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oAJryKy

Ycnaja ce zsneruraj o paAy u $unancrajcrou rocJroBrrrby MelyonmrzHcror
ucropujcxor apxr.rBa 3a rpaA r{aqar r orrrrrvue iop*, Mrrurro"urt u llyrauwrri6is;;;;;;:^

O6pa3Jroxertre

rlperne4ou I4sneumja o pary, KoucraroBaHo je 4a je rlporpalr pa4a Mefyorrrrrr{HcKor
ucropzjcxor apxl4Ba 3a rpaA rlaqax E orrrrrrr{He loprri Munauoraq u Jlyrauz sa 20lg. rorrr,y
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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 30. априла 2019. године, усвојио 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
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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 изменама и допунама закона  у култури 

(СЛ.гласник РС 13/16, примењује се од 27.фебруара 2016. 

 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. 

 Историјски пут установе која спада у научно културне институције јасно се види 

кроз називе како су се мењали у седам деценија дугој историји. Установа је основана као  

Архивско средиште  1948. Градска државна архива била је у периоду од 1955. до 1956, 

Историјски архив од 1956. до средине 1977, када је званично регистрован као 

Међуопштински историјски архив за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани. 

Последња измена извршена је 2011. на основу Закона о територијалној организацији 

Републике Србије1, када је општина Чачак добила статус града, што је довело до измене 

назива: Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани. 

Међуопштински историјски архив  Чачак, у протеклој 2018. радио је на 

реализацији програмских задатака који су усвојени крајем 2017.  а односили су се на 

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

општина: Горњи Милановац и Лучани. Тачније, запослени су радили 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, културно-просветно-пропагандној и 

издавачкој делатности. Година која је иза нас била је година у којој су ахивисти 

обележили 70 година успешног рада ове културно-научне установе.  

   

КАДАР У АРХИВУ 

  

       У току 2018. године у архиву је радило 14 стално запослених радника, 

систематизација радних места усвојена је (на основу максималног броја запослених) са 16 

стално запослених, што говори да су два места непопуњена. На привременим и 

повременим пословима због повећаног обима посла радиле су две особе које су биле 

задужене:  за  послове манипуланта у депоу (средња стручна спрема) и  историчара-

архивисте (висока стручна спрема) на сређивању и обради. Од стално запослених, 

                                                           
1  Који је на снази од 29.12.2007. Службени гласник Републике Србије, бр 127/07. 
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једанаест  има положен стручни, архивистички течај. Једно лице има звање мајстора 

фотографије и највеће међународно признато - Екселенције AFIAP.  

 Квалификациона структура стално запослених је: 

- седам радника са високом стручном спремом, један има звање магистра тј. VII/2 степен 

- два са вишом, 

- четири са средњом  

- два КВ радника 
 

 

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ВАН 

 АРХИВА 

 

На основу територијалне поделе, архивска мрежа Републике Србије броји 37 

архива, матичну  службу обавља Архив Србије.2  Један од архива је Међуопштински 

историјски архив који врши надзор у регистратурама на територији града Чачка и 

општина Горњи Милановац и Лучани. Веома важно сазнање да европски стандарди 

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

добро сређену и класификовану архивску грађу, што нам помаже да имамо бољу сарадњу 

са правним субјектима.  

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.3 Унутар архива воде 

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

промене о ствараоцима грађе. Урађена је и компјутерска евиденција регистратура са 

територије коју покрива чачански архив.  

Основни циљ ове службе је сачувати архивску грађу у настајању, првенствено због 

смештајног простора, стечаја фирми, необавештености запослених о вредности архивске 

грађе, недовољне стручности (радно место архивара).4 Од 2009.  архив је организовао три 

пута семинаре за архиваре из регистратура са подручја Чачка, Горњег Милановца и 

Лучана.5  

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

стручна упутства о начину чувања и сређивања, тада је дефинисана заштита архивске грађе  ван архвива. 

Милић Петровић, „Заштита грађе ван архива“; Архивски преглед, 2, Београд, 1980, 37. 
4  Архивар је запослено и обучено лице у регистратури које  ради у складу са упутствима начелника 

Спољне службе  архива. 

 5    Проблем настаје што се веома често мења лице које је задужено за ове послове, тако да се обука 

стално понавља. 
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Служба заштите  архивске грађе и регистратурског матријала ван архива вршила је 

у току 2018: 

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

регистратура.  

 - Вођење Записника приликом преузимања архивске грађе и документарног 

материјала из  регистратура: 

 1.  Градска управа Град  Чачак 

2. Општинска управа Лучани  

3. Општинска управа Горњи Милановац 

4. ЕЛЕКТРО БРЕСТ –у стечају  

5.ULB Company-документација стечајног управника 

6. EUROGRAFIK – документација стечајног управника 

7. ЗЗ ПРАЊАНИ у стечају 

8. ДОО ДАМЊАНОВИЋ у стечају  

9. ШУМАДИЈА ПРОДУКТ у стечају 

  

 Укупно преузето и смештено у архивски депо 198, 72  метара дужних архивске 

грађе и  безвредног регистратурског материјала. 
 Излучивање безвредног регистратурског материјала извршено је у 11 регистратура. 

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

излучивање безвредног регистратурског материјала. 

 Укупно излучено документације којој је истекао рок чувања у  току 2018. 

износи 470, 32 метара дужних.  
 Дата је сагласност на употребу Листе категорија регистратурског материјала са 

роковима чувања у две регистратуре:   

Спољну службу води архивски саветник Миломирка Аџић, дипломирани правник. 

 

  

 

 

 

ПОСЛОВИ У ДЕПОУ 

 

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

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

грађана, 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, тако да су граничне године докумената који се чувају у архиву 1813-2016.  

 Претходно наведени фондови који су преузети током 2018. сређени су  за 

коришћење и смештени у депо. Наредне фазе архивистичког сређивања  предстоје. 

Редовно је издавана архивска грађа и техничка документација истраживачима и другим 

корисницима 
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  Дугогодишњи проблем смештаја који је архив имао од оснивања, решен је 

1968. када је трајно смештен у делу зграде Старог начелства (која је подигнута 1875-

1877).6 Вук Петронијевић, тадашњи директор, успео је да Историјски архив добије на 

трајно коришћење део зграде која је неколико година касније бити проглашена за 

културно добро од великог значаја (1979). У приземљу  је депо са архивском грађом а на 

спрату – радне просторије, 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. Град Чачак је урадио пројектну 

документацију реконструкције таванског простора за Конкурс Министарства кулуре 

намењен   локалним самоуправама „Градови у фокусу“. Године  2019. добијена су 

средства у износу од 16.000.000,00 динара које ће Град да уложи у реконструкцију 

таванског простора зграде Старог начелства.  

