
Peuy6.rrara Cp1vrja
IPAI IIAqAK
Ipagcrco nehe
Epoj:06-612019-IlI
23. jauyap 2019. roAr.rHe
I{AI{AK

CKYTIIIITI4HA TPMA IIATIKA

Ha ocHoBy qJIaHa 46. 3aroua o :rora,rnoj caMoynpaBrr (,,C:r.r:racnxx PC"
6p.12912007, 8312014 -Ap.3aKoH u10112016 -Ap.3aKoH u4712018)v.r-ralal2l.Craryra
rpaAa t{aqra (,,C:r.lzcr rpaAa r{aqKa" 6p.312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 u
rLt2018),

fpa4cxo nehe rpa4a r{aur<a, Ha ceAHr4rlra o4pxanoj 23. jauyapa 2019. roAr.rHe,
yrnp4u,ro je

rrPEAJrOr
oAJryKE O AABArby CAIJTACHOCTII HA fIpOrpAM PAAA

MEbyOIIITI,IHCKOI I{CTOPI4JCKOT APXIIBA 3A rpAA rrArIAK I4
OIIIITI,IHE fOpIblI MI4JIAHOBAU ]I JIyTIAHI,I3A 2019. fOAI4Hy

na [peAnaxe Cxynurruur la AoHece

oAJrvKv
O AABAIbY CAIJIACHOCTI,I HA TIPOTPAM PAAA

MEbyOIITITI4HCKOT I,ICTOPI,IJCKOT ApXr4BA 3A rpAA qAqAK r4
OTITIITI4HE TOPILI4 MI,IJIAHOBAII [I JNruIAHI,I 3A 2019. f OAIIHY

y reKcry r<oju je AocraBJbeH o46opuraquMa 3a ceAHr4rly Cxlmmrune.

I4seecrv:raq Ha ceAHI4III,r Crynnnune je Jlela flauronrah, Ar,rperrop
Mefyouruu.IHcKot Iacropujcror apxr,rBa 3a rpal r{a.rax r4 orrrrrrr.rHe foprru Mu:rauonaq u
Jlyuanu.

r,rvu Tolon



Ha ourony tulaHa 63. $ae 1. raqxa 37. Craryra rp4a gaqxa (,,C;r.nucr rpaAa
9aqra" 6p.3 12008, 8 120 13, 22 I 20 I 3, I 5 120 I 5, 26 /20 I 6 u t t lZOiS),

Cxyuumuua tpa1a9auKa, Ha ceAHr4rlr4 o4pNanoj 4oneraje

oAJrvKv
o AABArby CAIJIACHOCTI4 HA rrpOIpAM PAAA

ME RyOIIITI TI,IHCKO r I4C TOPI{JC K Or APXI,IBA 34 rpAA qATIAK
r4 otrrrrTplHE roplbr4 MIIJIAHOBATI 14 JIyqAHII

3A 2019. rOAr4Hy

I

AAJE CE car:racHocr Ha llporpau paaa Mefyorrrrrr4HcKor racropujcKor apxrrBa 3a
- rpaA r{aqar }r orlrrrl,IHe foprru Mznanoeaq u Jlyvau*r za 2019. roAr4Hy, r<oju je AoHeo

Yupannv o46op Melyouruu.IHcKor zcropujcxor apxr,rBa 3a rpaA gaqar u orrrrrr4He foprua
Munanonaq z Jlyranu, Ha ceAHr{qra o4pNanoj 1 1 . janyapa 2019. roAr{He, 6poj 1214.

II

Ony o4nyxy o6januru y ,,C:ryN6eHoM nr,rcry rpaAa tlasKa".

CKYTITIITIIHA IPAAA II AIIKA
Epoj:

IIPEACEIH14K
Cxyururuue rpala r{aqlca

llrop TpnQynonuh
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Arphiyes I,+tercommun,ales Hlsforiques de Tch?tch4[
focnooop JoBAlloBA 2, Te(\. (032) 222-729,0aK (032) 342-860
wwlv.arhivcacak.ors.rs, arhivcacak@mts.rs

Epoj.26
[ary',r: 14. jauy ap 2019.

c KyrIIIITIilli1I rPAAA r{ATIKA

Y upurory BaM AocraBJbaMo:

1. O,qJryry o craBJbarby BaH cHare llporpaMa paAa MelyouurrnHcKor

uctopujcror apxrlBa 3a rpaA r{a.rar u omrrruHe fopmu MunaHonaq u JlyraHra

sa2019. roAuHy AoHeror 30. nonenaipa2018,

2. Oarryry o AoHoluelby flporpaua pa4a MelyouurrlrHcKor ucropujcror

apxvrBa 3a rpaA rla.Iax H orrlurlaue foprru MunanoBarl u Jlyvanu AoHeror 11.

janyapa 20L9,

3. Ilporpana pa4aMelyoururrrHcKor ucropujcKor apxr{Ba 3a rpaA rla.rar u

otrlurrrHe foprru Mulanona u Jlyrann za20l9,

4. Oanyry o AoHoruerby (DzuaHcujcxor rrJraHa Melyoururr4HcKor

uctopujcror apxI,IBa 3a TpaA 9a.rar r{ onrurraue fopmu Munanosartr E Jlyuanu

sa2019. AoHeror 11. janyapa2019.u

5. (DuHaucujcru rJIaH Mefyoururr{HcKor rEcropujcKor apxrirBa 3a lpaA
rla.rax r{ orrrurrrrHe fopmu Mrnanosaq u JIyraHu3a20lg. roAr{Hy.

C noruroearreM



Bpoj: l2l3
flarylr: 11. janyaP 2019.

Ha ocuoey r{raHa 49. cras 1. anuueja 8. Cmryra MelyonurtuHcKor ractoprajcror apxl'IBa

3a rpaA r{a.{ax u oflrrrrlrHe foprru Muranoeau u llytauu, Ynpanuu oA6op Ha ceAHI'IqI{,

oapNanoj .qana I 1. janyapa 2019.roALIHe, 4oueo je

oAJIvKv

CraeJba ce BaH cHare flporpau paga Melyonlurt4HcKor ncropnjcKor apxl4Ba 3a rpaA

ga.rax r4 orrrrrrr4He loprrra Mr,rJraHoBarr n ryqaHr,r 2a2019. roAI,IHy, ,4oHsr Ha ceAHI'Iqu Ynpaeuor

o46opa Hapo4Hor rr,ryseja l{auaK, o4pxanoj 30. 19lry6pu 2018. roAI'IHe, I'I3 pa3rlora

yru.rurnu, i*u 
"u 

Oaryxoro o 6yuery .puau r{a.*a za20l9. roAuHy (,,C1. rulct rpaAa rla'rya",

6p. 27 12018), rcoja je .4oHera xa*rnje.

Y r{auxy, Aaua 1 1. janyapa 2019. roa.



fi\ebyonurnncnn rcropnfcnr Apxltr 9tqor
ATqhives Interco,mmpnales Hisiqriq usljq :fgEglglAk
focnorop JoroHoro 2, Ti(. (032) 222-729,qifrc (032) 342-860

www.arhivcacak.org.lu, e-mail : arhivcacak@mts.rs

Bpoj: l2l4
,flaryrra: 11. jauyap 2019.

