски изасланик био је и на 

преговорима под покровитељством Аустрије у Земуну, маја 1804. Као устаник учествовао 

је у свим   важнијим бојевима Првог српског устанка. На списку устаничких вођа, октобра 

1804.  који је састављен у Земуну, је и Рако Левајац који је на челу Пожешке нахије са 108 

села. После пропасти устанка Рака Левајац је  остао у Србији. Првих дана по избијању 

Другог српског устанка, учествује у борбама за ослобођење Чачка 1815. Остао је у сећању 

као изузетно велики јунак. Умро је 17/29.октобра 1833. и сахрањен са јужне стране цркве у 

Мојсињу. 

  

  

ИНФОРМИСАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ , ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА   

  

 Протекле, 2017. архивску грађу користило је 110 истраживача. Највећи број 

корисника проучавао је матичне књиге, због писања родослова и хроника  места, као и 

фондове који пружају податке о привреди. Истраживачи су архивску грађу користили за 

писање монографија, дипломских, матурских и семинарских радова.  

 Током 2017. издато  је  1.153  уверења из архивске грађе чачанског архива. Као и 

претходних година највећи број захтева односио се на утврђивање података о стажу 

осигурања и зарадама за раднике чија су  предузећа отишла у стечај(М- 4 обрасци, пријаве 

– одјаве осигурања, уверења о бенефицираном радном стажу, зарада запослених и сви 

подаци који се тичу рада и радних односа). Највећи број захтева је од ПИО Чачак , затим 

испоставе у Лучанима и Горњм Миланвцу али и из Београда, Краљева, Ваљева, Лознице и 

других. Најчешћи захтеви се односе на следећа предузећа: Хидроградња Ччак, Јелица 

Чачак, Први октобар Чаачк, Никола Тесла Чачак, Божо томић Чачак, Слога Гуча, УТП 



Шумадија Горњи Милановац; Метал секо Горњи Милановац; Дечје новине Горњи 

Милановац; Воћар Котража, Технос Чачак. Број ових уверења је 778. 

 На другом месту су захтеви који се односе на техничку документацију, грађевинске 

предмете (пројекти, грађевинске и употребне  дозволе) за све три општине и њихов број је 

145 издатих уверења.  

 Наставља се и даље прибављање документације везане за реституцију, како 

власници и њихови наследници одузете имовине, тако и Агенције за реституцију и то 110 

уверења. За разлику од претходних година обим издатих уверења је у паду јер су и 

законски рокови при крају и за процес рехабилитације и реституције. 

 Остали захтеви се односе на судску архиву и то 45 уверења , затим уговори о 

откупу станова 33, изводи из Збирке матичних књига 24. Осталих издатих уверења је било 

42.    На издавању уверења ради Јасминка Кнежевић, архивски помоћник и Душица 

Ружичић, архивски помоћник.   

  БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА  

 У 2017.у библиотеку Архива пристигло је 120 издања монографских публикација и 

велики број серијскихпубликација, које су се библиотечки обрађене.     

Библиотечки материјал користило је  200 лица. Настављена је обрада књига у 

библиотеци Архива. Набављено је  и библиотечки обрађено 120 монографских 

публикација и већи број часописа. Све је заведено у одговарајуће регистре и картотечки 

обрађено. Завршен је попис књига и пребачен у рачунар ради лакшег коришћења и 

претраге тренутно има Завршен је попис књига и пребачен у рачунар ради лакшег 

коришћења и претраге тренутно има 6.800 књига и 1.650 серијских публикација и 600 

новина. Библиотеку води виши архивски помоћник Јелена Каличанин, правник  

 

       

 

        

ИЗЛОЖБЕ, ПРОЈЕКТИ 

 

 

  

Изложбена делатност :  

 Изложба докумената из Војног и чачанског архива је изложба о обичним људима 

Који су ратовили  на јаворском ,  нишком,  алексиначком, шуматовачком ратишту ( књига 

извештаја са гранцице на Јавору), скица борби око Ниша, мапе за  ратне операције на 

Адровцу, и Алексинцу1876, попис изгинулих  и рањених  официра у првом рату названом 

Јаворски, ту су  дописи о једном опанчару из Котраже који за потребе војске правио 

опанке и делио сиромашним војницима, признанице за реквизицијом одузету робу за 

потребе  војске, возари који на санкама преносе болнички материјал, извештаји о 

догађајима на граници и упадима Турака у српска села). Чачанска и руднича бригада биле  

су на свим ратиштима, предводили су их Радомир Путник, Јован Мишковић, Марко и 

Михиало Катанић, Драгомир Вучковић, Илија Чолак Антић, Михаило Илић учествовали 

су  и председнци општине чачанске Алексије Пушељић, Влајко Благојевић, Никола 



Радовановић,  пивар Фердинад Крен и многи други. Други Српско турски рат је завршен 

фебруара 1878. Сан-Стефански мир није заживео, на   Берлинском  конгресу јула  1878. 

Највећи утицај и интересовање за решавање Источног питања имала је Велика Британија  

а највећи победник је била Аустроугарска . Она је тим уговором добила управу над 

Босном и Херцеговином и тапију на Новопазарски санџак. Берлински уговор деловао је 

као велика победа турске дипломатије , будући да је руска војска годину дана раније била 

пред Цариградом. Србија је добила  четири округа нишки, пиротски , топлички и врањски, 

независност је добила и Црна Гора, Бугарска је конституисана као држава али у вазалном 

положају под султаном и Источна румелија као аутономна област у оквиру Османског 

царства.  

Настављен је рад на пројекту  Век страдања 1912-1999 у оквиру кога се  вршило 

прикупљање архивске грађе на терену везану за Први светски рат, период старог Чачка, 

учеснике Равногорског покрета и злочине комуниста након децембра 1944,  преузимање 

архивске грађе истакнутих емиграната који су пореклом из чачанског краја и докумената и 

фотографија  који су настали у ратовима 90-тих година XX века. Важан део пројекта 

односи се на презентацију наведених истраживања у виду посебних публикација, 

стварању јединствене базе података и оранизовању изложби, предавања и семинара. Горан 

Давидовић одржао је предавање о Санитетској служби у ЈВуО 1941-1945. 

