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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 8. 

јануара 2020. године, донео 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 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. 

 

     

Целокупна архивска грађа1  која је депонована у Архиву  има статус 

културног добра. Међу њима суми фондови који су културно добро од 

изузетног значаја: Листу архивске грађе од изузетног значаја донело је 

Извршно веће Скупштине  СР Србије 1979.   а Скупштина Србије  је 1998. 

проширила   Листу,  укупно 21 фонд, међу којима су четири збирке  

Чачанског архива  проглашени су за културно добро од изузетног значаја: 

  

1. 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 

                                                 

1 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.  



ратних дневника из Другог светског рата; 21. Омладинске радне бригаде 

Чачак (1945 -  1989) 

Управни одбор Архива Србије је утврдио Листу категорија од великог 

значаја за РС, међу којима је  60 фондова (осам збирки) Чачанског архива.  

Основана као Архивско средиште 1948. бавила се истоветним 

пословима, као и данас, само у много тежим околностима: 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 и једини 

запослени, била је Маргита Радовић, професор и први директор Женске 

гимназије у Чачку.  

Архивско средиште постојало је до 1955, када мења назив у 

Градска државна архива, који опстаје до 1956. када је установа прерасла 

у Историјски архив, име није мењано  до средине 1977. када добија назив 

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  област Драгачева, Такова, 

Љубића,Трнаве са Чачком чинила једну административну и управну   

целину, која је у историјском погледу била поприште значајних догађаја, 

који су мењали токове српске историје (Хаџи-Проданова буна, Други српски 

устанак и Битка на Чачку, Горачићка буна). Н аоснову писаних трагова, 

сазнајемо  о првом помену града Чачка, документ  који се чува у 

Дубровачком архиву (18. 12. 1408). Насеље под називом Деспотовица, 

изграђује се од 1853. а шест година касније (1859) добија име које  и данас 

носи, Горњи Милановац.3 Лучани су место које преузима примат од Гуче 

                                                 

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. 



као среског седишта, после Другог светског рата 4. Оба места, Гуча и Лучани 

први пут се помињу у турским пописима  1476. припадала су кази 

(кадилуку) Брвеник, што је доказ да Лучани нису ново насеље настало у 

другој половини 20.века. 5 

Због знатних пустошења у прошлости, многа драгоцена писана 

сведочанства су нестала, односно уништена. У току своје бурне историје, 

Чачак је крајем  XVIII  века до темеља спаљен, док је у другој половини  

XIX века Окружно начелство у Чачку продавало „стару хартију“ бакалима 

на килограм, јер нису знали вредност докумената из Првог и Другог српског 

устанка.6 Немци су у октобарским данима 1941. спалили Горњи Милановац. 

Том приликом уништена је драгоцена архивска грађа за период 19. и прве 

половине 20. века, за читаво рудничко и таковско подручје. До тренутка 

оснивања архивске установе, 1948.  нестала су скоро сва значајнија 

документа из периода прве половине XIX века, када је настајала модерна 

српска држава. Ратови, окупација, најчешћи су узроци пропадању, 

уништењу и нестајању архивске грађе, али уобичајени немар и нехат, и то 

од стране свих, као и одсуство свести о значају архивске грађе за научне, 

културне, приватне појединачне  потребе довеле су до стања  да Установа из 

ранијег периода располаже веома малом количином грађе.  Неколико 

докумената који се односе на почетак XIX века, сачувани су само од стране 

ретких појединаца који су имали развијену свест о значају документа.  

 

Из наведених разлога, у Архиву се чува, као најстарији документ  

запис из 1813. године  о попису књига  манастира Сретења,  учитеља и ђака  

из Заблаћа. Фрагментарно су  сачувани  фондови до 1918: Начелства округа 

                                                 

4 Гуча је у нововековној српској држави била  општинско па среско место до 1955, поново 

општинско   до 1962,  када је укинута општина Гуча и седиште пренето у општину Лучани, 

које постаје седиште драгачевског краја.  

5 Касније се овај кадилук цепа на више кадилука - Рудник,Ужице, Пожега или Чачак. 

Кадилуци су се делили на нахије и насеља, која су пописивана у оквиру нахија и то  прво 

градска (џемата), аонда сеоска Ахмед С. Аличић, Турски катастарски пописи неких 

подручја западне Србије XV и XVI века,издавачи: Историјски архив Краљево, 

Међуопштинскиисторијски архив Чачак и Историјски архив ТитовоУжице, 1984, књ 1,12 

6 Мита Петровић, учитељ цртања у Чачанској гимназији, отац чувене сликарке Надежде 

Петровић, оставио је забележен податак да му је седамдесетих година XIX века, бакалин 

увио робу у документ из устаничких времена – 1815.  Када је отишао да се распита у 

Окружно начелство одговорено му је да се та „стара хартија“ због простора продаје на 

килограм бакалима. Тако је почео да скупља документа на која је наилазио и тако је настала 

једна од најзначајнијих збирки Архива Србије, чије су временске границе од 1711. до 1899.  