Ha ourony qJraHa 45. crlae 1. annneja 9. Craryra MefyouumuHcror lrcroplljcKor apxIIBa

3a rpaA r{aqax u onrtrTrrHe loprsn MuraHosarl u llytauu, Ynpaeuu oA6op Ha ceAHIrIII4,

oApxaHoj AaHa 11. janyapa 2019. roAr4He, AoHeo je

oAJrvKv

,{oHocn ce flporpaM paAa MelyonrutuHcKor ramopujcror apxlrBa 3a rpaA 9aqax pt

onlrrr,rHe foprru Muranoeaq u Jlyvauu sa20l9. roAr,rHy.

Y 9aury, Aana 1 1. jauyap 2019. roa.

3a rpaA 9a.rar u u llyuauu
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Број: 12/4 

Датум: 11. јануар 2019. 

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 11. јануара 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК  

И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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 у Чачку почео је 1948. рад евидентирањем 

ималаца архивске грађе и њеним прикупљањем у циљу спасавања од даљег пропадања, 

уништења и нестајања. Територијална надлежност установе у оснивању простирала се на 

срезове. драгачевски, жички, љишки, љубићко-трнавски, моравички, студенички, таковски 

и територију градских народних одбора срезова: Чачка и Краљева.Први руководилац 

установе била је Маргита Радовић, професор и први директор Женске гимназје у Чачку.  

 Најстарији документ који се чува у Архиву је из 1813. године и то је запис о 

пописивању књига  манастира Сретења,  учитеља из Заблаћа.  У Архиву су фрагментарно   

сачувани  фондови до 1918: Начелства округа чачанског, Начелства округа рудничког и 

десетак општина од пре Првог светског рата.1 Слична је ситуација и са фондовима 

правосуђа, просветних и здравствених установа, задружних и занатских организација, 

породичним и личним фондовима, овог периода. Нешто у бољем стању су фондови судова 

општина: атеничке, заблаћке, каонске и чачанске. 

Архивска грађа је културно добро и категорише се као: 1.културно добро од 

изузетног значаја, 2. културно добро од великог значаја и 3. културно добро.Стваралац и 

ималац јавне архивске грађе и документарног материјала дужан је да обезбеди стручно 

оспособљавање и усавршавање као и проверу стручне оспособљености запослених који 

управљају документима. Веома је значајно што ће овим законом јавни архиви имати право 

прече куповине приватне архивске грађе. Ималац односно власник приватне архивске 

грађе дужан је да прво понуди надлежном архив који у року од 30 дана пријема понуде 

обавештава матични архив о понуди и о својој одлуци да ли ће понуђену грађу откупити 

или не. Како је предвиђено да Закон о архивској грађи и архивској служби буде 

верификован у Скупштини Републике Србије  наредне године, тако ће архиви бити дужни 

да ускладе рад у складу са новим Законом, како што се тиче смештаја, тако и броја стручно 

оспособљених лица и начин рада који ће бити уједначен са светским стандардима  

Целокупна архивска грађа која је депонована у Архиву  има статус културног 

добра.  У Чачанском архиву чувају се фондови који су културно добро од изузетног 

значаја: Листу архивске грађе о изузетног значаја донело је Извршно веће Скупштине СР 

                                                           
1 Листа архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима, објављена у Службеном гласнику СРС 

бр.18/1979. по којој су фондови окружних начелстава (1839-1918) свих архива од изузетног значаја. 



 

Србије 1979. на основу које су следећи архивски фондови Чачанског архива проглашени за 

културно добро од изузетног значаја: 

  Начелство округа рудничког – Горњи Милановац, 1839-1916 

  Начелство округа чачанског  - Чачак, 1839 – 1915. 

   Начелство округа рудничког – Чачак 1890 – 1902. 

 Народни одбор округа чачанског 1944 -1947.           

             Горњомилановачки првостепени суд 1841 – 1915. 

 Окружни суд Чачак 1834-1918. 

             Обједињени фонд еснафа- Чачак 1838 – 1910.  

            Збирка матичних књига рођених, венчаних и умрлих од 1837. до 1917.   са 

територије  Чачка, Горњег Милановца и Лучана  

 Омладинске радне бригаде 1946 – 1970. 

         Скупштина Србије је  1998. проширила Листу архивске грађе од изузетног значаја, 

међу њима су следећи  фондови Чачанског архива: 

 Окружни суд Чачак 1945 – 1954, 

            Градско поглаварство –Чачак 1941-1944, 

            Народни одбор среза таковског 1945 (делови фонда који се односи на пријаву     и 

процену ратне штете)   

             Народни одбор среза драгачевског 1945 (делови фонда који се односе на пријаву и 

процену ратне штете) 

 Народни одбор среза љубићко – трнавског 1953-1956 (део фонда који се односи на  

пољопривредни земљишни фонд )  

Установа је неколико пута мењала називе: Архивско средиште од 1948. до 1955, 

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

назива је извршена 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 Србије 2, 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. Од давнина је ова 

област чинила једну административну и управну  целину (Драгачево, Таково, Љубић и 

Трнава са Чачком), која је у историјском погледу била поприште значајних догађаја, који 

су мењали токове историје (Хаџи-Проданова буна, Други српски устанак и Битка на Чачку, 

Горачићка буна). Писани трагови нам сведоче о првом помену града Чачка који се чува у 

Дубровачком архиву (18. 12. 1408). Насеље  под називом  Деспотовица  се изграђује од 

1853. а шест година касније (1859) добија име које  и данас носи, Горњи Милановац 

.3Лучани су најмлађа општина, која уместо Гуче постаје  среско седиште4,  развија се после 

Другог светског рата на подручју истоименог села. 

Као што је познато архивска грађа се дуги низ година, тачније, три деценије налази  

и користи се у свакодневном раду њених стваралаца.  Архив преко своје службе посвећује 

                                                           
2 Службени гласник Републике Србије бр 127/07. 
3 Указом кнеза Александра Карађорђевића из 1853, почиње изградња новог насеља,   ( на месту звано Дивље 

поље у Брусници), које по реци Деспотовици добија име. Посебним указом  1859, кнез Милош Обреновић,  у 

спомен на свог старијег брата, војводу Милана, Деспотовицу преименује у Горњи Милановац. 
4 Прво помињање Гуче налазимо  у турском катастарском попису из 1476. У нововековној српској држави 

била је општинско, па среско место до 1955,  опет општинско  до 1962,  када је  општинска  управа из Гуче  

пресељена  у Лучане, које постаје  седиште драгачевског краја.  



 

посебну пажњу да оствари што ефикаснију заштиту докумената  пре преузимања од 

стваралаца, да она буде пописана, адекватно чувана и регистратурски сређена.  

Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван установе је једна од 

основних и најважнијих функција сваког архива.  Од вођења и уређења регистратура 

зависи колико ће бити сачувана  преузета архивска грађа која је одређена за трајно чување, 

и смештена у депо Архива. Стручна помоћ подразумева  евиденцију о 620 регистратура и 

давање упутстава за рад архивара5.  У наредној 2019. обавиће се редован обилазак 

приоритетних регистратура,  као и оних код којих се укажу потребе за пружањем стручне 

помоћи у одобравању листа, као и излучивању безвредног регистратурског материјала. 