 

  

Промоције : 

 

Промоција књиге Заблаћка Балуга и околина (16.март 2017);  аутора Делимира Стишовића 

написана је на 287 страна,  подељена  је у  четири поглавља: ЖИВОТ  ЉУДИ У 

ПРОШЛОСТИ И ПОДАЦИ О СЕЛУ; ИЗ АРХИВСКИХ ДОКУМЕНАТА; РОДОСЛОВИ 

ФАМИЛИЈА И ПОРОДИЦА И ПРИЛОЗИ. Књига је објављена у издању Међуопштинског 

историјског архива Чачак. 

 Аутор је  захваљујући сугестијамa рецензената проф. др Илије В. Поповића и проф. 

др Светислава Љ. Марковића, приказао све значајније податке неопходне за упознавање 

Балуге заблаћке, користећи не само архивску грађу него и истраживање на терену, при 

чему је нарочиту пажњу обратио на досељавање породица  у балушку равницу. Посетио је 

свако домаћинство по  два а неке и три пута,  и тако оставио  тренутно стање о житељима,  

пореклу  и породичним приликама. Балуга је равничарско насеље које се налази између 

реке Западне Мораве и пута Чачак – Краљево, спада у села хетерогеног типа, због 

деценијског и вековног досељавања и мешања са староседеоцима. Укупно је обрадио 

шездесет и три фамилије, што је највећи и назаначајнији домет који ова књига доноси. 

Своју оцену о  књизи  и стваралаштву Делимира Стишовића дали су  рецензенти. Проф.др 

Светислав Љ. Марковић, професор Високе техничке школе у Чачку је  дао генезу 

насељевања  села Балуге,  као и порекло родова који су се ту настанили, разликујући 

начин живота становника  из брдско–планинског подручја и староседелаца  балушке 

равнице. Док је други рецензент, проф. др Илија В. Поповић, нагласио значај  поглавља о 



пореклу и родослову фамилија У промоцији су учествовали и  Сретен М. Караклајић, 

привредник, ђак Делимира Стишовића и ученик IV разред  Гимназије у Чачку, Игор  

Топаловић који је  читао делове из поглавља  Из архивских докумената.  У музичком делу 

учествовао је Драгољуб Дуде Лукић свирајући на усној хармоници.  

Промоција књиге Једна изгубљена историја Србија у 20.веку (24.април) Поводом 

обележавања Дана архива одржана је промоција наведене  књиге, говорили су Борисав 

Челиковић, историчар, уредник у Службеном гласнику, и аутор, др Коста Николић, 

научни саветник Института за новију историју.  Књига која је објављена 2016. под 

интригантним називом, у издању Службеног гласника,  у оквиру библиотеке „Велики рат“  

изазвала је различите коментаре и ставове, али  једна од ретких чије је прво издање 

распродато.  Писањем синтезе о Србији у 20. веку, од Балканских ратова који су по 

некима завршетак  Српске револуције, а крајњи циљ да сви Срби живе у једној држави 

остварен је одмах после Првог светског рата,  формирањем  Југославије, Коста Николић је 

написао дело  које  спада у сам врх српске  историографије. Шта се дешавало, ко је 

грешио, ко страдао и како се после једног века, поново питамо који је српски национални 

интерес, где су границе српске државе и коју стратегију  би требало да води српски народ  

без идеолошких уплитања? 

 Централно  место у књизи Једна изгубљена историја. Срби у 20.веку има Први 

светски рат, како због великих жртава и демографског слома чије се последице веома 

јасно виде у савременој епохи, тако и због политичких процеса који су потпуно 

преокренули српску историју. Аутор  храбро приступа писању периода од Балканских 

ратова до самосталне Србије, уоквирујући српски 20. век на наведени период (1912-2006)  

нуди  одговоре, анализе и закључке. Све државе у којима су Срби живели биле су 

недовршене и засноване на снажним идеологијама које су углавно биле изван упоришта у 

реалности. Један од показатеља таквих односа је и често мењање уставних закона.У 

Краљевини Југославији, донесена су два устава 1921.и 1931. у комунистичкој Југославији, 

усвојена су четири, које су пратили и републички (1946, 1953, 1963 и 1974), Србија је у 

оквиру постојеће СФРЈ, 1990.усвојила нови устав. У периоду после распада Југославије 

усвојена су још три: један приликом стварања српско-црногорске федерације (1992), други 

приликом ревизије те државе (2003) и трећи када је та држава престала правно да постоји 

и Србија постала самосталона (2006). 

 У периоду српског  20. века (1912-2006) Србија је учествовала у шест ратова : у два 

балканска, два светска, у ратовима за југословенско наслеђе (1991-1995) и у рату за 

Косово (1999) . Први светски рат довео је до стварања југословенске државе, Други 

светски рат је обновио ту исту државу , донео ново државно и друштвено уређење. Распад 

Југославије променио је смисао српске борбе за нову Југославију током Другог светског 

рата, рат из 1999.вратио је Србију у период пре Балканских ратова.  

Промоција часописа Братство ХХ (18.мај 2017); Друштво Свети Сава основано  је 

1886. у веку које је објавило царство идеје народности, доба полета и националног буђења 

српског народа. После ратова за ослобођење, добијања независности(1878), несрећног 

српско бугарског рата у народу готово заборављеног (1885)   оснивање друштва је 



показало да долази време у коме би требало да утихну ратне трубе а запевају песници и 

огласе научници.  

 Први председник, професор  Велике школе, Светомир Николајевић,5  имао је 

подршку   владе Милутина Гарашанина. Државна политика  била је  да се Друштво Свети 

Сава помогне и подстакне његов рад,  прве године (1886-1891) су  остале  познате као 

златно доба, у коме су званични органи Краљевине Србије,   Министарство просвете и 

црквених дела и Министарство спољних послова активно сарађивали и финансијски 

помагали  Друштво Светог Саве, што је резултирало великим интересовањем грађанства  

како да  учествује у раду, тако и у подизању Дома  Друштва (1890). После  прве фазе 

чланови Друштва настављају  своју  родољубиву мисију, разни фондови и задужбине су 

такође помагали његов рад све до 1941.  