чачанског, Начелства округа рудничког и десетак општина од пре Првог 

светског рата.7  

Слична је ситуација и са фондовима правосуђа, просветних и 

здравствених установа, задружних и занатских организација, породичних и 

личних фондова 19.и прве половине 20. века. Нешто у бољем стању су 

фондови судова општина: атеничке, заблаћке, каонске и чачанске. 

Архивска грађа се дуги низ година, тачније, три деценије налази  и 

користи у свакодневном раду стваралаца.  Архив преко своје службе 

посвећује посебну пажњу да оствари што ефикаснију заштиту докумената  

пре преузимања , да она буде пописана, адекватно чувана и регистратурски 

сређена. Стваралац и ималац јавне aрхивске грађе и документарног 

материјала дужан је да обезбеди стручно оспособљавање и усавршавање као 

и проверу стручне оспособљености запослених који управљају 

документима. Веома значајно је што ће Законом о архивској грађи, који је 

2019. ушао у скупштинску процедуру, јавни архиви имати право прече 

куповине приватне архивске грађе. Ималац односно власник приватне 

архивске грађе дужан је да прво понуди надлежном архиву, 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 званично верификован у 

Скупштини Србије архиви  ће бити дужни да ускладе рад  са новим 

Законом, како што се тиче смештаја, тако и броја стручно оспособљених 

лица и начина рада који ће бити уједначен са светским стандардима.  

 

Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван установе је 

једна од основних  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 

архивара8.  Током 2020. 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.  

 Прва деценија 21. века донела је стечај за многа предузећа и 

фирме. Стечајни управници који су постављени да заврше са стечајном 

масом, имају законску обавезу да се јаве надлежном архиву, који преузима 

целокупну архивску грађу, по принципу недељивости архивског фонда. Да 

                                                 

7 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. 

8Архивар је запослено и обучено лице у регистратури које ради у складу са упутствима 

начелника Спољне службе  Архива.  



не би долазило до временског вакуума, од  растакања до стечаја и продаје 

новом власнику, када појединици  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: „Мастер пак“ д.о.о;  „Вакум пак“ у стечају, 

„Драгачево Зечевић“, „Рудник Траде“; СТР. Павловић Пласт у стечају; 

Земљорадничка задруга „Прањани.“ 

      Преузети су „Рудник” А.Д. Горњи Милановац, „Спектар“  д.о.о. 

Чачак;   Општинска управа Горњи Милановац (предала је 19,32 метра 

архивске грађе и 33 црквене матичне књиге - преко 23 метара дужних) и 

Лучани (предала је 18,60 метара дужних архивске грађе и  17 црквених 

матичних књига) и Градска управа Чачак (157, 82 дужна метра) сређивање и 

обрада архивске грађе као и  препакивање у архивске кутије се наставља  

2020.   

 У плану је преузимање   ако буду завршени стечајеви у ПКС 

„Латекс“ Чачак; „Домис“ Чачак; „Просвета“ Чачак;  „ Анђелија Мишић“ 

Коштунићи , „Нискоградња“ Чачак; Компанија „Слобода Апарати“.   

 

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. 

 Током године Архив ће објавити  зборнике докумената, приредити 

две изложбе, предавања у школама и установама. 

 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.ГОДИНЕ ПОПИС 

ЖРТАВА У РАТОВИМА ОД 1912. ДО 1999. 

- 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 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: 

 

- 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 анализирају и процењују релевантност историјског извора, да одреде на 

основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и 

контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, 

политички, географски контекст 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 и да одреди 

врсту пристрасности (манипулација, пропаганда,стереотип...), да разуме на 

који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје и 

како су повезане појаве из прошлости и садашњости и на крају, да 

самостално закључе зашто је дошло до одређених историјских догађаја и 

које су последице важних историјских дешавања; 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. 

Овакав приступ и рад на терену и сарадња са физичким лицима која 

поседују документа 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  2020 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. У ишчекивању доношења Закона о 

архивској грађи и архивској служби, доследно ће се спроводити Закон о 

културним добрима и Закон о култури и остали прописи, а који је тренутно 

пред јавношћу, расправа је у току.Европски стандарди захтевају да сва 

предузећа и корпорације која излазе на тржиште света, морају имати добро 

сређену и класификовану архивску грађу.  