 Преузимање архивске грађе из регустратура ће се вршити у складу са законским 

роковима а то је 30 година од дана настанка документа. Изузетно, архивска грађа и 

регистратурски материјал настали у раду органа, установа, предузећа и других  правних 

лица  који су укинути или су престали са радом сматрају се доспелим за преузимање и пре 

истека овог рока ако не постоји правни наследник.  

 Наставиће се рад на пријему, сређивању и обради архивске грађе, као и вођењу 

основних евиденција (регистар архивске грађе, општи инвентар, књига пријема архивске 

грађе, регистар микрофилмоване архивске грађе, досијеа фондова и збирки). 

 Редовно ће се издавати архивска грађа истраживачима, а осталим корисницима 

издаваће се уверења из архивске грађе и техничка документација. 

Прва деценија 21.века донела је стечај за многа предузеће и фирме. Стечајни 

управници који су постављени да заврше са стечајном масом, имају законску обавезу да се 

јаве надлежном архиву, који прузима целокупну архивску грађу по принципу недељивости 

архивског фонда.Да не би долазило до временског вакума од започињања стечаја и продај 

новом власнику , када појединци намерно или небригом уништавају архивску грађу,Архив 

организује течај за архиваре и стручна саветовања са стечајним управницима који су 

добили стечајеве на територији Чачка, Горњег Милановца и Лучана. Тренутно преузета у 

депо Архива, архивска грађа предузећа у стечају: Земљорадничка задруга Прањани; УЛБ 

компану; Еурографик, Дамњановић Д.О.О; Занатска задруга Шумадија продукт,чије се 

сређивање одвија у наредној 2019. 

       Како су Општинска управа Горњи Милановац ( 19,32 метра архивске грађе и 33 

црквене матичне књиге - преко 23 метара дужних) и Лучани ( 18,60 метара дужних  

дужних архивске грађе и  17 црквених матичних књига) и Градска управа Чачак   (157. 82 

дужна метра) преузимане у новембру и децембру 2018. сређивање и обрада архивске грађе 

као и  препакивање у архивске кутије очекује нас, наредне 2019.године.   

 У плану је преузимање   ако буду завршени стечајеви у ПКС Латекс Чачак; Рудник  

А.Д. Горњи Милановац; Домис Чачак;  Просвета Чачк;  Спектар  Д.О.О. Чачак;  Нови 

дани, Анђелија Мишић Коштунићи , Нискоградња Чачак; Компанија Слобода Апарати.   

 Током 2019. настављамо пројекат Век страдања. Одлазак у школе како на сеоском 

тако и градском подручју на читавој територији за коју је одговаран Архив у Чачку, 

представља наставак нашег започетог пројекта   Век страдања- Чачански крај у 

ослободилачким и одбрамбеним ратовима од 1912.до 1999. Попис жртава у Ратовима од 

1912.до 1999.године 

- Прикупљање података је веома тежак посао с обзиром на чињеницу да је прошао 

скоро читав један век од Првог светског рата и неколико деценија од других ратова, у 
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ситуацији када су архиве уништаване и растуране. Због протока времена и недостатка 

грађе, али и велике демографске ерозије задњих деценија, прикупљени подаци свакако 

неће бити комплетни, али са сваким даном, месецом и годином одуговлачења ће их бити 

све мање. Због тога је за оваква истраживања потребна шира друштвена помоћ, анимирање 

државних органа и органа локалне самоуправе, музеја, библиотеке и посебно просвете. 

 Посебан акценат током пројекта ВЕК СТРАДАЊА се ставља на сарадњи са 

просветним установама, односно мрежу основних и средњих школа на територији Града 

Чачка, Општина Горњи Милановац и Лучани. 

 Најважнији део пројекта односи се на презентацију наведених истраживања у виду 

посебних публикација, стварању јединствене базе података и оранизовању изложби, 

предавања и семинара. На крају сваке пројектне активности (3) организовала би се једна 

централна изложба на основу прикупљених података са терена, али и мањих појединачних 

изложби које би се организовале у школама, на основу прикупљених података за дотичну 

школу и територују коју она покрива (посебно сеоска подручја). 

 

  Циљеви пројекта Век страдања: 

 

-Прикупљање, архивистичка обрада, конзервација, чување и презентација архивске грађе 

која се односи на поменути пројекат, а везани су за чачански крај или људе који потичу са 

ових простора; 

-Стварање базе података, архивских фондова, аудио и видео записа, статистичких података 

који би пружили могућност за нова истраживања непосредне прошлости, како научним 

радницима, тако и ученицима и студентима; 

-Културно-просветни рад са становништвом;  

-Суочавање са историјским наслеђем; 

-Истраживање и прикупљање података са циљем  публиковања у виду посебне 

монографије; 

-Презентација прикупљених података са терена (централна изложба и више мањих по 

школама); 

-Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа код 

становништва, посебно ученика; 

-Организовање семинара који би подстицали знање о архивском наслеђу; 

-Педагошки рад са ученицима, прављење радионица и квизова које би подстакле дечју 

радозналост ка проучавању историје, као и пружање могућности за рационално 

сагледавање прошлости; 

-Посебан рад са ученицима (радионице, квизови, практични рад у Архиву) на побољшању 

нивоа знања на пољу истраживања и тумачења историје са циљем да се оспособе да 

самостално изврше селекцију историјских извора,), да издвоје разлике и сличности у 

тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву, да изразе став и 

мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена; упознавање локалне историје; 

Успостављање трајне сарадње са просветним установама, Активом историчара и 

ученицима у циљу развијања свести о потреби очувања културно-историјског наслеђа и 

интересовања за посете Архиву и учествовања у њеним културно-просветним 

активностима. 

Рад на терену и сарадња са физичким лицима која поседују доумента и фотографије 

у приватној колекцији или збирци, још један је вид заштита архивске грађе и 



 

регистратурског материјала ван установе, чиме се постиже  једна од основних и 

најважнијих функција сваког архива. 

 На основу одређених функција, архив  је организован по следећим службама: 

  

 

1. Заштита архивске грађе и регистратурског (документарног) материјала ван 

архива 

 

                 Током  2019. Служба заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван 

архива ће се ангажовати на пружању стручне помоћи регистратурама за решавање свих 

актуелних питања из области архивске службе и канцеларијског пословања. 

  Доследно ће се спроводити Закон о културним добрима и Закон о култури и 

остали прописи, до доношења новог Закона о архивској грађи и архивској служби,који је 

тренутно пред јовношћу, расправе је у току. Европски стандарди захтевају да сва 

предузећа и корпорације која излазе на тржиште света, морају да имају добро сређену и 

класификовану архивску грађу. 

  Наставићемо са организовањем семинара за архиваре из регистратура који 

потпадају под надлежност архива, како у Чачку тако и у општинама Горњи Милановац и 

Лучани. Током године у овој области биће извршен комплетан преглед архивске грађе у 

регистратурама, пружиће се стручна помоћ у области нормативне делатности, помоћ при 

изради листа категорија са роковима чувања, излучивање безвредног регистратурског 

материјала и преузимање архивске грађе. 

        Поред наведеног, стручна помоћ и сардња се наставља и са регистратурама 

које нису у нашој стварној али потпадају под територијалну надлежност , са црквеним 

општинама према посебном плану, да бисмо заједно заштитили архивску грађу.. Такође, 

сарадња са правним лицима, тачније од  начина  вођења и уређења регистратура зависи 

колико ће бити сачувана архивска грађа која је одређена за трајно чување, и смештена у 

депо архива. Стручна помоћ подразумева  евиденцију  регистратура и давање упутстава за 

рад архивара6. У наредној 2019. обавиће се редован обилазак приоритетних регистратура,  

као и оних код којих се укажу потребе за пружањем стручне помоћи у одобравању листа, 

као и излучивању безвредног регистратурског материјала.   