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.7Током 2018. захваљујући Конкурсу 

                                                           
6 Занимљиво да је почетак копања темеља, септембар 1875. овековечио један велики проналазак за црквену и 

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

Новаковић. На дубини од 1,20 метара пронађена су три звона из 1454. Два са натписом – именом 

митрополита градачког Нићифора, на трећем је уцртан крст. Ови налази померели су време турског освајања 

ових крајева, посредним доказом да  је Страцимирова задужбина, подигнута крајем 12. века, била 

митрополија средином 15. века. Стојан Новаковић, Два прилога к српским старинама, и звона градачка; 

Гласник ученог друштва, XLI, 1875, 353-356. 
7 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-
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Министарства културе и информисањанабавили смо металне полице за смештај карата и 

плаката као и металне ормане (21) за смештај матичних књига и архивске грађе по 

канцеларијама архива.  

 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 архивске грађе   од 1813-2016. Шеф Службе депоа је виши архивски 

помоћник I врсте Зоран Маринковић. 

 

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.У току 2018. године сређивани  су следећи фондови фирми у стечају, ЕЛЕКТРО 

БРЕСТ; ULB Company-документација стечајног управника; EUROGRAFIK – 

документација стечајног управника; ЗЗ ПРАЊАНИ у стечају; ДОО ДАМЊАНОВИЋ у 

стечају; ШУМАДИЈА ПРОДУКТ у стечају. Такође смо попаковали и преузету градску  и 

општинску архиву локалних самоуправа.  

 Током летњих месеци од маја до октобра радили смо на сређивању архивске грађе 

и регистратурског материјала преузетих фирми у стечају: „Ливница“ Гуча; „Чачански 

брокери“ Чачак  и милановачки брокери „ Mah dil“Горњи Милановац. 

 Настављена је ревизија  фонда Општинске конференције Социјалистичког савеза 

радног народа Србије у Горњем Милановцу, настављен је рад на сређивању фонда 

Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа Србије у Чачку (1962-

1990), који у дужним метрима износи 2,80 метара. 

  На сређивању архивске грађе раде архивски саветници, дипломирани историчари: 

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

Крњајић,  Мирослав Пурић.  Архивски помоћници:Душица Ружичић, Јасминка Кнежевић.   

 

                                                                                                                                                                                           
полице з архивске кутије димензије 350 х 3 500 х 5 355, н =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 

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. Набављене су две полице за смештај мапа, пројеката и 

карата и тридесет  архивских ормана.  
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 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. У 

Међуопштинском историјском архиву за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани чува се укупно  561 фонд, од којих је 36 личних и породичних фондова и 14 

збирки. Категоризацијом архивске грађе утврђено је да статус од изузетног значаја који је 

утврдила Скупштина Републике Србије,  има  21 фонд међу којима су четири збирке. 

Фондова од великог значаја, које је утврдио  Управни одбор Архива Србије  је 60, међу 

којима је осам збирки.   Остали фондови, лични и породични фондови и збирке имају 

статус културног добра Републике Србије.  

Од изузетног значаја за Републику Србију су следећи фондови  :  

Начелство Округа рудничког –Горњи Милновац (1839-1922); 2 . Начелство Округа 

рудничког – Чачак (1890-1902); 3. Начелство Округа чачанског-Чачак (1839-1922); 4. 

Народни одбор Округа чачанског – Чачак (1944-1947);  5. Месни народноослободилачки 

одбор Вујетинци  - Вујетинци (1944-1946) 6.Месни нароодноослободилачки  Лис –Лис  

(1945-1946);  7. Месни нароодноослободилачки одбор Премећа –Премећа . 8.  Месни 

народноослободилачки  одбор Придворица  -Придворица ( );   9. Месни 

народноослободилачки  одбор Соколићи – Соколићи (1944-1946), 10. Горњомилановачки 

првостепени суд Горњи Милановац (1824-1930) ; 11. Окружни суд у Чачку (1823-1941); 

12.  Окружни суд у Чачку (1941-1944); 13.Окружни суд у Чачку (1944 - ); 14. Обједињени 

фонд еснафа –Чачак (1838-1910); 15. Удружење занатлија за Срез драгачевски – Гуча 

(1911-1950); 16. Занатско удружење за варош Чачак и срез трнавски  (1911-1950); 17. 

Збирка докумената НОП-а   и социјалистичке револуције( ) ; 18. Збирка црквених 

матичних књига ( 1837-  ); 19. Збирка ратних дневника из Првог светског рата; 20. Збирка 

ратних дневника из Другог светског рата; 21. Омладинске радне бригаде Чачак (1945 -  

1989) 

 

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, рад на терену и фотокопирању архивских докумената за потребе 

установе, странака и истраживача је настављено. 

 Као један од најбољих начина заштите архивске грађе, је скенирање и коришћење у 

дигиталном облику, као и микрофилмовање. Настављено је скенирање докумената   XIX 

века. Микрофилмовање није могуће јер немамо потребну опрему, за  набавка  опреме 

потребно је издвојити 8.500.000,00 динара.  

 За Фототеку –   завршен је задњи део Збирке фотографије „Чачанског гласа“  који 

обухвата период 1990-2002. Након механичког чишћења приступило се груписању по 

областима (привреда, школство, здравство, политички живот, култура, спорт), а након 

тога, формиран је попис свих фотографија. Радило се на фотографијама привредних 

организација, снимане и обрађиване као рекламни материјал за празничне , јубиларне 
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бројеве „Чачанског гласа“ што их чини посебно значајним документима за простор Чачка, 

Горњег Милановц и Лучана. После механичког чишћења приступило се груписању 

фотографија по организацијама, завршен је попис фотографија (садржај, место, време 

снимања, техничке карактеристике и стање) Сређено је даљу обраду 430 фотографија, 

преостали део збирке радиће се у наредној години.   

Неопходно је напоменути да је  формирана Збирка архивских изложби коју чине 

експонати (документа и фотографије)  поставки којe смо организовали (са потребним 

легендама), смештени у архивске кутије израђене по тачно наведеним мерама. До сада је 

на овај начин  сређено двадесет архивских изложби. 

 Рад на техничком реализовању – поставкама  архивских изложби фотографија и 

докумената: 

 1. Поводом 70 година рада Архива, обрађено је 200 докумената и фотографија , 

техничка реализација изложбе чачанског архива „ Недељко Гиздавић писац Српске 

африкијаде“ (29. мај 2018). 

 

             2.Техничка реализација и поставка изложбе докумената и фотографија „Српско 

шведски дипломатски односи, један век од успостављања директних дипломатских веза 

1917-2017.  ( 22.јун 2018) 

 

За фото документацију Архива снимљене су фотографије са презентације 

„Албанска голгота“ (6.фебруар 2018); промоције часописа Изворник  бр, 31.и 32.( 

8.фебруар 2018); стручних састанака Подружнице Архивистичког друштва Србије 

(12.април 2018), поводом прославе 70.година рада Архива у Чачку поставка и отварање 

изложбе и пратећи програм (29.мај 2018); промоција књиге „Рако Левајац – заборављени 

војвода (7.јун 2018), предавање професора др Радоша Љушића „Овчарски збегови“ (8.јун 

2018); отварање и поставка изложбе „Српско шведски односи..“ (22.јун 2018); промоција 

књиге „Руководиоци чачанских образовних установа“, представљање Историјског 

института за новију историју Србије (  16.октобар 2018); промоција књиге „Стара Србија и 

Албанија“ (5.новембар 2018) радионица Друштва конзерватора Србије „превентивна 

заштита архивске грађе“ (23.новембар 2018), међународни научни скуп „Србија 1918: 

ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави“ 7-8.децембар 2018.  