 Обнављање Друштва 1994. било је време када је престала да постоји федерација у 

којој су први пут сви Срби били у једној држави, када је трајао грађански рат у Хрватској , 

Босни и Херцеговини. У Србији је успешно преброђена  највећа инфлација у историји 

човечанства, али су услови у којима се живело и радило били неповољни како због 

ригорозних санкција тако и због великог броја избеглих Срба из ратних подручја. 

 Часопис „Братство“ у временском интервалу од педесет година (1887-1941, са 

прекидом од 1912. до 1918) изашло је у 32 свеске,  од поновног  покретања (1997) 

објављено  20 бројева  „Братства“.6 У представљању јубиларног броја учествовали су: 

академик Злата Бојовић, главни и одговорни уредник; Душан Зупан, председник и Душан 

Петровић, песник и члан редакције.  

 

 У библиотеци Архива (16.јун 2017) промовисан је  Дневник (1896-1920) Јована М. 

Јовановића Пижона, коју су приредили проф. др Радош Љушић и Миладин Милошевић,  

архивски саветник, директор Архива Југославије. Дневничке забелешке дипломате, Јована 

Јовановића Пижона (Београд,1869 - Охрид,1939) који је био један од значајнијих учесника 

у политичком животу Србије пре и током Првог светског рата као и потоњој 

југословенској држави, значајан су извор за истраживање краја 19. и почетка 20. века. Као 

дипломата службовао је у скоро свим дипломатским  звањима од Београда преко 

Цариграда до Лондона. Дневник Јована Јовановића део  је његове богате збирке 

докумената која се чува у Архиву Југославије и садржи 92 архивске кутије. Архивистички 

је обрађен један њен део, тачније 69 кутија, с инвентаром као информативним средством. 

Преостали део  још је необрађен али се може несметано користити пошто је урађен 

одговарајући попис садржаја преосталих кутија. Дневник се чува у кутији бр.54. Мањи део 

писане заоставштине Јована Јовановића налази се у Архиву Македоније у Скопљу. 

Дневник који је водио у периоду од двадесет и  четири године, занимљив је и по ономе 

што је Јован Јовановић прибележио и по ономе што недостаје, нагласили су приређивачи. 

                                                           

 5 Светомир Николајевић,  (Радуша, 27. септембар 1844 — Београд, 18. април 1922) је био српски 

писац и политичар, професор Велике школе (суплент Велике школе, а за Катедру опште историје литературе 

с нарочитим погледом на литературу Словена и Срба), члан Српске краљевске академије, председник владе 

Краљевине Србије ( од 3. априла до 27. октобра 1894. године), градоначелник Београда и министар 

унутрашњих послова. Један је од оснивача Народне радикалне странке, Друштва Светог Саве. 

 6 Помеником је у 20.броју Братства одата почаст тројици преминулих угледних чланова Друштва, др 

Александру Милошевићу председнику Друштва Свети Сава (2002-2010), и академицима: Драгољубу 

Живојиновићу и Петру Влаховићу, дугогодишњим члановима Уређивачког одбора часописа.  

  



Изостављен је, намерно или случајно почетак Великог рата 1914. када је он био 

представник Србије у Бечу, можемо само да претпоставимо. Приређивач  Дневника је 

Радош Љушић, један од наших најпознатијих савремених историчара, који је увек јавно 

износио своје мишљење, што је често изазивало различите коментаре. Други приређивач 

архивски саветник Миладин Милошевић, директор Архива Југославије, један од наших 

најбољих приређивача архивске грађе. 

Промоција књиге коју је приредио др Светислав Љ. Марковић  Породица у белим 

мантилима – творци ивањичког здравственог чуда “. Ова споменица је замишљена као 

омаж надалеко познатим ивањичким лекарима Божу и Драги Спасовић, али и  њиховим 

наследницима и сарадницима. Доктор Божо је медицину завршио у Француској (Лиону) а 

др Драга је студирала у Лиону а завршила у Београду. Напустили су лекарске каријере у 

престоници и на свој захтев 1929. дошли у тада малу и неразвијену Ивањицу, скрајнуту од 

путева и цивилизацијских токова. Лекарску праксу у ивањичком крају Спасовићи су 

обављали 41 годину. Њих двоје су заједно провели пола века и изродили четворо деце.7 У 

породици Спасовић у дужем периоду било је чак осморо лекара. Један од њихових зетова 

био је др Александар Николић.О његовом раду и превентивној здравственој заштити која 

је ушла у историју УНИЦЕФ-а скоро све знамо, али и о његовом труду да документа и 

фотографије које је неуморно прикупљао достави чачанском архиву и свима који су били 

заинтересовани да сазнају о прошлости Ивањице и Чачка. Тако је ова споменица једне 

породице, уједно и омаж др Николићу. Захваљујући њему смо ступили у контакт са 

породицом Михаила Константиновића, његовим сином Радомиром и снахом Милицом, 

која је чачанском архиву поклонила веома важна породична  документа.  

У Међуопштинском историјском архиву Чачак 20. јула 2017.риказан је историјско 

документарни филм   Велимира Стојановића „Краљевски топ – историја српске круне“, 

који је снимљен поводом двеста година од смрти вожда Карађорђа (25-26.јул 1817). Поред 

Велимира Стојановића, редитеља, у стварању четрдесет петоминутног филма учествовали 

су: Драган Марковић који је написао сценарио, Јелена Николић, као  асистент режије и 

наратор , Маријан Цветановић је био музички уредник,  Душан Стојановић је извршио 

лектуру текста, Влада Милијић, се побринуо за дизајн звука док је бригу о финансијама 

водио  продуцент Предраг Николић. Пројекцији филма присуствовали су:  редитељ и 

монтажер филма, Велимир Стојановић;   проф.Маријан Цветановић, музички уредник 

филма и Дејан Дабић, редитељ, филмски критичар, уредник филмског програма Нишког 

културног центра који је дао стручни суд о филму. 