            Посебно ћемо бринути о предузећима у стечају , тачније преузима се 

документарни материјал у депозит и шкартира после тачно одређеног рока за чување на 

основу Листе категорија, која одређује којасе архивска грађа оставља за трајно чување у 

Архиву 

 

2. Депо  - пријем и смештај архивске грађе 

 

Архив је од 1968. трајно смештен у делу зграде Старог начелства (која је подигнута 

1875-1877), јер су услови које је нудила зграда били по архивистичким нормама довољни: 

простор одређен за депо морао је да буд евећи од 500 m² , обавеза да из депоа морају да 

постоје два излаза : на главну улицу и двориште зграде. Прилаз депоу који је из Градског 

дворишта,мора да буде  довољно простран за допремање архивске грађе , или у случају 
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ванредних услова за лакше извлачење архивских фондова. Занимљиво да је почетак 

копања темеља, септембра 1875. овековечио један велики проналазак за црквену и 

друштвену историју Чачка, коју је у научним круговима пропратио наш познати историчар 

Стојан Новаковић.7 Ову монументалну грађевину дужине 81 метар, Завод за заштиту 

споменика културе у Краљеву ставио је под заштиту државе проглашавајући је за 

културно добро од великог значаја 11. фебруара 1977.  У овој згради се налази још једна 

установа културе Народни музеј. Направљен је пројектни план по коме би се у градском 

дворишту (који је амбијентална целина Старог начелства у шта нас уверава остатак 

најстаријег дела камене ограде) саградила зграда у којој би били смештени депои установа 

заштите културних добара, али би претходно било неопходно извршити археолошка 

ископавања. 

У приземљу зграде је депо у коме је смештена архивска грађа. На спрату се налазе 

радне просторије, библиотека са читаоницом и фотолабораторија. За потребе пријема 

архивске грађе укинутих регистратура као и за изложбену делатност , котисти се 150 m² 

преуређеног подрумског простора којим располаже Архив.Поткровље зграде Старог 

начелства је неискоришћени простор од око 1 030 m² за који је направљен пројекат 

преуређења и коришћења за послове две установе културе Музеја и Архива, које деле 

зграду. Град ће аплицирати  на конкурс Градови у фокусу Министарства културе, којим 

бисмо добили финансијска средства за реализацију пројекта. Без обзира на исход 

конкурса, Град је обезбедио средства за обнову фасаде Старог начелства која није 

обнављана од 1977.године. 

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

архивистима за сређивање и корисницима у читаоници, издавање уверења по захтевима 

грађана и за микрофилмовање, вођење евиденције за целокупну архивску грађу. Архив 

преузима архивску грађу на основу законске доспелости, поклона, откупа, завештања и 

депозита. 

             Посредством Министарства културе и информисања пет година су обезбеђивана 

средства за куповину покретних полица које су димензијама прилагођене за простор депоа 

Архива у Чачку. Полицама нестандарне висине, искоришћен је на најбољи начин 

смештајни простор а архивска грађа заштићена од прашине.Надамо се да ћемо и у 

2019.успети да средствима Министарства набавимо покретне полице за јо једну просторију 

депоа.Све је директно повезано са радом на новој поставци (који укључује и уређивање 

смештајног простора смештајног простора , нову организациону шему депоа) која се 

наставља и 2019. Уведени су јављачи  за воду и гас, који су прикључени на постојећи 

видео систем противпровалне заштите, што је заштитакако за зграду тако и за архивску 

грађу. 

 

 

3. Сређивање и обрада архивске грађе и рад на научно-информативним средствима 
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 Једна од посебно значајних области деловања Архива, сређивање и обрада архивске 

грађе, наставиће се током 2019. као континуиран посао којим се баве архивисти.  Сређива-

ње у архивима обухвата следеће архивске јединице: фондове, личне и породичне фондове, 

збирке архивалија, матичне књиге, мемоарску грађу, фотографије, микрофилмове, печате, 

преписе докумената, копије докумената, штампане ствари, фонотечке материјале, карто-

графске материјале и друго. 

 Основни задатак сређивања и обраде је  у циљу израде обавештајних средстава о фон-

довима и садржини грађе у њима, која  се деле  у две основне групе. У прву групу спадају 

обавештајна средства која пружају информације о фондовима и збиркама са одговарајућим 

садржајем у њима, то су: улазни и општи инвентар, прегледи, водичи, општи каталози и 

пописи. Другу групу чине обавештајна средства којима је омогућен увид у садржај грађе 

фондова и збирки: сумарни, аналитички инвентари, регеста, тематски каталози, појединач-

ни спискови и пописи грађе фондова и збирки. 

       За Централни регистар културних добара, који води Архив Србије, достављаће се 

редовно подаци из регистра културних добара Архива.  

Такође, у зависности од прилива архивске грађе са терена, сређиваће се грађа 

укинутих и регистратура које су отишле у стечај.  

      .  

4. Техничка заштита архивске грађе 

 

У Депоу, где се чува грађа, оптимална влажност ваздуха је између 50-60%, а 

температура између 12 и 24ºС. Уколико дође до оштећења грађе, врши се конзервација и 

рестаурација докумената,  у Конзерваторској  служби Архива Србије. Због кадровских и 

техничких немогућности, Архив у Чачку нема комплетну техничку службу заштите архив-

ске грађе. При установи постоји само фотолабораторија за микрофилмовање и ксерокс апа-

рат за копирање грађе. 

 У циљу заштите архивске грађе вршићемо : набавку покретних компакт полица, 

набавку архивских кутија које се праве у димензијама које одговарају писаном или 

штампаном материјалу; коричење јер се у фондовима школа чува велики број књига : 

еловодници, регистри , дневници.  

 Остаје и даље потреба да се набави сервер и софтвер који подразумева: серверски 

модул са инсталацијом на нашој локацији, Windows нашег модула – без ограничења. Да 

бисмо правилно користили и омогућили осталим заинтересованим корисницима да дођу 

брже до података из Архива, потребно је набавити - Web modul за преглед и претрагу; 

извршити обуку и почетно дефинисање параметара уз консултације наше стручне службе, 

чиме добијамо право на коришћење и одржавање програма (за шест месеци) и фино 

подешавање параметара апликације, како бисмо започели дигитализацију архивске грађе 

Архива.8 Процес дигитализације архивске грађе започиње у 2019. преко матичне куће 

Архива Србије и Министарства културе који су осмислили програм АРХИС . У наредној 

2019. информациони систем АРХИС биће примењиван у свим архивима Србијеи чиниће 

саставни део рада запослених уархивма. Овај информациони систем за 

управљањедокументима усклађен је са стандардима и препорукама специјализованих 

                                                           
 8 За ову набавку  неопходно је издвојити, према прошлогодишњим ценама  800.000,00 динара. 