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

1080 фотографија 

Сајт Архива: За потребе  сајта Архива који се свакодневно ажурира, снимљено је, 

скенирано и обрађено 720  снимака који су били коришћени за благовремено 

обавештавање о свим догађајима у нашој установи..  

Фотокопирање архивске грађе – Током целе године за потребе установе, 

истраживача и странака фотокопирана су докумената из архивске грађе, 

грађевинска пројектна документација, уверења о радном стажу, реституцији, укупно 

26 000 фото копија.   

Службу техничке заштите и фототеку архива води зколега Зоран Милошевић, 

мајстор фотографије са највишим  светским звањем Е(екселенција) FIAP, 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
  

 У оквиру издавачке делатности  архива која је започела  1965. објављивањем 

књиге Црно на бело, у којој је приказан развој издавачке делатности и штампарства 

чачанског краја,  пуних пет деценија  објављујемо вредне књиге које су настале на основу 

архивске грађе. Архив се појављује  као издавач преко 130 наслова, међу којима су збирке 

докумената објављене већ 1968. Чачак и Горњи Милановац  (две књиге) од 1815. до1915. 

које је приредио др Бранко Перуничић; три књиге Турски катастарски пописи неких 

подручја западне Србије XV – XVI век(1984-1986 - архиви Ужица, Краљева и Чачка) од 

Ахмета С. Аличића.То је архивска грађа чији се оригинали чувају у Ахиву Председништва 

Владе Републике Турске или у Националној библиотеци у Бечу а филмови и фотокопије у 

Оријенталном институту у Сарајеву.8 Још једно заједничко издање Историјског института 

Београд, архива у Краљеву и Чачку је  књига др Андрије Веселиновића Дубровачко мало 

веће о Србији(1415-1460) која је изашла из штампе 1997.  

 У протеклој 2018. архив је објавио:. 

Књигу Руководиоци чачанских васпитно-образовних установа ,написли су др 

Илије В. Поповића и др Светислава Љ.Марковића,   на 240 страна. После уводне речи и 

предговора књигу су поделили на неколико поглавља:  Мрежа васпитно образовних 

установа; Управитељи и директори школа. Највеће поглавље носи назив Биографије 

руководилаца (од 25 до 203 стране), у коме су забележили 294 животне приче људи који 

су били и који су данас на челу  чачанских образовно васпитних установа. Следи 

поглавље:  Преглед директора по школама  и установама, именом и презименом, наведен 

је и  временски интервал када су обављали дужност у вртићима, школама и другим 

образовним установама. Следеће поглавље аутори су насловили: Списак руководилаца 

образовно васпитних установа, по азбучном реду. На крају књиге је резиме. Др Илија В. 

Поповић и Светислав Љ. Марковић су територију чачанског краја  представили у 

шематском приказу 58 насеља (укључујући и Град Чачак) из кога се види да  у 15 насеља 

никад није постојала школа. У Граду Чачку, има укупно девет основних школа, у које су 

убројали и  Први новембар школу за основно и средње образовање и Музичку школу, ту је 

и шест средњих школа, све је приказано на  карти на којој је дат распоред школа на 

територији  чачанског краја. Аутори  су  посебно навели   37 руководилаца који су имали 

звање саветника за наставу и педагошко инструктивни рад, како би потврдили тезу да су 

поједини руководиоци школа имали значајно педагошко и стручно искуство, па су као 

такви били ангажовани да дају педаогшко инструктивне савете наставном особљу у 

основним и средњим школама. 

Књига «Дечаци са Мораве» аутора Зорана Бранковића је прича о рокенролу Чачка, 

Србије и некадашње Југославије с краја 60-их и почетком 70-их година 20.века. 

Навешћемо неколико реченица које је као препоруку дао прослављени гитариста и 

фронтмен групе «Смак» Чачанин  Радомир Михиловић Точак . „.. она је заправо документ 

о настајању читаве под – културе која се стварала у Србији  поменутом периоду... Дечаци 

са Мораве су генералисали неколико имена људи који су прошли кроз ту групу , с њом 

                                                           
8Сви пописи се односе на један век османске власти у Смедеревском санџаку (1476-1572).  
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сарађивали а касније оформили своје значајне бендове као што су „Галија“ из Ниша један 

од оснивача је био Зоран Радосављевић Чупа како су га тамо звали или Бест , како је у 

Чачку био познатији. Каошто је „Сунцокрет“ који су заједно оформили Бата Сокић и Бора 

Ђорђевић. Као што је „Ривља чорба“, као што је „Смак“ који је основао РМ Точак, затим“ 

Ватра“ и касније „Крвна група“, основани од стране Зорана Бранковића и Љубинка 

Милошевића. А само име „Дечаци са Мораве“ везује се за велики фестивал „ 7 наших 

дана“ где су однели победу на великој гитаријади одржаној у оквиру великог 

фестивала...“   

 

 Када је требало да напише препоруку  Петар Пеца Поповић, новинар и писац је 

навео „ .. Књига се базира на аутентичним сведочењима некадашњих чланова групе 

„Дечаци са Мораве“ и обогаћена обиљем пронађеног фото материјала. Целокупним 

опусом како музичким тако и књижевним, који јесте од посебног интереса за културу 

родног града, господин Бранковић се потврђује као предводник културолошког буђења и 

окретања ка посебностима завичаја... Од шездесетих свака уличица у Чачку имала је свој 

бенд, а сваки бенд своју клупу у парку, где се свирало до дубоко у ноћ..“ 

Поводом 240 година од рођења првог заповедника ослобођеног Чачка, војводе Раке 

Левајца, Архив је  организовао  округли сто о лику и делу прослављеног војводе Првог и 

Другог српског устанка, прихваћен је предлог да улица у Чачку добије његово име (2017). 

Наредне 2018. изашла је из штампе књига Рако Левајац заборављени војвода аутора 

Горана Левајца, професора историје у Другој крагујевачкој гимназији.  

 Рако Левајац био је  један од најугледнијих Карађорђевих устаника, учествовао је  

на Остружничкој скупштини (мај 1804), био је српски изасланик на преговорима под 

покровитељством Аустрије у Земуну, показао се као јунак у свим важнијим бојевима 

Првог српског устанка. На списку устаничких вођа, који је састављен у Земуну, октобра 

1804. наведено је да је на челу Пожешке нахије Рака Левајац са 108.села. Са Карађорђем 

учествује 1809. у борби на Сјеници и за показано јунаштво добија звање ужичког војводе. 