       Априла месеца започеће организовање семинара за архиваре из 

регистратура који потпадају под надлежност архива, како у Чачку тако и у 

општинама Горњи Милановац и Лучани. Са стечајним управницима и 

подсећање да је њихова обавеза и дужност да Архиву предаје целокупан 

архивски фонд, јер је основни принцип архивистике заснован на  његовој 

недељивости. Током године у овој области биће извршени 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 сарадња се наставља и са 

регистратурама које нису у нашој стварној али су у нашој територијалној 

надлежности: са црквеним општинама, као што је наведено, 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 архивара.  

У  2020. 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.  Посебну пажњу ћемо  посветити просветно-образовним 

установама на територији у домену надлежности Архива : Предшколска 

установа „Радост“ и Предшколска установа „Моје детињство“ у Чачку, 



Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац и Предшколска установа 

„Наша радост“ Лучани. Чачанске основне школе: „Владислав Петковић-

Дис“ Заблаће; „Вук Караџић“ Чачак, „Татомир Анђелић“ Мрчајевци, „Свети 

Ђакон Авакум“ Трнава; „Ђенерал Марко Катанић“ Бресница; „Бранислав 

Петровић“ Слатина; „Прељина“ Прељина; „Свети Сава“ Атеница; „22. 

децембар“ Доња Трепча; „Ратко Митровић“ Чачак; „Степа Степановић“ 

Горња Горевница; „Божо Томић“ Пријевор; „Милица Павловић“ Чачак; 

„Филип Фулиповић“ Чачак, „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; „Танаско Рајић“ 

Чачак; Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак; Школа за основно и 

средње образовање „Први новембар“ Чачак.  

Средње школе: Гимназија, Економска, Техничка школа; Машинско-

саобраћајна школа; Медицинска, Прехрамбено-угоститељска школа; Дом 

ученика; Установа за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“; 

Школска управа, Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању, Регионални центар за таленте. У Горњем Милановцу основне 

школе „Десанка Максимовић“ ; „Краљ Александар I“; „Момчило 

Настасијевић“; „Свети Сава“ „Таковски устанак –Таково; „Иво Андрић“- 

Прањани; „Арсеније Лома“ – Рудник. Средње школе: Техничка школа 

„Јован Жујовић“ Горњи Милановац, Економско-трговачка школа „Књаз 

Милош“ Г. Милановац и Гимназија „Таковски устанак“ Горњи Милановац 

 Основне школе у Лучанима „Милан Благојевић“ Лучани; „Академик 

Миленко Шушић“ – Гуча; „Горачићи“ – Горачићи; „Вук Караџић“ – Каона; 

„Котража“ - Котража и „Марко Пајић“ - Вича.  Средња школа „Драгачево“- 

Гуча- Лучани и установе културе Дом културе, Галерија, Народни музеј, 

Библиотека, Музеј рудничко-таковског краја, Културни центар Г. 

Милановац, Библиотека ; Дом културе Лучани; Библиотека Гуча. 

 

            Посебно ћемо бринути о предузећима у стечају, јер је 

неопходно сачувати њихову архивску грађу од непотребног развлачења и 

уништавања. Тачније, преузима се документарни материјал у депозит и 

шкартира после тачно одређеног рока за чување, на основу Листе 

категорија, архивска грађа која је по њој за трајно чување остаје у Архиву 

као целовит фонд.   

 

2. Депо – пријем и смештај архивске грађе 

Од 1968. Архив је трајно смештен у делу зграде бившег Начелства 

округа чачанског (која је подигнута 1875-1877), јер су услови које је нудила 

зграда били по архивистичким нормама довољни: простор одређен за депо 

морао је да буде већи од површине 500 m²,  из депоа постоје два излаза: на 

главну улицу и двориште зграде. Прилаз депоу који је у Градском 

дворишту,   довољно је простран за допремање архивске грађе, или у случају 

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.9 Ову 

монументалну грађевину дужине 81 метар, Завод за заштиту споменика 

културе у Краљеву ставио је под заштиту државе проглашавајући је за 

споменик културе 11. фебруара 1974.  да би пет година касније  1979. 

Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја 

зграда Окружног начелства у Чачку проглашена за непокретно културно 

добро – споменик културе од великог значаја, (Службени гласник СРС, 

бр.14/79)   У овој згради се налази још једна установа културе - Народни 

музеј. Постоји план по коме би се у Градском дворишту (који је 

амбијентална целина зграде Старог начелства о чему нас уверава остатак 

камене ограде) подигла зграда у коју би били смештени депои установа 

заштите културнх добара, али би претходно било неопходно извршити 

археолошка ископавања. 