 

међународних организација који ће омогућити систематску контролу стварања,примања 

евидентирања, архивирања и коришћења докумената. Уз подсистеме софтвера за 

сређивање и обраду архивске грађе ,преузимање и смештај, библиотеку, конзервацију и 

дигитализацију, које ћемо после обуке у марту месецу у Архиву Србије преузетиИзрада 

јединственог софтверског решења је резултат остваривање дигитализације и успостављања 

е-управе која је законски већ заживела- Правилником о ближим условима за 

дигитализацију културног наслеђа, а такође,  усаглашена са Нацртом закона о архивској 

делатности и архивској грађи. 

 

5. Снимање архивске грађе – фототека  

 

Најбољи начин заштите архивске грађе је њено снимање, микрофилмовање и 

скенирање. У току 2019. наставиће се рад на овом важном делу посла службе техничке 

заштите јер је то, а поготову за најзначајније фондове које због обиља података 

истраживачи најчешће користе, најпогоднији начин да за коришћење издаје снимљени 

материјал. Неопходно је набавити нову опремуза микрофилмовање , јер је опрема коју 

Архив има набављена пре 35 година , потпуно је неупотребљива. 9 Усвајањем Нацрта 

закона  у коме се као обавезна ставка наводи микрофилмовање архивске грађе, средства би 

могла бити добијена само од Министарсва културе. 

У плану је да се уради око 10 000 снимака, у довољној резолуцији да могу бити 

коришћени и као изложбени експонати. Првенство имају најстарији фондови који се 

чувају у Архиву, а то су архивалије које припадају  XIX  веку. 

Наставиће се дигитална обрада архивске грађе, првенствено фондова који су 

категоризацијом  издвојени као културна добра од изузетног и великог значаја  

        У зависности од прилива материјала са терена, радиће се на обогаћивању фототеке 

Архива. За фото документацију биће снимљене фотографије са разних догађаја у чијој 

организацији учествује Архив, међу које као значајну активност издвајамо прикупљање 

фотографија на терену, као што је  у оквиру пројекта Век страдања.  

За потребе и рад на техничком реализовању и поставкама изложби које ће Архив 

припремати као и за истраживаче и колеге архивисте, радиће се на изради, скенирању  

фотографија и докумената, чиме ће битиобогаћене збирке изложби и збирке фотоаграфија.  

Ажурирање сајта Архива и сарадња са  електронским медијима, штампом, 

телевизијама омогућава благовремено обавештавање јавности о свим активностима 

установе.  

Фотокопирање архивске грађе , скенирање врши се током целе године за потребе     

истраживача и странака што све улази у опис радатехничке службе.  

              

 

6. Служба за информисање и коришћење архивске грађе и издавање уверења 
 

Израд научних студија, семинарских и дипломских радова, реферата, хроника, 

породичних монографија не може се урадити без коришћење архивске грађе. Потреба 

друштва и појединаца да дођу до података који се налазе у фондовима и збиркама у Архив 

                                                           
 9 На основу прорачуна неопходно је 8.500.000,00 динара да би се набавила целокупна опрема за 

микрофилмовање. 



 

делимо према циљу у неколико група:  коришћење грађе у научне сврхе;  у пропагандне и 

образовне сврхе, у оперативне  и приватно-правне сврхе.      

Посебно занимљив део за  грађанство је издавање  уверења из области радног 

стажа, највише се траже подаци о радном стажу  запослених у предузећима у стечају,  чију  

смо документацију преузели. Ту су и захтеви за издавање уверења о школској спреми, 

имовинско-правним односима и техничка документација (пројекти кућа у приватној 

својини и стамбених зграда) и копије грађевинских и употребних дозвола, у складу са 

захтевима странака и законским прописима.        

 

7. Послови архивске библиотеке и читаоница. 

  

Сваки архив има специјалну библиотеку која временски и тематски прати архивску 

грађу која се чува. Књиге су заведене у одговарајуће регистре и картотечки обрађене, тако 

да је лако доћи до сазнања о књигама које поседујемо. Завршен је попис књига и пребачен 

у рачунар ради лакшег коришћења и претраге – тренутно има 6 800  монографских и  1 600 

серијских публикација и  600 новина. Због малих финансијских средстава за набавку 

књига, и у 2019.   ћемо као и до сада највећи број публикација добијати разменом и 

поклоном, као и обавезним примерком који нам достављају наши истраживачи који су 

користили архивску грађу. 

 У Историјски архив  Чачак је уз архивску грађу пристигла  стара и ретка књига 

(1742-1867).  Горња датумска граница старих књига према Српској библиографији је 1868, 

тачније до увођење Вуковог писма и правописа у школама и државној администрацији 

Кнежевине Србије. У архиву се чува    четрдесет и једна књига из историје српског народа, 

путописне белешке, молитвеници, штампани или писани на старословенском и 

црквенословенском језику. За период од 1867 до 1900. Архив поседује шездесет и шест 

књига.10 Целокупан попис књига архивске библиотеке објављен је на сајту Архива. 

Читаоница архива је под видео надзором, јер се архивски и библиотечки фонд 

користи  без учлањивања, право коришћења  има сваки грађанин Србије у научно - 

истраживачке и друге сврхе само у читаоници архива, која има 20 места.Страни 

држављани архивску грађу могу користити по одобрењу надлежних органа. Објављена, 

снимљена и оштећена грађа се не издаје, а уместо ње користе се публикације и 

микрофилмови. 

 

8. Културно-просветно пропагандна  делатност 

 

Следеће године ће Србија обележити 20 – годишњицу  бомбардовања, агресија 

изведена   од стране НАТО чланица,  названа је мисија Милосрдни анђео. Архив ће као 

подсећање у оквиру пројекта Век страдања организовати изложбу докумената и 

фотографија.  

Поводом осам векова (1219-2019) од добијања самосталости Српске православне 

цркве представићемо историјско документарни филм „Чувари“, који је награђиван на 

међународним фестивалима. То је историјска прича о породици и вери. Породица 
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Андровић већ 900 година чува крст првог српског светитеља св. Јована Владимира. Увек 

само два члана породице знају где се крст чува и крије. Начин на који га чувају и преносе 

са колена на колено се провлачи кроз 40 минутни филм.  

Током 2019. наставља се рад на пројекту „Од паланке до модерне вароши“ са ТВ 

Телемарк, у сарадња са професорима и ученицима Гимназије у Чачку, Друштвом Свети 

Сава (најстаријим грађанским удружењем у Србији 1886) под покровитељством 

Министарства културе РС. Сарађиваћемо и са осталим средствима јавног информисања, да 

бисмо приближили рад установе и архивско благо које чува ( фондове, збирке) ђацима и 

грађанству. Завршни рад би био мапирање градског језгра (доступно преко мобилних 

уређаја) зграда и знаменитих личности који су живели у Чачку. После завршетка овог дела, 

намера нам је да мапирамо и Старо чачанско гробље, које је захваљујући целинама које су 

под заштитом државе; Спомен костурница погинулим ратницима од 1912. до1918. и 

гробнице војводе Степе Степановића и Аристида Јовановић, такође под заштитом. 

Наставиће се сарадња са основним и средњим школама, Регионалним центром за 

обуку наставног особља, са Школском управом, Црквеном општином. Организоваћемо   

предавања, промоције књига. 

 .   

 

9. Издавачка делатност 

 

У току 2019. планирано је да из штампе изађе   Изворник, часопис у коме се  од 

1984,  објављује изворна архивска грађа и као такав био је јединствен у Србији до појаве 

Старог српског архива.  