После пропасти устанка Рака Левајац   остаје 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.   

 За штампу је припремљен  часопис Изворник.   у  коме   објављујемо  изворну 

архивску грађу (од 1984) коју  приредили архивисти чачанског архива и сарадници. Као 

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

Источном Сарајеву, објављено је четрнаест  бројева Старог српског архива у склопу 

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

КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 Протекле, 2018. архивску грађу користило је 100 истраживача. Највећи број 

корисника тражио 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 2018.у 

библиотеку Архива пристигло је 146  монографских публикација и 60 

серијскихпубликација, које су се библиотечки обрађене.  

 Тренутно се ради на уношењу библиографских података стручних часописа, ради 

боље и лакше доступности. Библиотечки материјал користило је  200 лица. Познато је да  

се архивске библиотеке попуњавају књигама које прате  архивску грађу која се чува. 

  Набављено је и библиотечки обрађено сто монографских и педесет серијских 

публикација. Све је заведено у одговарајуће регистре и картотечки обрађено. Завршен је 

попис књига и пребачен у рачунар ради лакшег коришћења и претраге,  тренутно има 

6.946 књига и 1.710 серијских публикација и 600 новина. Библиотеку води виши архивски 

помоћник Јелена Каличанин.  

 

 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА  

  

Током 2018. издато  је  1246  уверења из архивске грађе. Као и претходних година 

највећи број захтева односио се на податке о утврђеном стажу и зарадама радника чија су 

предузећа отишла у стечај. Те захтеве углавном упућује Регионална филијала пензијско 

инвалидског Чачак и испоставе у Лучанима и Горњем Милановцу , као филијале из 

Београда , Краљева, Лознице, Ваљева , ређе сами радници. То су М - 4 обрасци, пријаве – 

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

подаци који се тичу рада и радних односа запослених,  повезивање радног стажа, тако и 

запослених у фирмама чија се архива налази код нас на чувању после завршеног стечаја, и 

одласка у пензију.  И даље се највише траже подаци о радном стажу радника који су 

радили у предузећима у стечају чија је архивска грађа преузета у депо Архива.: Г.П. 

Хидроградња – Чачак, Први октобар – Чачак, Технос – Чачак, Метал – Секо Горњи 

Милановац, Дечје новине – Горњи Милановац; Партизан – Чачак, Исхрана – Чачак,  

Јелица – Чачак, Слога – Гуча; Никола Тесла – Чачак; Метал - Секо – Горњи Милановац; 

Фабрика хартије „Божо Томић“ Чачак, Индустријски комбинат Гуча ; „Воћар“ Котража; 

Угоститељско предузеће „Шумадија“ Горњи Милановац; „Дечје новине“ Горњи 

Милановац.  Број ових уверења је  755. 



12 

 

На другом месту су захтеви који се односе на грађевинске предмете ( пројекти, 

грађевинске и употребне дозволе) Издато је 235  копија грађевинских и употребних  

дозвола,  за објекте у друштвеној и приватној својини.  

Агенција за реституцију, судови и грађани и даље употпуњују документацију 

везану за реституцију и рехабилитацију. Издато је 70 уверења за потребе реституције.   

Осталих уверења је 184 а ту су копије разних документа – уговори, потврде, подаци 

о завршеној школи, изводи из матичних књига.и др. Свакодневно се велики број странака 

лично или телефонским путем обрати за савет, често добију нформацију где могу пронаћи 

документа која се не налазе у архиву. Одговорни за ову област архивске делатности:  

Јасминка Кнежевић, архивски помоћник и Саво Ковачевић, манипулант у депоу. 

         

ИЗЛОЖБЕ,   ПРОСЛАВЕ,  ЈУБИЛЕЈИ 

 Година 2018. је била у знаку обележавања 70-годишњице од оснивања 

Архивског средишта,  у фебруару  је у  Међуопштинском историјском архиву приказан 

филм  са поклоничког путовања „Албанска голгота 100 година касније.“ Уводно слово 

дала  је директор Архива  а предавање о путу који су прешли пешке  борци и цивили у 

Великом рату, причали су: Ненад Митровића,  припадник 204 Ваздухопловне бригаде 

Србије, члан борилачког тима Војске Србије, учесник експедиције и Марко Николић, 

алпиниста, први Београђанин који се попео на врх преко 8.000 метара, и државни рекордер 

у спусту сноубордом са Монблана и Аконкагве, вођа тима  експедиције.  Остали чланови 

екпедиције „Албанска голгота 100 година касније“ били су:  Немања Нешковић, члан  

Горске службе спасавања Србије, инструктор алпинистичког планинарења и Марко 

Марковић, који се након школовања у Швајцарској вратио у Србију. Четворочлана екипа 

планинара, алпиниста, која има богато искуство у освајању Алпa, Хималајa, Кавказa, 

Андa, одлучила је да своју љубав према домовини, у част нашим  прецима и  херојском 

времену када је један део српског народа, влада, војска и краљевска породица морала да 

напусти своју домовину и да на најтежи начин избори повратак и донесе слободу, 

препешачи једним правцем њиховог пута: Пећ (Руговска клисура) –Чакор  Девојачки крш 

– Плав - Гусиње- Врмоша- Селце- Тамара-Хоти – Скадар – Љеш- Драч- Крф.  Пети члан 

екипе  Станко Томић ,Србин из Америке  ишао је другим правцем преко Куле, 

Трешњевика и Подгорице, придружио им се у Скадру.  

У марту је настављено обележавање годишњицеАрхива јавним приказивањем 31 

(укупно једанаест радова од временском интервалу од 1826. до 1950) и 32 (осам радова од 

1832. до 1962)  броја часописа Изворник,у чијем представљању су учествовали    др  

Биљана Вучетић, научни сарадник Историјског института Србије,   др Радмила Радић, 

научни саветник Института за новију историју Србије  и др Љубодрага П. Ристића, виши 

научни сарадник Балканолошког института САНУ и директор Архива. Наглашен је значај 

објављених пописа из прве половине 19.века за писање родослова, хроника места, затим 

докумената из живота сеоске општине у време Великог рата, као и радове  из породичних 

архива и писама. Похвална примедба  била је да стручно приређена документа прати и 
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добар квалитет и дизајн часописа. У занимљивом осврту, извршено је поређење архива са 

лабораторијом у којој се стичу сазнања на основу којих настају многобројни радови, како 

историјске, тако и привредне и културолошке садржине,  јер истраживачки радови не могу 

да настану компилацијом постојећих, него обавезним радом у архивима. 