                                                           
 7 Од којих се само кћерка Снежана није определила за лекарски позив. Студирала је права и умрла у 

младости. Син Слободан, познат по надимку Бућо, био је гинеколог у Ивањици и Ариљу. Његова супруга 

Љиљана, специјалиста опште медицине, рођена је у Београду, а у Ивањицу је стигла после удаје. Кћерка 

Љиљана, коју су звали Зизика, специјалиста за плућне болести, најпре је водила Антитуберколозни 

диспанзер у Ивањици, а потом радила у Београду. Удала се за Александра Николића, који је специјализирао 

социјалну медицину и био први управник Дома здравља у Ивањици. Борислава (Борка), најмлађе дете 

доктора Спасовића, определила се за вирусологију и цео радни век провела у Институту „Торлак” у 

Београду. Била је прва супруга познатог патолога Владимира Кањуха. 



   После мајског преврата, убиства српског краљевског пара Драге и Александра 

Обреновић, 29. маја1903. дошло је до промене династије. Народна скупштина прогласила 

је кнежевића Петра Карађорђевића за српског краља. Крунисање краља Петра I, је било 

припремано од јуна 1903 до 21.септембра1904. Задужен за краљевске исигније, изглед 

круне Карађорђевића, био је архитекта Михаило Валтровић, директор Народног музеја 

који се бавио истраживањем српске средњовековне уметности. Валтровић је имао пет 

предлога, краљ Петар је изабрао мотив двоглавог орла.  Осим тога, Петров захтев је био да 

се круна излије од „Карађорђевог топа“, са циљем да се  успостави веза између симбола 

државности и оруђа којим је та државност стечена. Тачније, одсечена је десна ручица с 

цеви топа (изливен 1812), која је имала облик делфина. Круна је израђена у радионици 

браће Андреа и Жака Фализа из Париза, по нацрту Михаила Валтровића. Освештана je дан 

пре крунисања у Саборној цркви у Београду 

 Краљ Петар I Карађорђевић је био једини нововековни крунисани владар 

обновљене Србије. Круна краља  Петра  I осим бронзе, има позлату, емајл и синтетичко 

драго камење.  Чувана је у дому Карађорђевића од 1904.до 1915. када је три године била 

закопана у Призрену испод зграде Богословије. Између два светска рата била је изложена 

у Дворској капели, а за време Другог светског рата  била је скривена у манастиру Жичи. 

Од 2005.се налази у власништву Историјског  музеја Србије. 

 Документарни филм „Краљевски топ-историја српске круне“, је  на најбољи начин 

уз одличну монтажу и звук испричао филмским језиком историјске чињенице које  до сада 

нису биле предмет филмских стваралаца.  

 Запослени у Архиву учествовали су на научним скуповима, објављивали су своје 

радове у другим часописима и зборницима. 

Научни скупови:  

 -  26-28.април 2017.Европски универзитетски институт (Фиренца, Италија)- колега 

Никола Баковић, докторант, презентовао је рад “Placialising the Nation. Yugoslav Nation-

Building as the Practice of Place-Making” на 11.Конференцији дипломских студената 

европске историје (GRACEH) History Beyond Established  Narratives? New Approaches to  

European  History  from  Early Modern Times to the Present 

 - 4- 6. мај 2017. Универзитет Колумбија (Њујорк САД) - Баковић је презентовао рад 

“Between Ritual and Geography. Yugoslav ‘Train of Brotherhood and Unity“ на 22.Светској 

конвенцији Асоцијације за студије национализма (ASN) 

 - 28-30.септембар 2017- Свеучилиште Јурја Добриле (Пула, Хрватска) - Никола 

Баковић презентовао рад „Од идеолошког братства до комерцијалног пријатељства „Воз 

братства и јединства“ као пример грађења транслокалне инфраструктуре у другој 

Југославији“ на конференцији Центра за културолошко-повјесна истраживања 

социјализма (CKPiS) Communists and Communist Parties. Policies, Actions, Debates 

 - 9 - 10. новембар 2017- Свеучилиште у Загребу (Загреб, Хрватска) - презентовао 

рад “Following (and Unfollowing) the Revolution’s Trails. Rise and Demise of ‘Partisan 

Marches’ as Commemorative Format for the People’s Liberation Struggle in Yugoslavia” 

наконференцији Changing memoryscapes: Social (re)construction of places of memory at 

University of Zagreb (Croatia 

Летње школе и стручне радионице  

 -12-15. јуна 2017.-Универзитет у Лајпцигу (Лајпциг, Немачка)-Никола Баковић је  

презентовао рад “Following the Revolution’s Trails. Multi-Scalar Place-Making through Ritual 



Tourism in Socialist Yugoslavia” на15.летњој школи Graduate School Global and Area Studies 

Making and Changing Spaces of Action under the Global Condition 

 -17-21.септембар 2017- Центар за истреаживање из савремене историје ZZF 

(Potsdam, Nemačka) – Баковић је презентовао докторски пројекат на Транслаатланској 

летњој школи A Century of Communism 

Објављени радови архивиста у другим часописима: 

- Горан Давидовић, „Санитетска служба Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО)у 

чачанском крају 1941-1945.године“, VIII конгрес историчара медицине са међународним 

учешћем „800 година српске медицине“, Београд 8-11.јун 2017. 

- Мирослав Пурић, „Резултати локалних избора у Чачку 2004-2016.године“,Зборник НМЧ 

,XLVI, 129-157. 