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

Луци, и Источном Сарајеву,  Архив ће штампати Стари српски архив у склопу пројекта 

Српска држава и друштво у изворима средњег века, чији су 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. 

 Штампање зборника радова са одржане међународне конференције , 7-

8.децембра  2018: СРБИЈА 2018: ОСЛОБОЂЕЊЕ ДОМОВИНЕ, ПОВРАТАК РАТНИКА, 

ЖИВОТ У НОВОЈ ДРЖАВИ у организацији Међуопштинског историјског архивс 

Чачка и Центра за историју Југославије и савремену националну историју 

Филозофског фскултета Београд, чији је директор пр. др Мира Радојевић дописни 

члан САНУ.  

За издавачки подухват сматрамо штампање фотомонографије настале на основу 

фотоалбума чешког војника који је за време Великог рата боравио у Србији, Македонији, 

Црној Гори и Албанији.снимао је за потребе Аустроугарске војске После уводне студије 

проф.др Вацлава Штепанека (учесника међународног скупа који организујемо у децембру 

2018) и поговор . Фотограф који је направио снимке, са својом јединицом једно време је 

боравио у Чачку, Горњем Милановцу, тако да су то јединствене фотографије не само за 



 

становнике ова два града него и за околна места кроз које је пролазила ова јединица, за 

коју морамо да нагласимо да није оставила из себе злочине над становништвом куда је 

пролазила  

10. Истраживања у другим архивима и сарадња  

 

 Наставиће се истраживања у другим архивима и сродним установама ради 

комплетирања фондова и збирки овог архива, првенствено у Архиву Србије, Архиву 

САНУ,Архиву Југославије, Војном архиву Србије, Архиву Републике Српске, Народној 

библиотеци Србије.  Истраживачки рад ће  бити  усмерен на рад око прикупљања података 

за комплетирање слике о догађајима који су обележили живот српског народа у 20.веку  

Архив ће сарађивати и са Архивом Српске православне цркве у Београду. 

 Веома значајан почетак сарадње на утврђивању и проналажењу докумената који 

говоре о комуникационим и путним мрежама у XIX  и првој половини XX  века. у циљу  

склапању слике привредног и друштвеног развоја  дела  Србије која се ослободила турске 

власти и почела самосталан развој и повезивање са другим балканским и европским 

народима.  

Наставиће се учествовање архивиста чачанског архива на научним конференцијама 

и радионицама. Пратићемо сарадњу и објављивање радова чачанских архивиста у 

часописима музеја у Краљеву, Чачку, Београду и  институтима.     

 

11. Стручно усавршавање 

 

У складу за доношењем законских прописа који регулишу област пословања 

Архива, вршиће се усклађивање пословања и праћење рада регистратура. У 2019. Архив ће 

организовати    семинар за обуку архивара који су задужени за рад  у регистратурама на 

територији Чачка, Горњег Милановца и Лучана. 

          Сва упутства и препоруке Архивског већа при Архиву Србије доследно ће се 

примењивати при сређивању, обради и чувању архивске грађе, у чему ће нам помоћи  

оквир новог Закона о архивској грађи и архивској служби. 

Архивистичко друштво Србије као струковно удружење, веома је активно како у 

организовању међународних сеинара, организовању радионица, тако и објављивању 

зборника радова и часописа  тако је веома активно у решавању стручних питања, тако и у 

сагледавању проблема који постоје у оквиру  струковног удружења и потребу повезивања 

са осталим друштвима у окружењу. Један од чланова Извршног одбора друштва је Горан 

Давидовић, који је веома активно учествовао у реорганизацији и  његовом раду. Други 

представник чачанског архива у Архивистичком друштву је Миломирка Аџић која је била 

у радној групи за израду листа категорија у здравству..   

Чачански архивисти су чланови једине (од седам) подружина Архивистичког 

друштва Србије, која  активно ради. Подружница  је струковно удружење  која окупља 

архивисте крагујевачког, краљевачког, новопазарског, ужичког, крушевачког, јагодинског 

и чачанског архива.  

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 Израда пројектне документација за вентилациони систем депоа и првог спрата 

Архива, јер је зграда Старог начелства, под заштитом и не смемо стављати појединачне 

клима уређаје.  



 

Откуп раритетне грађе је неопходан, јер се на тржишту појављују значајна 

документа.  Архив  може да добије на поклон, што се најчешће дешава, али је неопходно 

да имамо средства за набавку документа која су везана за историју подручја за који је 

надлежан.  

У Архиву ради укупно 14 запослених на неодређено  и двоје на одређено,  што је у 

оквиру  максималног броја запослених 16 који  је одређен  2015. Од запослених  11 има 

положен стручни, архивистички течај петоро колега имају највише звање у архивистичкој 

струци – архивски саветник. Једна колегиница  је магистар, једно лице има звање мајстора 

мајстора фотографије и међународно признато звање AFIAP.  

 У финансијском плану, за рад Архива у 2019. години потребно је предвидети и 

средства за зараде запослених и материјалне трошкове (грејање, струја, вода, остале 

комуналије, набавка канцеларијског материјала, одржавање и замена дотрајале опреме –

компјутери). Неопходно је средити подове у депоу. Веома је важно набавити усисиваче за 

усисавање ситне прашин у депоу са подова, полица, аривских кутија. Неопходна је набавка 

столица за запослене и госте.  

 

 

 

 

  

         

     

   

             

           

  
 

 

 



Bpoj: t2l5
fiaryrra: 11. jauyap 2019.

Ha ocuory qJIaHa 45. crae 1. anuneja 10. Cmryra Melyonurrr4HcKor umopujcxor
apxlaBa 3a rpaA r{a.Iar 14 onIrITI4He loprru Murasonaq u JTytauu, Ynpannu oa6op Ha ceAHrarlr,r,

o4pNanoj Aaua 11. janyapa 2019. roAr.rHe, 4oueo je

oIJrvKy

floHocu ce @usascujcrn nraH Melyonurr.rHcKor uctopnjcKor apxuBa 3a rpaA 9a.rar r
onruTr{He fopmu MuraHoeaq u JlyuaHrz 2a2019. roAr,rHy.

Y Yaur<y, gaualL. jauyapa20l9. rot.

rcropujcru apxr,rB

foprru Muranosar{



IIPIIJIOT

o cTPyKTyPA nnAHilPAHt/X CPEECTABA 3A OI/HAHCI/PAI-bE

PACXOEA t/ I/3EATAKA Y 2019.roArHm

o AHAflI/3A O1/HAHCI/PAI-bA yCTAHOBE tA3 CPEECTABA

EyIJETA FPAEA L{ALIKA y 2019.rogvrH1/ CA OCBPTOM HA

2018.ro,qilHy



Mefyonurrr,rHcru ncropuicru apxnB 3a rpag ulaqar u
onuJTr,rHe I-opruu MrnanoBaq n flyvanr

- CTPYKTYPA flIAHI4PAH]4X CPEETABA 3A OI4HAHCHPAHTE PACXO.qA n h3EATAKA y
2019.roaunn

YKYNHA CPEtrCTBA KOJA GY NIIAH]4PAHA Y
2019.ro,quHta

GPEECTBA OE EyUETA rPAlqA r{AqKA

concTBEHA CPEECTBA

nnAHI4PAHl4Hh PACXO.tlh 14 h3IlAUh 3A 2019.ro.qrHH

2z,g86.260.00 *ffi'*

25,934,260.00

1,452,000.00

94.70%

5.30%

EKOHOMC KA KnACHO14 KAqr4JA
Hseop Snnancuparua

rPAA qAqAK CONCTBEHA yKynHo
41 1 000 llnare, AoAaqh h HaKHaAe 3anocneHhx 12,339,000.00 180,000.00 12,519,000.00