У приземљу зграде је депо са архивском грађом, на спрату се налазе 

радне просторије, библиотека са читаоницом и фото-лабораторија. 

Поткровље зграде Старог начелства је неискоришћени простор од  1 030 m² 

за који је направљен  пројекат  преуређења и коришћења за послове  две 

културне установе Музеја и Архива, које  деле зграду- Године 2019. град 

Чачак је добио средства за реализацију овог пројекта кроз конкурс 

Министарства културе Градови у фокусу, 16.000.000,00 динара, што 

омогућава да   започну радови на кровном делу зграде. 

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 године су 

обезбеђивана средства за куповину покретних полица које су димензијама 

прилагођене за простор депоа архива у Чачку. Овим полицама искоришћен 

је на најбољи начин смештајни простор, а архивска грађа заштићена од 

прашине. Надамо се да ћемо и у 2020. успети да средствима Министарства 

набавимо покретне полице за још једну просторију депоа. Све је ово 

директно повезано са радом на новој поставци, (који укључује и уређивање 

смештајног простора, тачније нову организациону шему у депоу) који се 

наставља  током 2020.  

 

 

 

                                                 

9 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.   



3. Сређивање и обрада архивске грађе и рад на научно-информативним 

средствима 
 

 Једна од посебно значајних области деловања Архива, сређивање и 

обрада архивске грађе, који ће се наставити током 2020. као континуиран 

посао.  Сређивање у архивима обухвата следеће архивске јединице: фондо-

ве, личне и породичне фондове, збирке архивалија, матичне књиге, мемоар-

ску грађу, фотографије, микрофилмове, печате, преписе докумената, копије 

докумената, штампане ствари, фонотечке материјале, картографске матери-

јале и друго. 

 Основни задатак сређивања и обраде је  у циљу израде обавештајних 

средстава о фондовима и садржини грађе у њима, која  се деле  у две основ-

не групе. У прву групу спадају обавештајна средства која пружају информа-

ције о фондовима и збиркама са одговарајућим садржајем у њима, то су: 

улазни и општи инвентар, прегледи, водичи, општи каталози и пописи. Дру-

гу групу чине обавештајна средства којима је омогућен увид у садржај грађе 

фондова и збирки: сумарни, аналитички инвентари, регеста, тематски ката-

лози, појединачни 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, која је у Техничкој служби 

Архива Србије. Због кадровских и техничких немогућности, Архив у Чачку 

нема комплетну техничку службу заштите архивске грађе. При установи по-

стоји само фотолабораторија за микрофилмовање и ксерокс апарат за копи-

рање 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: деловодници, регистри, 

дневници.  

Ради противпожарне и физичке заштите потребно је уградити 

алармне уређаје и пожарне јављаче чији је пројекат урађен за целу зграду 

Старог начелства, али за чију израду је неопходно издвојити велика 

средства- тако да ћемо и овај пројекат покушати  да  реализујемо преко 

Министарства културе. Уведени су јављачи за воду и гас, који су 

прикључени на постојећи видео систем противпровалне заштите, што је 

заштита како за зграду тако и за архивску грађу. 

  

 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. Целокупан процес 

дигитализације одвија се у сарадњи са Министарством културе и 

информисања РС и матичном кућом Архивом Србије, који је започео 

увођење информационог система АРХИС који ће током 2020. заживети и 

повезати све архиве у Србији.  

5. Снимање архивске грађе и фототека 

 

Најбољи начин заштите архивске грађе је њено снимање, 

микрофилмовање и скенирање. У току 2020. године 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 се за коришћење издаје снимљени 

материјал. Најважније је набавити нову опрему за микрофилмовање, јер 

опрема којом располаже Архив набављена је пре 35 година и потпуно је 

неупотребљива. 10 

У плану је да се уради око 10 000 снимака, који се раде тако да могу 

бити коришћени и као изложбени експонати архивских изложби. 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 од изузетног значаја и фондова који се најчешће користе за 

истраживање. 

                                                 

 10 На основу прорачуна неопходно је 8.500.000,00 динара да би се набавила 

целокупна опрема за микрофилмовање. 



           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 

којима је и прикупљање фотографија на терену везано за пројекат 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 бити обогаћена 

Збирка архивских изложби.  