Мај 29. 2018.Изложбом Недељко Гиздавић писац Српске африкијаде, 

Међуопштински историјски архив Чачак обележио је седамдесет година рада  (1948 -2018) 

и сто година од завршетка Првог светског рата. На реализацији изложбе сарађивали смо са   

Архивом Српске Православне Цркве, као и појединцима који су несебично уступили 

документа која поседују (књижевник и новинар Миладин Вукосављевић). Посебно нас 

радује што смо захваљујући господи Вукосављевићу из Чачка и Бакрачевићу из Краљева 

ступили у контакт са потомцима Недељка Гиздавића: Драганом Гиздавић Јауковић и 

Миланом Гиздавићем. Њиховом  љубазношћу  предмети који су били власништво 

њиховог деде, односно прадеде, презентовани су јавности на  изложби. Најпознатије 

Гиздавићево дело настало је на основу личног искуства „Заједно са војском и народом 

прешао је Албанију и дошао на Крф. Са Крфа одлази у Северну Африку у Бизерту“ 

наводи се у каталогу изложбе архивских саветника Наде Петровић и Леле Павловић. У 

Балканским ратовима и Првом светском рату : „... био је у Дринској дивизији 1912, 1913. 

и 1914. године, а у Трећој армији 1915. и почетком 1916. У резервним трупама у Бизерти 

током 1916, 1917, 1918. и 1919.“ Боравећи у Бизерти, више од три по године, Гиздавић је 

у логору Лазуаз, прво био управник слагалишта за целокупну српску војску, а затим 

професор у Подофицирској школи. Други део изложбе, или можемо рећи и највећи део је 

приказ његове  професионалне биографије, и породичног живота. Писац и професор 

Недељко Гиздавић имао је само три године када је остао без оца, који је погинуо као 

ратник у Српско турском рату 1876. После завршене Учитељске школе у Београду, и 

одслушаних шест семестара у Лајпцигу и Јени на студијама филозофије, логике и 

педагогије, дипломирао је 1904.у Београду. После службовања у школама Књажевца, 

Београда, Крушевца, Алексинца, Гиздавић је 1911. премештен у Чачанску гиманзију у 

којој је остао до пензионисања 1928. са прекидом од 1912.до 1919. када је војевао за 

ослобођење и уједињење. У то време било је уобичајено, да супруга и деца чекају оца 

породице скоро деценију са одређеним прекидима, да се врати из рата. 

Јун 7.2018.   Обележавање седамдесет година рада установе, настављено је 

представљањем књиге Горана Левајца, Рако Левајац заборављени војвода у издању 

Међуопштинског историјског архива  у сали Скупштине Града Чачка. У јавном 

приказивању  књиге учествовали су :  проф. др Радош Љушић, рецензент, Александар 

Марушић, виши кустос и директор Музеја рудничко таковског краја, аутор Горан Левајац, 

професор историје у Другој крагујевачкој гимназији и директор Архива. Говорећи о  

„Биографији као  историјском жанру, можемо да закључимо да је  далеко заступљенији, 

популарнији и цењенији у свету него у српској историјској науци. Традиционална 

политичка историографија низала је стотине и хиљаде имена не говорећи при том готово 

ништа  о човеку , појединцу. Савремена историографија помало је засићена и заморена 
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великим проблемима и крупним питањима која се све више окреће историји „обичних“  и 

„свакодневног“ Ипак нам се чини да су највеће  препреке које се јавља приликом писања 

биографија у  српској историјографији највише повезане са недостатком  потребних 

историјских извора. Архивски и други извори често  су недовољни чак и у покушајима 

истраживања познатијих личности, па и најзначајнијих . Jавни позив Јована Скерлића 

упућен писцима да да „напишу приватне историје“остао је несхваћен. 

Јун 8.2018- настављено је обележавање седам деценија рада Архива предавањем 

нашег уваженог професора, најбољег познаваоца историје стварања модерне српске 

државе др Радоша Љушића , под радним називом Овчарски збегови у Првом и Другом 

српском устанку. у библиотеци Архива. Професор је сликовито описао страдање српског 

народа посебно жена и девојака  у тешком времену када су се Срби сами ослобађали од 

вековног ропства и истовремено стварали државну организацију и успостављали 

дипломатске везе. У устаничким покретима  у Османском царству хумани поступак према 

противнику није очекиван ни  на једној страни у сукобу. Пошто се није правила разлика 

између борачког и неборачког становништва било је уобичајено да се породице обеју 

страна склањају из ратних зона а да сe побратими из непријатељских група међусобно 

штите. Да би сачували породице од сурове одмазде или заробљавања на прву вест о 

отпочињању сукоба или по сазнању да се непријатрељ приближава, Турци су из мањих 

вароши и касаба упућивали породице изван пашалука у Београд или неко ближе турско 

утврђење или су тајно напуштали нападнуто место не би ли заштититли себе и цивилно 

становништво, пошто заробљавање није било циљ ни Османлија ни  устаника. Срби су да 

би спасили неборачки део становништва склањали породице у збегове. Чинили су то пре 

избијања устанка чим би стигао позив, или по отпочињању оружаних сукоба. Збегови су 

формирани у шумама и повремено премештани, уколико би до судара османских чета и 

устаника дошло у подручју где се склонио збег становништво је третирано је исто као 

наоружани део устаника и немилосрдно убијано у налету војске, а преживели су у  случају 

турске победе одвођени у ропство. Плен задобијен после погибје непријатеља састојао се 

најчешће од оружја, одеће и других драгоцености бораца. При том тела нису третирана с 

пијететом и често су скрнављења ради лакшег скидања одеће, као и сакаћења ради 

доказивања  да затвореник није побегао.   

Јун 22. Обележавање седамдесет година рада Архива, настављено је отварањем 

изложбе историчара др Душка Топаловића, Српско – шведски дипломатски односи.један 

век од успостављања директних дипломатских веза 1917-2017. Оригинална документа 

потичу из шест архивских установа и библиотека у Шведској и две приватне збирке 

Изложба је подељена у у пет тематских целина и има 135 експоната. Занимљиво да су 

дипломатске везе успостављене у време трајања Великог рата, тачније,  када су се Двор, 

Влада,Скупштина,војска и део српског народа  налазили у изгнанству.  Влада  Краљевине 

Србије на Крфу, донела је указ 1.новембра (по новом календару) 1917. којим је именовала 

правника Богољуба Јевтића на место секретара српског посланства у једној неутралној 

земљи, Краљевини Шведској. Аутор изложбе је одржао предавање о српско шведским 
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односима од  почетка успостовљања веза између владара,1882. када је Србија постала 

краљевина. Штампан је и каталог изложбе у организацији Братства Свети Јован из 

Шведске. 

Јун 25.2018.- Јавно приказивање књиге др Илије В.Поповића и др Светислава 

Љ.Марковића, Руководиоци чачаснких  васпитно-образовних установа, у издању 

Међуопштинског историјског архива Чачак. Звање директора гимназија уведено је  1853.  

док се управитељи основних школа први пут  помињу у поменутом Закону о основним 

школама из 1882. О књизи су говорили рецензенти: Момчило Зарубица и др Илија 

Мисаиловић. Своја запажања дала је и Јелисавета Јела Суруџић, дугогодишњи директор 

ПУ „Радост“ и аутор књиге др Илија Поповић. 