411000 yveuhe no fl3Bopy $r.*ranorpa*,a 98.56% 1}4%
412000 Coqujannu rqonpHHocl4 Ha reper nocnoAaBqa 2,208,760.00 33,000.00 2,241,760.00

412488 yveu;he no Haropy Sr,ruaucrpa*a 98.53%

413000 Haxnage y Harypu 4s,000.00 40,000.00 85,000.00
41488il yveu":he no r4snopy Suuancupa*'a 52.94% 47.08%

414000 Coqrjanua AaBaba 3anocneHrMa 260,000.00 90,000.00 350,000.00
414000 yveu:he no H3tsopy Qr.ruaucupan a 74.29% 25.71%

415000 HaxnaAe 3a 3anocneHe 490,000.00 0.00 490,000.00
415044 yve uhe no r,l3*Cpy $nnaHcrpaua 140.58% 0.Ea%

416000 Harpa4e, 6oHyaa u ocranr4 noce6nr pacxogr4 455,000.00 250,000.00 705,000.00
416880 yveu;he no Hsropy SnHauorpaua 64.54% 35.46%

421000 Crannu rponrKoBl4 1,200,000.00 40,000.00 1,240,000.00
4X0AA yveu:he no lt3ropy gruancupa*a 96.77%

423000 Ycnyre no yroBopy 2,365,000.00 130,000.00 2,495,000.00
4XAAA yveLuhe no r43*opy Sr.,rHauolpan a 94.79% E n40/

425000 Texyhe nonpaBKe r ogpxaBarbe 750,000.00 30,000.00 780,000.00
425AAA yveu.:he no x3ropy Smnaucnpa*a $6.15%

426000 Mareprjan 355,000.00 95,000.00 450,000.00
,4?$000 yue u":he no r43Bopy $uuanolpan'a aa ooa/ a4 440/t9.42/a tl.tr/a

465000 Ocrane gonaqrje, goraqrje r rpancSepu 1,551,500.00 50,000.00 1,601,500.00
465000 yveuhe no vlsnopy guaaucmpaua 96.88% 2 4lo/

:



EKOHOMCKA KflACilAilKAqt4JA
klseop SuHancuparua

rPAA qAqAK CONCTBEHA vKvnHo
482000 flopesu, o6aaesHe raKce h Ka3He 80,000.00 4,000.00 84,000.00

482CIAA yveu.:he no ,tsaopy $nHaHmlpaua $5.24% I a to/

51 1 000 3rpage u rpatleauHcxu o6jerru 600,000.00 0.00 600,000.00

Yl00A yveLuhe no tl3Bopy $uNaHcuparua 'l0A.A0% 0.a0%

512000 Mauuxe 14 onpeMa 700,000.00 0.00 700,000.00

YAAAA yveuhe no t43Bopy $raHaucr,tparua f 00'AA% 0.a0%

515000 HeruarepujanHauMoBrHa 250,000.00 10,000.00 260,000.00

il$AAA yqeu:he no t13tsopy $llnaHcNpax,a 96.15% 3^85%

Yxynna cpeAcra 3a 1201-0001 tDynrqroHl4calbe
JroKanH],lx ycraHoBa Kynrype 23.649.260.00 952.000.00 24,601,260.00

YLIEUNS NO H3BOPY CPESCTABA 96.'t 3Yq 3.07%
422000 Tpoulxoeu nyroBaba 250,000.00 250,000.00 500,000.00

422AA0 yveu.:he no tl3eopy $lluancnparua 50% 5U"/o

423000 Ycnyre no yroBopy 1,520,000.00 250,000.00 1,770,000.00

4n00A yveuhe no fi3Bopy $l*taHcrparua 8$% 14%

426000 Mareprjan 465,000.00 0.00 465,000.00

42S8AA yveu..rhe no x3eopy $ttnancrpa*,4 t00% U"/o

512000 Mauune h onpeMa 50,000.00 0.00 50,000.00

512AAA y..reuhe no {3gopy cpmHaHcuparua taa% no.1.

Yxynua cpeAcra 3a 1201-0003 YnanpeTlelbe crcreMa
oqyBalba ta npeAcraBrba]ba KynrypHo-ucropt,tjcKor

HacneRa
2.285,000.00 500.000.00 2,785,000.00

yr.{EunE no t4330PY cPr&crABA S?,SSllq 17.9S11q

yKvnHo nnAHnPAHl4Hr4 PACXOAI/'V rcAAqn v
2019.roflnxr 25.934.260.00 1,452.000.00 27,386,260.00



MehvonuruHcxu hcropricxr apxue sa rpa.q t{aqar H

onuruHe l-oprur MunaHoeau H flvqaHlr

EYUET ]-PAIA 9AHKA - OHHAHGI4PAIbE v 2019. roanuu
Y OAHOCY HA 2018.roAuny

2018 2019
YBEhAFbE

2018. - 2019.ro,q.

5.13%
41 1 000 llnare H AoAaqh sanocrreHr,rx 11,737.000.00 12,339,000.00

412000
GoqrjanHr AonplrHocH Ha reper
flocnoAaBqa 2,101,000.00 2,208,760.00

413000 Haxuaae v Harvpr4 38,000.00 45,000.00

*c 474/-&v, I I /U

414000 CoqlrjanHa AaBarsa 3anocreHHMa 260,000.00 260,000.00
415000 HaxxaAe 3a 3anocrreHe 440,000.00 490,000.00

41 6000
Harpage,Oonycn ta ocranh noce6H]4
paGxoAlr 955,000.00 455,000.00

421000 Cranun rporxKoB14 1,015,000.00 1,200,000.00

.7

423000 Ycnyre no yroBopy 875,000.00 2,365,000.00
425000 Texyhe nonpaBKe r oApxaBalbe 400,000.00 750,000.00
426000 Marepujan 350,000.00 355,000.00
465000 Ocrane Aoraqnje r rpancSepu 1,200,000.00 1,551,500.00
482000 nope3u, oOaBe3He raKce 14 Ka3He 80,000.00 80,000.00

51 1 000 3rpaae u rpaheeuHcxr o6iexrvr 600,000.00 600,000.00

131.34%
51 2000 Maunne t,t onpeMa 0.00 700,000.00
51 5000 HeuarepnjanHa uMoB14Ha 70,000.00 250,000.00

1201-0001 Oynrquonucarbe noKanHux
ycraHoBa Kynrype 20,121,000.00 23,649,260.00

L7.54%
3,528,260.00

422000 Tpouxoan nyroBarua 205,000.00 250,000.00
423000 Ycnvre no vroBopv 1,470,000.00 1,520,000,00
426000 Mareprjan 400,000.00 465,000.00
51 2000 Maunxe t,t onpeMa 0.00 50,000.00