-Никола Баковић, The Great War between Oblivion and ‘Hyper-Remembrance’ – Reinventing 

the ‘Monument of Four Religions’ in Čačak 1934–2014.” Der Donauraum 1-2 : 41-49 

-“From First ‘True’ Yugoslavs to Last Yugoslavs. Paradoxes of Socialist Youth Politics and 

Culture in the 1980s [Приказ књиге : Љубица Спасковска. The Last Yugoslav Generation. The 

Rethinking of Youth Politics and Cultures in Late Socialism. Manchester: Manchester University 

Press, 2017.]”. KULT_online 53  

-“Staffellauf zwischen Personenkult und Massenunterhaltung. Hybridisierung eines 

sozialistischen Festes in Jugoslawien”, u: Hybride Events (приредио Gregor J. Betz, Ronald 

Hitzler, Arne Niederbacher i Lisa Schäfer). Wiesbaden: VS Verlag, 2017, 51-61. 

  

   

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

   

 Првенствено се огледају у стручној сарадњи и унапређењу архивске струке и 

архивског законодавства. Међу члановима  Извршног одбора  Архивистичког друштва 

Србије,8 је  Горан Давидовић, историчар, архивски саветник, а колегиница, Оливера 

Милосављевић, магистар историје,архивски саветник, члан је   Редакције Водича архива. 

У оквируАрхивистичког друштва Србије организоване су четири радионице  које су 

одржане у Историјском архиву Прокупље (мај месец), затим у Историјском архиву 

Зајечар( јун), затим у Чачку,  13. септембра и Новом саду у октобру месецу 2017.године. 

Сарадња са Архивом Србије као матичном кућом одвија се и преко слања 

извештаја из предходне године као и програма рада, и  попуњавања Упитника о стању и 

стручном раду Чачанског архива. Састанак обновљене (2005)  Подружнице 

Архивистичког друштва Србије (Ужице, Крушевац, Краљево, Јагодина, Крагујевац, Нови 

Пазар и Чачак) , био је у: умарту 2017. у  Крушевцу. Састанку су  присуствовале и колеге 

из Прокупља. На дневном реду разматран су следећа питања: Образовање стручних савета 

у архивима – једно од актуелних питања које је проистекло из новог Закона о култури, али 

и из досадашњих стручних упутстава и праксе рада Архива. Сви присутни су се сагласили 

да је образовање Стручних савета у архивима јако битно, с обзиром да су то саветодавни 

                                                           
 8 Друштво архивских радника Србије основано је 20. новембра 1954. године као струковно удружење под 

називом Друштво архивских радника НР Србије. Основни задаци  Друштва, били су унапређење архивске 

службе, окупљање архивских радника и помоћ у стручном уздизању, подизање свести о важности архивске 

грађе и чувању архивалија, као и борба за положај архивских радника, за хигијенско-техничку заштиту и 

стручно напредовање 



органи који третирају стручна питања и проблематику у самим Архивима. У том смислу 

потребно је направити измене Статута и прилагодити га новом Закону. Следеће је било о 

форми и садржини захтева које подносе странке архивима за издавање уверења о 

чињеницама из архивске грађе, за истраживања архивске грађе, излучивање 

регистратурског материјала, преузимање архивске грађе и поступање Архива у складу са 

ЗУП-ом и Законом о културним добрима. Захтеви које подносе странке би требали бити 

јединствени у погледу форме и садржине у свим Архивима. 

 

  Веома значајна јепроблематика очувања и преузимања грађе бивших друштвених 

предузећа у стечају и мерекоје архиви требају додатно да преузму. Проблеми око 

неодговорног односа према архивској грађи бивших друштвених предузећа у стечају су 

веома изражени и слични су код свих архива. Стечајни управници у моменту ступања у 

стечај и током стечаја не воде бригу о затеченој архиовској грађи а одуговлаче са 

припремом архивске грађе за предају архивима. Основне карике у овом процесу су 

Агенција за лиценцирање стечајних управника и њихови повереници стечајни управници 

и стечајне судије као и архиви као установе које са своје стране предузимају све мере које 

им закон налаже. Предлаже се да се Агенцији за лиценцирање стечајних управника упути 

допис којим би се обавестили о стању на терену. Велике фирме у стечају не врше предају 

архивске грађе архиву, стечајни управници се мењају, долази до делимичног уништавања 

исте.Поново се поставило питање неопходности доношења  Закона о архивској грађи и 

архивској служби који је у процедури неколико година. 

 Радионица Архивистичког друштва Србије под називом Евиденције о архивској 

грађи- ревизија и нова решења која је одржана у чачанском архиву била је трећа по реду, 

прве две су биле у Историјском архиву „Топлице“ Прокупље (Преузимање архивске грађе 

анализа постојеће праксе) и Историјском архиву „Тимочка крајина“ Зајечар (Актуелни 

тренутак архивске службе ).Учесници радионице су били из Архива Србије, Архива 

Југославије, Војног архива Србије, Врања ,Краљева, Крагујевца, Косовске Митровице, 

Крушевца, Новог Пазара, Новог Сада, Панчева,Пожаревца, Прокупља,Суботице, Ужица, 

затим, Музеја Војводине, Чачка. Посебни гости су  били председник Архивистичког 

друштва Србије, архивски саветник,  Мирослава Дучића, као и  архивисти из Архива  

тузланског кантона, на челу са   директором Омером Зулићем.  

По четврти  пут организована је Калиграфско иконописачка радионица у Овчар 

Бањи, у чијој реализацији учествују:Центар за визуелно истаживање Круг, Туристичка 

организација Чачка, Народни музеј и Међуопштински историјски архив. Ова идеја има 

посебан значај јер обнавља појам лепог писања у времену доминације софтверске 

технолгије. Калиграфско – иконографска радионица коју воде Ана Богићевић, професор  

одељења Уметничке школе у Чачку и мр Лазар Димитријевић, професор ФИЛУМ 

Крагујевац, почела је  рад 2014. У току досадашњег рада учествовала су 24 студента 

факултета уметности и средње уметничке школе у Чачку као и неколико заинтересованих 

учесника за ову врсту делатности. Аутор пројекта је Божидар Плазинић, који реализује 

Центар за виизуелно истраживање „Круг“ а у оквиру годишњег програма ТОЧ која овом 

делатношћу поред већ наведених разлога, жели и да употпуни своју туристичку понуду и 

да у наслеђе остави два значајна фонда, која се чувају у Народном музеју и  



Mefyonruu4HcKoM ucropujcxoM apxuBy gaqar. Pa4uoulrqe 6ule cy uocseheHe rrecHr{ur4Ma 14

ILHxoBoM crBapanarurey: B:ragzcnaBy llerrouzhy Eucy, Bacr<y llonu.

krwpaxuaama y BojHoM apxr4By cpduje, Apxauy Jyrocnaenje u Apxuny cp6mje, sa
no:rpe6e fivcarua paAoBa u 6ylyhux npojxara, o6asurru cy 3a[ocJreHa qaqaHcKot apxr4Ba.