У јулу  (21-22) 2018,  Архив учествује на  31.Сабору фрулаша „Ој Мораво“ у 

Прислоници: пригодном беседом приликом отварања изложбе културног наслеђа  ( старе 

фруле и литература о фрули, слике).    Уводним говором који је посвећен успомени на 

професора др Драгослава Девића, етномузиколога коме је био посвећен сабор и  беседом о 

животу Петра  II Карађорђевића, која је била најава за  монодраму „Краљев пут.“  

У августу  (9-12 августа) Архив је учествовао на  Сајму издаваштва Библиотеке у 

Гучи у оквиру  58. Драгачевског сабора трубача. Зоран Маринковић  је приредио изложбу 

архивских докумената и фотографија (на 16 форекса) у простору Музеја трубе   

ДРАГАЧЕВО У ОСЛОБОДИЛАЧКИМ РАТОВИМА 1912 – 1918.  

 У токум ослободилачких ратова српског народа, Драгачевци су углавном били 

сврстани у Драгачевски батаљон Десетог пука из Чачка. Са овом јединицом учествовали 

ус у борбама од почетка Првог балканског рата сведо коначног ослобођења 1918.Мање 

позната чињеница је да је у саставу овог пука постојао батаљон војника муслиманске 

вероисповести који се нарочито истакао у борбама за одбрану Београда 1915.Многи 

Драгачевци су прошли трновит пут од 1912.до 1918.неки и годину касније. Умирали на 

бојиштима широм Балкана: Куманово, Бакарно гумно, Љум кула, Прилеп, Призрен, 

Брегалница, Мачков камен, Причиновић, Лазаревац, Кајмакчалан. .. Умирали од глади и 

хладноће кроз Албанију, болештина у Нишу, Приштини, Тирани, Драчу, Видо, Бизерти , 

Крфу.. Неки који су били у албанском одреду прешли су преко Албаније и по два пута. 

Заробљеници трунули у логорима Нежидер; Болдогасоњ, Неђмеђер, Маутхаузен; 

Јандриховице, Хајнрихсгрин, Ашах, Арад, Брау Нау, Ћустендил, али и у Алепу ( данашња 

Сирија)У логоре су интернирали и младиће пре пунолества и жене, свештеници. Један од 

истакнутих интелектуалаца родом из Вирова, Вучко Јоксимовић (1868 – 1916), професор 

математике, канонизован је 2107.као један од Сурдуличких мученика, страдалих на југу 

Србије од бугарских окупатора. Као и другим местима Србије, цивилно становништво је 

било изложено страховитом терору и однарођавању од краја 1915. године: забрањена је 

употреба ћирилице, одузимане шајкаче и забрањено њихово ношење, пљачкана храна, 

бакарне посуде, дозвољено печење ракихе само од комине грожђа и аптовине, 
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реквирирано све што је потребно окупаторској војсци. Од Почетка окупације масован 

вешања и стрељања цивила али и рањеника који су се враали кући на лечење: Роћевићи, 

Горачићи, Гуча, Милатовићаи, Велес, Љута крушка, Каона, Властељице, Горњи и Доњи 

Дубац.. Било је породица које су дале и по петорицу синова (Радичевићи из Каоне: Павле, 

Марко, Милоје, Василије и Радош) на олтар отаџбине Србије. Слобода била светиња. 

Међу најхрабријим било и 37 овенчаним Карађорђевом звездом, највишим ратним 

одликовањем.Један-Будимир Давидовић са две. Од 1912.до 1918.страдало је 3.240 ратника 

из Драгачева. Број цивилних жртава није утврђен. Изложба је била је постављена и у 

Тијању, Лису и Лучанима. 

У септембру (24-27) Архив, Регионални центар за професионални развој за 

Моравички округ, Народни музеј, учествовали су први пут у европском пројекту  „Ноћ 

истраживача.“ Архив се представио предавањима Леле Павловић: „Задужбине и 

задужбинарство у Чачку“  наведени су задужбинари од кнеза Страцимира  (Богородица 

Градачка) преко монаха задужбинара Овчарско-кабларских манастира, Радича 

Поступовића, Обреновића, Николе Милићевића, до школа, зграда, споменика задужбина.  

и „Старо чачанско гробље као културно добро“ у коме се налазе три целине које су 

заштићене као културна добра од значаја: Споменик ратницима 1912-1918; гробно место и 

гробница Степе Степановића и Аристида Јовановића., што је довољно да Старо чачанско 

гробље буде заштићено као културна целина јер се на њему још увек могу наћи 

споменици из времена када је отворено 1845. године. Сталном продајом старих гробних 

места за које нема ко да плаћа годишњу надокнаду,  ускоро ће нестати надгробници који 

су пример традиције српског народа у 19.и почетком 20.века. Наставницима је бодовано 

присуство овим предавањима.  

У периоду од септембра до децембра 2018. у сарадњи са Телевизиjoм Телемарк, 

Гимназијом Чачак, Друштвом „Свети Сава“ , под покровитељством Министарства културе 

и информисања, Архив је  учествовао  у снимању  четири документарне епизоде, о 

историјату Цркве Вазнесења Христовог (некад манастир Богородице Градачке);о њеном 

ктитору, кнезу Страцимиру, сину Завидином, брату Немањином; о  Битки за Чачак и Боју 

на Љубићу и најстаријој образовној установи -Гимназији у Чачку. 

Октобар-16.Поводом годишњице оснивања Института за новију историју Србије, 

промовисали смо рад ове научно истраживачке установе, гости су били : др Миле 

Бјелајац, научни саветник и директор Института; др  Радмила Радић, научни саветник, др 

Слободан Селинић,главни уредник часописа „Токови историје“, др Владимир 

Цветковић,виши научни сарадник , др Наташа Милићевић, научни сарадник и др Милан 

Пиљак истраживач сарадник 

Октобар-новембар- Изложба Драгачевци у ослободилачким ратовима 1912-1918 

гостовала је у Дому лкултуре у Лучанима, у Горачићима поводом Дана школе и у селу 

Лис поводом подизања спомен обележја изгинулим јунацима Великог рата.  
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Новембар Представљње књиге Ивана Степановича Јастребова Стара Србија и 

Албанија .Забелешке с путовања, коју је приредио Борисав Челиковић, историчар и 

уредник.Књига је  штампана 1904.на руском језику у издању Српске краљевске академије. 

Први пут је штампано на српском у целини 2018.издавач је Службени гласник издавач 

године у Србији и Црној Гори за 2018. У представљању књиге учествовали: Борисав 

Челиковић, др Дарко Гавриловић, редовни професор Природно математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, др Милош Тимотијевић . 

Дана 23.новембра 2018.у Архиву је одржана радионица „Превентивна конзервација 

архивске грађе и регистратурског материјала“у организацији Друштва конзерватора 

Србије и чачанског архива. Радионицу је подржало Министарство културе и информисања 

У раду су учествовали архивисти из десет архива:Ниша, Крагујевца, Новог Пазара, 

Краљева, Ужица, Прокупља, Лесковца, Пирота, Врања и Чачка. Радионица се састојала из 

предавања интерактивног типа, која су праћена Power Point презентацијом . Примењене су 

и практичне вежбе након сваког предавања, које су имале за циљ да учесницима помогну 

у разумевању обрађених тема и припреме их за практичну примену стеченог знања. 