1201-0003 Ynanpefiere crcreMa oqyBalba H

n peAcraBrbatua Kynryp H o-Hcrop r,rj cxo r
nacne[a 2,075,000.00 2,285,000.00

L0.L2%

210,000.00

Me[yonur]rHcKr4 racropnjcxr apxhB 3a rpa4 29tg ZOL1 L6.94%
r.laqax H onurnHe [opron Munauoeaq u

nyqaHh 22,L96,O00.00 25,934,260.00 3,738,260.00



MehvonurhHcrh ucrophicrr apxue ea rpa.q 9a.rar h onurnHe
l-oprur MunaHoeaq r flvqaHr

OI4HAHGHPAIbE YCTAHOBE Y 2019. ro.qHHH
(Ca ocaproM Ha graHaHcrapaFbe y 2018. rograHra)

1. Yxynna nnaHHpaHa cpegcrBa 3a $rxancnpabe l,lcropnjcxor apxuBa
2019.ro.qunu r43 cpegcraBa 6yuera rpatra gaqra yeehana cy 3a 16,B4oh
o4Hocy Ha cpe4crBa y 2018.roRvtH. ,

llnaxrpaHa cpeflcrBa us 6yr,rera rpaAa y 2019.ro4unr 25.934.260,00 gunapa
FlnaHupaHa cpegcrea rs 6vuera rpaga v 2018.roarHu 22.196.000.00 auHapa
YxvnHo veehalbe cpe.qcraea 3.738.260,00 nranapa

v
v

1. 1. [lnanupaHa cpegcrBa aa OyHrqnoHilcahbe ycraHoBe y
6yqera rpaga L{aqra yeehaHa cy 3a 17,54o/o y ogHocy

- 2018.rogrny.

llnannpaHa cpeAcrBa us 6ygera rpa4a y 2019.roAuHu

2019.roguHvt n3 cpeAcraBa
Ha nnaHhpaHa cpeAcTBa 3a

23.649.260,00 granapa
llnaHupaHa cpeacrea us 6yuera ipaaa v 2018.roar4Hu ?0.'12'1,Q00,00 arHapa
Yeehabe cpeflcraBa sa <Dyxxr-ll,loHrcabe ycraHoBe 3.528.2Q0.00 araxapa

- Cpe4crBa npeEBrafiena y 2019.rograHN 3a ilcnflary nnara 3anocneHhMa y l4cropr,rjcxona
apxnBy cy yeehaHa aa 5,13o/o y oAHocy Ha Macy cpe,qcraBa nnaHilpaHy sa 2018.
ro4uHy, a 6poj 3anocfleHvrx je 14 Ha HeoiqpefleHo paflHo BpeMe;

cpe,qcrBa ns 6yqera rpaAa y 2019.rogunn 14.s47.760,00 granapa
cpencraa ila 6yuera rpaaa y 2018.ronilHn 13.838.000,00 ailHapa
vaehabe cpe.qcraea 709.760,00 aranapa- Ocrana AaBaFba 3anocneHhMa (jy6ranapHe Harpage, nouoh il TpotuKoBil npeBo3a Ha

nocao) yMaFbeHa cy y orqHocy Ha nperxo.qHy roEHHy ea 26,170/o.,
cpeAcrBa us 6yr;era rpa,qa y 2019.rogNHm '1.250.000,00 4rHapa
cpeacrea ile 6yuera rpaaa y 2018.roailHr,r 1.693.000,00 ailHapa
yMaFbeFbe cpe.qcTaBa 443.000,00 auuapa- Cpe,qcrea npegerafiena 3a peAoBHo nocnoBalbe ycraHoBe ( crannr rpor.uKoBr4,
norpoLlJHt4 uarepnjan, teffie nonpaBKe 14 ogpxaBahbe 3rpa4e n onpeMe, Kao il ycnyre Be3aHe
3a peAoBHo $yHrquoHucaFbe H aHraxoBarbe 2 papnnxa Ha npilBpeMeHilM 14 noBpeMeHhM
nocroBlrMa ) cy yeehana y o4Hocy Ha nperxo,qHy roAilHy sa 60,TSo/o;
cperqcrBa us 6yqera rpaEa y 2019.roguHra 6.301.500,00 AilHapa
cpencrea ils Ovuera rpaaa y 2018.roailHr 3.g20.000.00 aLrHapa
veehabe cpe.qcraea 2.381.500,00 aranapa- CpeRcrBa npe,qBrfleHa 3a rHBecrrquje, onpeMy H HeMareprajanny rMoBr4Hy cy yeehaHa

y ogHocy Ha nperxogHy rognHy sa 131,34o/o;
cpeAcrBa rs 6yqrera rpaga y 2019.roguHn 1.550.000,00 4uHapa
cpeacrsa ils6vuera rpaaa v2018.roahHt4 670.000,00ar4Hapa
yeehaFbe cpencraaa 880.000,00 annapa



1. 2. llnaHrpaHa cpe,qcrBa sa YHanpeflerue cncreMa o'.{yBahba
ucroprjcror Hacnefia y 2019.roguHn na cpeAcraBa 6yqrera
10,12o/o y oAHocy Ha nflaHt4paHa cpeAcrBa 3a 2018.roguny.

Flnanupana cpegcrB a u36ypera rpa4a y 2l19.rogrnu 2.285.000,00 4unapa
llnanrpana cpeAcraa ras 6yuera rpaaa y 2018.roannra 2.075.000,00 aNHapa
Yeehabe cpelqcraBa aa Yxanpetlerue crcreMa
oqyBaba r n pe4craBrbarba KynrypHo-ucroprjcror nacnefla

210.000,00sHHapa

2. YrvnHa nnaHrpaHa cpegcrea ea 20L9. roarHv r4sH-oce 27.386.269100 anHapa u
TO:

u3 cpegcraBa 6ygera rpaga t{aqra 25.934.260,00 Annapa vntA 94,7Qo/o og
yKynHo nnaHupaHilx cpe,qcTaBa w

- lr3 concrBeHrx cpegcraBa 1.452.000,00 grHapa untl 5,30% oA yKynHo
nnaHupaHr4x cpeAcTaBa .

2. 1. llnaHrpana cpeEcrBa
24.601.260,00 EilHapa r ro:

3a OyHrqraoHilcaFbe ycraHoBe y 2019.ro4ranra il3Hoce

- t43 cpeflcraBa 6yqera rpaAa Lla.{xa 23.649.260,00 AraHapa vnu 96,13% nnaHilpaHilx
cpe.qcTaBa fi
- v3 concrBeHLlx cperqcraBa 952.000,00 gnHapa unn 3,87o/o nnaH]4paHhx cpeAcraBa.

2. 1. llnaHilpaHa cpe,qcrBa sa YHanpefierue cucreMa oqyBaFba u npe4craBrbaH,a KyltrypHo-
ucropujcrcor nacnela y 2019.ro4nHr il3Hoce 2.785.000,00 grHapa il ro:
- vt3 cpeAcraBa 6yqera rpana Lla.{ra 2.285.000,00 ArHapa vn\ 82,05o/o nfiaHilpaHhx
cpeAcTaBa il
- 1A3 COnCTBeHTX CpeECTaBa 500.000,00 guHapa unu 17 ,95o/o nnaHnpaHHX cpe,qcraBa.

Pyxoeo.qNnaq sajegH ilq Ke

14 npe4cTaBrbaFba KynTypHo-
rpaAa ulaqxa yaehaua cy 3a

crpyLrHe cnyN6e