Kao npegceAHl4K Konrucraje :a rajue rpo6uuqe Ha repvropuju rpaga t{a.{xa 14 qJraH

Peny6lnvxe ronaucuje, KoJIera ,{anz4oezh aKTVBHo je yuecrnoBao, parr4o Ha repeHy 14

rrpr4KynJbao noAaTKe.

Hacrarreua je caparrba ca nae4rajuir,ra: Vaqaucxuu zracot4, TB fanarcujona;
TEJIEMAPK-ou , efleKrpoHcKana ue4ujuua - O3OH IIPECOM, flacou 3anaAHe Cp6uje il gp.

Torou uene roAIlHe peAoBHo je aNyprapaH 3BaHr4r{Ha r4HTepHer crpaHr,rqa Apxuea, y
4eqeu6py je cajr npe6aueH Ha HoBrr cepBep, roju je orr,roryhuo rocraBrbarbe eeher 6poja
ca4pNaja Ha Mpexy v npoIrrrrperbe eneKTpoHcKHx KarrauuTera.

Haloxene Mepe 3aIIrrI4Te oA floxapa y Apxuny cy y norrryHocrt4 ocrBapeHe
saxna-nyjyhu nI4IIy lcoje je 3aAyxeHo (Iarraa uoroxeu zcnur). flpo'rercne rolr4He paTleuu cy
peAoBHI4 ToAI4IUILI4 nperneAl4 r4 HHcneruujcxe rourpole, ypafeua rerarrHa KoHTpona racHe,
eneKrpo a flporuBrloxapHe uttcl,:arraquje H AoKyMenraquje paArr rrorrryHor KoMrrnerr4parra
AoKyMeHTaqraje ra ucnpaBHocru LrHc'ranaquje. KpeuerLe qenoKynHor ranepvjcror npocropa,
cpef uname rJraBHe xauuje, olarnrz cMo y roKy rrpotrr rc 2017 .

AI4PEKTOP APXI4BA

Jle,ra flaeroeuh' ,|,i' 'r', . )' ,U
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MEBYOIIIITITHCKI{ I{CTOPI4JCKI{ APXIIB 3A IPAN
IIAIIAK U OIIruTUHE TOPIbU Mtr{IAHOBAU U I}ruIAHU

V3BElUTAJ
o peanusaqujra Snnancujcxor nraHa ycraHoBe

3a 2017. roflylHy

yrvnHo npeHera ta vrpoureHa cpe.acrea Apxraey y 2017 rrop,nun u3 cpeAcraBa
1o.319,75AuHapaoAnnaHrpaHy!x20.468.200,00

gra napa. Il poqenaT r3Bpueba nlaH lt paH rx cpegcraB a ie 92,39o/o.

Kylrrype - u3 cpegcraBa 6yqera, u3Hocrna cy 17.287.298,38 AuHapa oE

nrraHrpaHrx 18:598.200,00 Ernapa ( 92,76% ).Oea GpeEcrBa npegcraBtbaiy
91,42o/o y yKynHo flpeHerl,lM GpeEGrB]tMa ]13 6ygera.

l4s cpegcraBa rpana tlaqra npeHero je ra yrpoueHo 16.788.112,85 AuHapa - 97,11% -

yKynHo npeHeryrx cpegcraBa 3a $yHrrluronilcatue ycraHoBe, a Ao6ujeHa cpeAcrBa
itlranracrapcrBa Kynrype cy il3Hocnfla 499.185,53 rqrHapa -2,89o/o .

Cpegcrea ucnnahena 3anocreHrMa 3a 3apage y 2017.ro4nau il3Hocnra cy

l).q1g.Al7,3O punapa, oHa npe,qcraBrbaly 72,13% y yKynHt4M cpeEcrBt4Ma npeHerl4M 3a

$ynrquoHncabe ycraHoBe.
V Apxney ranaa 15 sanocneHilx Ha neogpefieHo BpeMe, a 2 sanocneHa cy roKoM roAilHe

aHraxoBaHa no yroBopy Ha oflpeheno BpeMe s6or noeehaHor o6urrlla nocfla no npojexry.

Crpyrrypa eanocneHtax Ha HeogpefieHo BpeMe no crpyt{Hoj cnpeurra je: goxropaHr - 1,

Marucrap- 1, evtcora -5, BnuJa -2, cpe4ua-4u nK-2.
flpocevna Hero 3apaga ycraHoee y 2017. rogunu no 3anocfleHoM l43Hocuna ie 39.777,00

Er4Hapa.
Cpegcr"a 3a hcnyFberue o6aee3e cxogHo qnaHy 7. 3arona o npuBpeMeHoM ypefireauy

ocHoBt4Lla sa o6pavyH 14 rcnnaTy nflara, oAHocHo 3apa,qa il Epyrux cTanHnx nprMaba Ko,q

Kopt4cHilKa jaaHnx cpeflcraBa, ta3Hoct4fla cy 586.883,80 ,quHapa, a ro npeAcraBrba 3,39% y

yKynHuM cpegcrBt4Ma npeHerilrvr ea $ynrquoHncaH,e ycraHoBe'

birana AaBaba 3anocreHuMa y 2O17.roguau y Apxr,rey il3Hocilfla cy 1.217.709,06

AhHapa, oHa npe.qcraeruajy 7,03o/o y yKynHrM cpeAcTBLlMa npeHeTuru sa $yHKql4oHilcaFbe
ycrrto"". Y oey rpyny cnaaaly rpoluKoBt4 npeBo3a Ha nocao il ca nocna, jy6rnapne

,arpa4" roje cy npe4Bylflt4B, a.nil He il craflaH TpouaK Kao n coqujanna AaBaba u noruoht't

roja nrcy Hl,l crarlaH, a H]l npeABuiquB TpouJaK. _22.42g,O4 gunapa,CpegCrea yTpOuJeHa 3a cTaflHe TpOIUKOBe ycTaHoBe il3Hocl4na cy I
oHa npegcraeruajy 4,18o/o y yKynHilM cpe4crBt4Ma npeHerurvr sa $ynr[uoHucahbe ycraHoBe.