Од 6-8.децембра у склопу прославе Дана и под покровитељством Града Чачка 

одржана је међународна конференција у организацији Међуопштинског историјског 

архива Чачак и Центраза историју Југославије и савремену националну историју 

Филозофског факултета у Београду: СРБИЈА 1918: ослобођење домовине, повратак 

ратника , живот у новој држави. Учествовало је 30 научних радника из седам европских 

земаља, три академика САНУ. Учесници скупа су највећим делом истраживали у српским 

и европским архивима (аустријским, мађарским, немачким, пољским, руским 

словеначким, српским и чешким архивима). Међународни нучни скуп трајао је два дана 

7.и 8.децембра, уводно предавање одржао је академик Љубодраг Димић. После пленарне 

седнице којом су председавали др Љубодраг Ристић и проф.др Ото Лутхар, подељен је по 

секцијама:  Друштво, председавајући су академик Љубодраг Димић и проф. др Вацлав 

Штепанек; другог дана рферати су подељени на следеће секције:  Војска,  Личности,  

секција Странци и Србија,   Локална историја и култура сећања. Зборник радова са 

међународног научног скупа биће штампан током 2019.године 

 

Пројекат Век страдања 

Пројекат Век страдања који је започео архив 2014. настављен је и у 2018. години, 

показујући, да народи који поштује себе, који не заборављају своје жртве и патње за мир и 

слободу, могу рачунати да их други признају и поштују. Нажалост, све цивилне и војне 

жртве са територије Града Чачка, Општина Горњи Милановац и Лучани ни до данас нису 

побројане и пописане. Ова поражавајућа чињеница покренула нас је да започнемо 

пројекат прављења јединствене базе података жртава са територије Града Чачка, Општина 

Г. Милановац и Лучани у 20. веку. Настављено је прикупљање података, о догађајима и 
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учесницима  Првог светског рата. На основу пробног узорка у школи у Заблаћу, са 

професором историје Данијелом Давидовић (кренули смо од те школе симболично јер је 

најстарији документ који се чува у Архиву из 1813.  запис учитеља из Заблаћа који је 

заједно са ученицима пописао књиге манастира Сретење)  показао да има докумената и 

фотографија код приватних лица који би нам уступањем да скенирамо и одмах вратимо 

власницима- створили базу података за пописе. 

 

Почетак пројектних активности: 2014. година. Значајно је напоменути да се 

исторвремено врши прикупљање података за све три етапе. 

 

 

Прва етапа  – Попис цивилних и војних жртава у току Балканских ратова и Првог 

светског рата 1912-1919; 

Друга етапа  – Попис настрадалих током Другог светског и грађанског рата (1941-1945. и 

након 1945); 

Трећа етапа  – Попис настрадалих током југословенског-грађанског рата (1991-1995) и 

НАТО агресије (1999). 

 

У оквиру овог пројекта врши се прикупљање архивске грађе на терену  за Први 

светски рат, период старог Чачка, о учесницима Равногорског покрета и злочинима 

комуниста након децембра 1944, врши  преузимање архивске грађе истакнутих емиграната 

који су пореклом из чачанског краја и докумената и фотографија  који су настали у 

ратовима 90-тих година 20. века.  

 Важан део пројекта односи се на презентацију наведених истраживања у виду 

посебних публикација, стварању јединствене базе података и организовању изложби, 

предавања и семинара. Истовремено у архиву се врши дигитализација- снимање грађе која 

се односи за Други светски рат (јер је завршена прва фаза), допуњавање спискова 

настрадалих , истраживање конфискације имовине, истраживање о раду емигранстких 

организација.  

 

 Запослени у архиву су објављивали радове у другим часописима и учествовали на 

међународним конференцијама: 

  Горан Давидовић је припремио  рад за Зборник радова Народног Музеја; 

учествовао на трибини марта месеца 2018.одржанаој у Дому културе у Чачку под називом 

„У има народа,“ као и  на трибини Лекарског друштва Србије.  Члан је Редакције 

Архивског  гласника, Информативног билтена Архивистичког друштва Србије (изашао је 

13 број/2018) ; сарађивао је  са ТВ Храм у пројекту „Приче из Великог рата.“ Наставио је 

истраживачки рад на прикупљању података за пројекат Век страдања., као и прикупљању 

документације емигранских удружења, последњи су били чланови Удружења војника 

Војске Краљевине Југославије у емиграцији.  

  Мирослав Пурић учествовао је у раду следећих међународних научних скупова: 

Наука без граница 2, који је одржан у Косовској Митровици 21 – 22. септембра 2018, где 

је презентовао рад Косово и Метохија новембра 1915. у ратном дневнику учитеља 

Милисава Арсовића и Велики рат (1914 – 1918) у мемоарима и ратним дневницима који је 

одржан 12 – 13. октобра 2018. године у Нишу, у чијем раду је учествовао научним радом 
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под називом Албанска Голгота српске војске у ратном дневнику учитеља Милисава 

Арсовића. Током године истраживао је и писао рад Локални избори у Чачку 1992 – 2016. 

године – кратак преглед резултата и рејтинга странака, који ће бити објављен у 47. 

Зборнику Народног музеја у Чачку. У 1916. започео је истраживачки рад на тему 

Резултати парламентарних избора у Чачку 1990 – 2000. године које је наставио у 1918. 

години. 

  

   

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
  

Првенствено се огледају у стручној сарадњи и унапређењу архивске струке и 

архивског законодавства. Међу члановима   Извршног одбора  Архивистичког друштва 

Србије 9 је  Горан Давидовић, историчар, архивски саветник, који је уједно и члан 

редакције Архивског гласника. Веома значајно је да је Архивистичко друштво Србије  

организовало међународно архивистичко саветовање  у сарадњи са архивским установама 

у Републици Србији. Циљ саветовања је да се разматрају питања из архивске струке и 

архивистичких дисциплина у Републици Србији али и сагледају архивистичка искустава 

из региона. На овај начин ће се евидентирати, разматрати,  или у крајњем пронаћи и 

предложити одговарајућа решења за питања са којима се архивистика и архивисти у 

Србији свакодневно сусрећу. Одлучено је да буду две теме: 1. Архиви у електронском 

окружењу- електронски документ и електронско архивирање, 2. Архивска служба данас –

анализа стања , питања , предлози , решења 

 Скуп је одржан октобар 2018.  на Тари, када је промовисан и Зборник радова. 

               Колегиница, Оливера Милосављевић, магистар историје, архивски саветник, од 

2011.члан је Редакције „Водича кроз архивску грађу Србије.“ Током 2018.била је члан уже 

Редакције која је радила  на изради Водича Историјског архива Пирот, чији је Водич 

објаљен почетком 2019. Постављена је за члана Редакције у ужем саставу за Водич кроз 

архивску грађу архива у Зајечару, а потврђено је и њено чланство у редакцијама у ужем 

саставу за водиче архива у Ужицу и Смедереву. 