GpegcrBa sa reryhe nonpaBKe u o,qpxaBabe 3rpa,qe il onpeMe y 2017 ' ro1wau npeHeTa

cy tt yTpoueHa i l43Hocy oA 394.028,83 4unapa, oHa npe,qcraBrbaiy 2,28o/o cperqcraBa y

yKynHilM CpeACTBtrMa npeHeTilru aa synrLluoHilcabe ycTaHoBe.

bpegcrea 3a Kan[rarlHo ogpxaBabe 3rpage npeHeTa ]4 yTpoueaa y 2017 ' ropwttu

,iro.rn, cy 398.400,00 AuHapa, oHa npe.qcraeruajy 2,30yo cpe,qcraBa y yKynHuM

cpe4crBvtMa npeHerrrrlt aa $yHxql4oHilcabe ycraHoBe'

ipegcr"" sa Ha6aeKy onpeMe il HeMareprjanne uMoBuHe npeHera y 2017. rogvtttw

,iro"rn, cy 846.428,53 At4Hapa, a ro npe4craBlba 4,90o/o y yKynHuM cpeAcrBnMa



npeHerrM 3a $yHxqroHucaFbe ycraHoBe. lAs cpe4craBa rpaAa Llaqra npenero je v1

yrpoueHo 347.243,00 gunapa - 41,02o/o, a go6rajena cpe4crBa MunrctapcrBa Kyflrype cy

Cpegcrea 3a Epyre rpolxKoBe pegoBHor Qynxqrrronilcarba ycraHoBe y 2017. ro$uavt

npeHera cy r yrpoueHa y il3Hocy oA 654.801 ,82 gwaapa, a ro npe,qcraBrba 3,79o/o

cpeAcTaBa y yKynHilM cpe.qcTBl4Ma npeHeTuu sa $ynrqhoHilcaHre ycTaHoBe.

npegcraBrbaba KynrypHo-rcropujcror uacnefla A3 GpegcraBa 6ygera,
r43Hocuna cy 1.623.021,37 ArHapa oE nflaHhpaHux 1.870.000,00 guHapa

(86,79%). Oaa cpegcrBa npe4craBlbajy 8,58% y yKynHo npeHeruM
cpegcrBt4Ma u3 6yuera.

Yrvnxo vrpoureHa cpelcrea y Apxr,rey roKoM 2017 rro4uHe !13 ocrarlx l43Bopa

@c[Iacy479.495,65[rHapaoEnnaHHpaH[x{.729.800,00
ErHapa. Ilpoqenar H3Bpuelba nrlaHrpaHrx cpe4craBa ie 27,72o/o.

ocrarrx r3Bopa ( concreeHa cpegcrBa), n3Hoclrra cy 336.317,88 Aunapa o.q

nnaHhpaH ux L249.800,00 granapa ( 26,91% l. Oea cpegcrea npeAcraBrbaiy
70,14o/o y yKynHo yTpoueH14M cpeAcTBrMa 143 OGTaIIhX ]t3Bopa.

CpeAcrea ucnnahena 3anocneHrMa 3a 3apage y 2017.ro1uau il3Hocrfla cy 55.507,32

iquHapa, oHa npeiqcraeruajy 16,50o/o y yKynHuM cpe.qcTBl4Ma yrpoueHuM 3a $ynrquonucabe
yGTaHOBe 113 OCTafll4X 143BOpa.

bcrana AaBarba 3anocreHuMa y 2017.ro1uau t43Hocuaa cy 160.000,00 grHapa, oHa

npegcraBrbaly 47,57% y yKynHilM cpe4crBr/rMa yrporueHrM 3a $yHrqnoHilcabe ycraHoBe t,l3

ocrafl14x l43Bopa.
Cpe4crea yrpoueHa 3a cranHe rpolxKoBe ycraHoBe il3Hocilna cy 9.432,92 +waapa, ona

npe,qcraBrb$y 2,80% y yKynHuM cpe,qcrBr4Ma yrpoueHuM 3a Syurqmonucabe ycraHoBe il3

ocrar14x ]43Bopa.
Cpegcrea 3a Apyre rpolxKoBe peAoBHor QyHrrlraoHilcahba ycraHoBe y 2017. roArHn

yrpoueHa cy y rasHocy oR 111.377,64 grnapa, a ro npencraBlba 33,12% y yKynHhM

cpe.qcTBr4Ma sa QynrLluoHt4cahbe ycTaHoBe u3 ocTaflhx t43Bopa.

KynrypHo-ratroprjcror Hacnetla - ta3 ocranrx t43Bopa ( concreeHa cpeAcrea),

r43Hocrna cy l+g.lll,l7 granapa oA nnaHrpaHux 480.000,00 gnnapa (29,83%).

Oea cpe4crBa npegcraeruajy 29,86% y yKynHo yrpoueHuM GpelqcrBl4Ma u3

ocrarlux l!3Bopa.

nocnoeHor doHAa.