    Састанци обновљене (2005)  Подружнице Архивистичког друштва Србије (Ужице, 

Крушевац, Краљево, Јагодина, Крагујевац, Нови Пазар и Чачак) , били су: у Чачку и  

Ужицу. Записник са XXVI  састанка Подружнице Архивистичког друштва Србије  

одржаног 12. априла 2018. године у просторијама Историјског архива у Чачку има 

неколико закључака  

 1.Вођење регистра архивске грађе – проблеми и решења На основу вођење 

расправе заузет је став да је неопходно наставити са вођењем регистара архивске грађе 

укључујући и оне архиве који до сада га нису водили, како би се кроз његово вођење 

успоставила  целовита евиденција архивског фонда Републике Србије. Присутни 

                                                           
9 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 
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проблеми, отворена питања и дилеме не смеју бити разлог за даље одлагање уписа 

архивске грађе (фондова и збирки) у регистре архивске грађе. Упућује се сугестија служби 

Архива Србије која води централни регистар да оформи једну комисију која би помагала 

архивима при решавању проблема и истовремено контролисала  рад на изради регистара. 

Пожељно је да служба Арива Србије која води централни регистар сачини један преглед 

(анализу)  свих евидентираних проблема који су се до сада јавили у вођењу регистара 

архивске грађе као своја појашњења и мишљења како те проблеме решавати. На основу те 

анализе од велике користи би била израда једне апликације за вођење регистра са 

основним појашњењима која би допринела једнообразности у раду и вођењу регистара 

архивске грађе.   

 2.Сигнатура предмета у архивском фонду, сигнатура архива и скраћене 

ознаке архива приликом  навођења извора из архивске грађе. Закључено је да се 

сигнирање и даље ради по старим правилима (Упутство Архивског већа из 1973.). Све 

указује на то да је заиста неопходан нови што концизнији Закон о архивској грађи и 

архивској служби који би између осталог дефинисао надлежност за доношење 

обавезујућих упустава и препорука 

 3.Ревидирање рокова чувања трајне медицинске документације у складу са 

новим Законом о медицинској документацији и евиденцијама у области здравства 

Закључено је  да се предложи Архивистичком друштву Србије да радне групе групе које 

су формиране својевремено за састављање орјентационих листа (за домове здравља, 

опште болнице, специјалне болнице и клиничке центре) наставе рад и да се ураде 

орјентационе лице које ће послужити као основа за израду појединачних листа у 

здравственим установама. Такође, договорено је да спољне службе архива који чине 

Подружницу у светлу новог закона сачине листе које ће међусобно разменити  како би 

добили усаглашене листе за исте врсте медицинске документације.  

             Већина чланова Подружнице сматра да су нови рокови за чување медицинске 

документације нереални и да ће то стварати велики проблем здравственим установама. Ту 

могу да реагују само здравствене установе тражећи евентуалне измене закона. Већина 

документације се чува 90 година или 10 година од смрти лица, што ће довести до 

нагомилавања и ометања рада медицинских установа. Архиви су ту немоћни и морају 

поштовати закон. 

Други састанак Подружнице одржан је 14.августа 2018.у просторијама Ужичког 

архива .1.Разговорало се  допису Министарства културе и информисања РС о стању 

Збирке матичних књига и договору између Владе РС и патријарха господина Иринеја, 

којим се матичне књиге морају вратити црквама. Закључено је да је вођење матичних 

књига званично почето 1836. када је кнез Милош Обреновић обавезао  црквене власти 

надлежне за територију коју воде да пописују рођене, венчане и умрле. Обрасци на којима 
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}I3BEIIITAJ O PAAY

Hag:opnor oA6opa Mefyonrurrrrcror rrcroprjcmor apxrrBa r{aqar

Ha4:opnu oA6op MefyoururuHcKor HcropujcKor apxr4Ba y qarrxy, Ha ce.qHr4rlu

oApxaHoj 30. anprana 2019, usepruvo je rperneA nocnoBarba MelyomurvHcKor rrcropr{jcKor
apxvBA rlaqarc.

Koncratosao je aa je [ocJroBa]Le BprrreHo Ha ocHoBy 3aKoHcKtax lrponr4ca, a y oKBt4py
Ilporpaua paAa v (DuuaucujcKor nJraHa Mefyouruu,rHcror r{cropt4jcKor apxuBa 9aqar sa
2018. roarany. Ionr4cr4 cy o6aBJbeHu y saKoHcKoM poKy oA crpaHe rrorprcHux KoMr,rcr4ja.

khv'ajyhu y BLrAy .HarpeA HaBeAeHo npr4xBaheH je I,Isneu'raj o Quuanczjcrou
nocnoBarby MelyonurrlrHcKor vcropr4jcKor apxuBa 9aqar 3a 2018. ro.{t4Hy, y reKcry KaKo je
r4 npeAnoxeH.

Ha ocuony qJIaHa 49. Cruryra Melyonunt4HcKor r{cropujcKor apxvBa 9a.{ar Hcrlr ce

AocraBJba Ynpanuou oA6opy Apxura Lr CKynlrruHz rpaAa ga.{ra.

f oAEoPArrPEA(
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I4sreurraj o paAy Yupannor o46opa

r{a.rar sa

Melyonrurraucror ra cropuj cror apxr,rBa

2018. ro.4lrrry

V rory 2018. roAr4He Ynpannu o46op Melyonurrr,rHcror r,rcropujcxor

apxr4Ba rla.rax oApxao je uer ceAnrarla.

Ha rrrzua je o4lyuuBao o cle4eheu:

- flonourerre flporp aMa pailasa 201 8.

- ,{onourerre @uuancnjcxor rJraHa sa2078,

- Ycaajame rrorrr4ca SrananclrjcKe u ueQnnancvrjcre r{MoBr4He sa2077,

- Yceajame 3aopruuor paqyHa za 2017,

- Ycaajarre I43BeIIITaja o pap;y ra Qunancujcrona nocJroBarry Apxuna sa

2017. roAr4Hy,

- Cacrasrrarre I4sneurmja o paAy Vupanuor o46opa sa20l7,

-.{onoure6e oInyKe o npeoj r43MeHr4 @wnacujcKor nJraHa sa20l8.

-,{ouoruer6e rrpeAJrora llporp avra pa4La sa 2019 . u

- ,{onoure6e rpeAJrora OraHancujcror rrJraHa sa2019. roAuHy.

Ha ce4HuIIaMa cy pa3Marpanau reryha rrvtrarua r43 [ocJroBarba ycraHoBe.

CsLr rrJraHoBu Yupannor o46opa aKTLTBHo cy yqecrBoBarr,r y pa1y

Yuparuor o46opa.

4HrrK Yqpaeuor o46opa

cltl ,l', l-,ilf