Pyxoeo4rn
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*22. Y igBro*

Iaq4r

Ha ocrrony qraHa 45. cras 1. arraHeja 12. Crnyra MelyoururaHcKor ncropujcxor
apxilBa 3a rpaA tlaqar h oIIITITI4He foprrn Mulauonaq u flyuauu, YnpaeHr,t o46op
MelyonrurraHcKot I,rc'ropujcrcor apxrrBa 3a rpaA r{aqar u orrrrrt4He foprrz Munanonaq ra

Jlytauu, Ha ceAHr4ut4 o4pNauoj ga.ua27 . ailpilrra20lB. ro,{uHe, 4oneo je l

oAJryKy

Vcraja ce I'Isneuraj o pary v (fr,rnancujcxona rocnoBarLy MefyouurruHcKor
ucropzjcr<or apxrlBa 3a rpaA r{aqar r4 onrrrrr{He fopmn Mulauoeaq u llyuauuzaZOfl. roAVHy.

O6pa3Jror(e16e

flper.uegorra llsneurraja o pary, KoHcraroBaHo je 4a je Ilporparra paaa Mefyorrrrrr,rHcKor
uc'ropujcxor apxI,IBa 3a rpaA r{a.Iar v orurrrr,rHe foprru Mulauonaq u Jlyuauu sa 2017. roAZHy
peanl'BoBaH y llenocrH. Tarole yBLIAoM y usneuraj o $unancujcrcou nocJroBariy
MelyonrurnHcKor zcroprajcxor apxuBa 3a rpaA r{aqax , or-rrre fop6a Muranonaq u
Jlyrauu, KoHcraroBano je Aa je $nnancrajcKo rrocJroBarf,e pearrsorrro y cKnaAy ca
(Dunanczjcrr4M nJraHorra MelyonrrrruHcKor rac.ropnjcxor apxr,rBa 3a rpaA rlaqar r4 orrrrrrr,rHe
foprrra Mulauoeaq u llyuauusa2}l7. roAprHy t4 y cKnaAy ca 3aKoHcKt4M nponr4clrMa.

h,rajyhu y BHAy HarIpeA HaBeAeHo Ynpanuu o46op je yceojno Llsreru.raj o pa1y 14

$nnancujcroM rrocnoBamy, y reKcry xaro je rpeAnoxeH, ua je olnyr{eHo Kao y rcperlr4 oBe
O4ryre.

Y 9auxy, gaua27. arrpkrila2018. r.

ucropzjcru apxr4B

14 OIIIIITHHE
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IrcBEruTAJ O PAIY

Hag:opHor oAdopa MefyouruTrrucKor rrcroprrj cror apxr{Ba rla.rarc

Ha4sopnu oA6op Mefyonurrl4ncKor r.rcropr.rjcxor apxr,rBa y r{a.rxy, Ha ceAHrdrlr4
o4pNanoj 27. anputm2018,I{3BpIruo je uperrre4 rocnoBarba MefyonIurr,rHcKor ucropujcror
apxr,rBa r{aqax.

KoHcraroeao je 4a je rlocJloBarbe BprrreHo Ha ocHoBy 3aroHcKr.rx rrporrilca, a y oxBr,rpy
flporpalra paAa u (Dunancrjcxor rrJraHa Melyomuu{HcKor zcropujcxor apxr{Ba rlaqaK sa
2017. roAlIHy. Ilouracu cy o6asreHl{ y 3aKoHcKoM poKy oA crpaHe frorrr4currx ronarzcuja.

l4vajyha y BI{Ay HanpeA HaBeAeHo npuxnahen je Irl:nerutaj o (pranancujcrcon
rlocnoBalsy Mefyonrutl{HcKor rzcropujcror apxr{Ba rla.{aK za2017 . roA}ruy, y reKcry r<aro je
r4 rrpeAnoxeH.

Ha ourony qnaHa 49. Craryra MelyoruurrHcKor ucropzjcror apxrrBa r{a.rar vcrr ce
AocraBJBa Yupasnorr o,q6opy Apxrna r Cr<ynunuHr{ rpaAa ga.{Ka.

K HAA3OPHO| OAEOPA
\ (" (-c.L- L \c,Ec.-r|-

JOBAHOB14h
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Irlsneruraj o paAy Yupannor o46opa MelyoulurrlHcKor zcropujcKor apxuBa

rla.{arc sa 2017 . roA}IHy

Y rory 2017. roArrHe Yupannu o46op MelyoururrlHcKor racropzjcror

apx?rBa 9a.rarc oApxao je ruecr ceAHI4IIa.

Ha mzua je o4rryuvBao o cle4eheu:

- ,{onorueme @unancujcr<or uJIaHa za2017,

- Ycnajame roruca SunanczjcKe lr nesnnancnjcre LIMoBLIHe za20l6,

- Ycnajarse 3anprunor paqyHa za2016,

- Ycrajarre I4sneuraja o pa4;y u $urtartcujcroira rocJroBarby Apxura sa

2016. roALIHy,

- cacranrarre I4seeruraja o paAy Yupanuor o46opa za20l6,

- ,{onoureme oAnyKe o upeoj v Apyroj u3MeHI4 $uruacuicKor rIJIaHa 3a

20t7.

- PacuzcrrBarbe KoHr(ypca 3a uMeHoBalbe ArIpeKTopa Mefyorlxrl{HcKor

ucropujcror apxLIBa,

- Pasl,rarpame upnjaBa Ha KoHr(ypc 3a uMeHoBarbe ALIpeKTopa v 4aBari,e

lpeAnofa 3a LIMeHOBarLe,

- PeruerreM o uMeHoBarry 06-227117-I o1,21,22,23,25,26. u 27.

4eqena6pa 20t7, CrynrurnHa lpaAa gaqra yMecro Ctanmuupa Ejenwha) 3a

rrrraHa Yupannor o46opa rrMeHoBzrJra je Paaojuqy Bynosuha.

Ha ceAnrulaMa cy pa3Marp aHar4rercyha rruraruaLl3 rlocJloBarba ycraHoBe.

Csu IIJIaHoBLI Ynpaenor o46opa aKTIIBHo cy yqecrBoBiulu y paAy

Yupaeuor o46opa.

o46opa