Ажурирање сајта Архива и других електронских медија и штампе,  

јавност је стално и благовремено у потпуности  информисана о свим 

активностима у нашој установи, уз текст неопходно је имати и фотографију 

као важан документ  

Фото-копирање архивске грађе, скенирање докумената – током целе 

године за потребе Установе, истраживача и странака улази у опис рада 

техничке службе. 

Током 2019. посредством Министарства културе и информисања 

добили смо додатна средства у висини од 500.000,00 за  набавку четири 

skener A3: AVISION FB 5000, i последњу генерацију fotokopir aparata A3: 

CANON image RUNNER 2630. Из редовних средстава набављена је једна 

линија неопходна за професионални рад на дигиталаизацији:  skener A3 

AVISION FB 6280Е (аутоматско увлачење папира који дневно може да 

скенира до 5.000 докумената), рачунар са монитором који је повезан са 

наведеним скенером и storidžom чија је намена чување података (backup). 

Наставићемо набављање остале потребне опреме за  све запослене како 

бисмо били спремни да се активно укључимо у примену информационог 

система АРХИС. 

  

              

 

6. Служба за информисање и коришћење архивске грађе и издавање 

уверења 

 

Израда 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 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 архивску грађу преузели у депо. 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        монографских и серијске 

публикације. Током 2020.  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.11 Целокупан попис књига архивске 

библиотеке објављен је на сајту Архива. 

Читаоница 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 

 

Изложбом Слике са балканског ратишта 1914-1918. Ратни дневник 

чешког официра Хинека Долежала, која ће бити прво постављена у Чачку, 

повезаћемо не само околне градове: Горњи Милановац, Ужице, него и 

околне државе - Републику Српску, БиХ, Северну Македонију, Албанију, 

јер се на његовим фотографијама налазе предели и људи из ових крајева. 

 

Изложбом Српско-турски ратови у документима Војног и чачанског 

архива 1876-1878. гостоваћемо у Војном архиву Србије;  изложбу  Недељко 

Гиздавић-писац Српске африкијаде,  преставићемо грађанима Новог Сада 

поставком  у Архиву града Новог Сада.  

                                                 

 11 Попис старих и ретких књига у Историјском архиву објавила је у 13. и 14. броју 

Изворника, библиотекар Јелена Каличанин. 



Договорено је гостовање у Музеју рудничко таковског краја Горњи 

Милановац, представљање издавачке делатности и рада Архива, и обрнуто, 

гостовање Музеја у чачанском архиву. Промоција ће се одржати и у Дому 

културе у Лучанима и Библиотеци општине Лучани у Гучи. 

Наставићемо рад на прикупљању фотографија и докумената, који 

започињемо априла месеца, Недељом архива,  у Чачку, Горњем Милановцу 

и Лучанима, у сарадњи са удружењима грађана, појединцима, 

заинтересованим за истраживање прошлости.  

 Октобра месеца у изложбеном простору Архива биће постављен део 

јубиларног тридесетог Меморијала „Надежде Петровић“.  Новембра месеца 

у простору Архива биће постављен  део  међународне  велике балканске 

изложбе у организацији Центра за визуелно истраживање „Круг“ академског 

сликара Божидара Плазинића, који пристигле радове из читавог света  

излаже у простору свих установа културе у Чачку.  

 Рад Калиграфко-иконографске радионице је наставак сарадње Архива 

са Туристичком организацијом Чачка, Центром за визуелно истраживање 

„Круг“, Уметничким одељењем из Чачка, Факултетом ликовне уметности у 

Крагујевцу и  Народним музејом из Чачка.   

Током 2020. наставља се рад на пројекту „Од паланке до модерне 

вароши“  у сарадња са професорима и ученицима свих средњих школа у 

Чачку, Друштвом „Свети Сава“ (најстаријим грађанским удружењем у 

Србији 1886), конкурисаћемо овим пројектом код  Министарства културе 

РС.  Сарађиваћемо и са свим средствима јавног информисања, да бисмо 

приближили рад Установе (фондове и збирке које чува), 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. до 1918. и гробница војводе 

Степе Степановића и Аристида Јовановић, такође под заштитом. 

Наставиће се сарадња са основним и средњим школама, Центром за 

стручно усавршавање Чачак, са Школском управом, Црквеном општином. 

Организоваћемо предавања, промоције књига. 

 Сарадња са новинским кућама, радио и телевизијским станицама 

биће настављена.   

 

 



9. Издавачка делатност 

 

У току 2020. 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. 

  Објавићемо књигу која је припремљена за штампу Ратни дневник 

учитеља Милисава Арсовића.  

  У оквиру  издавања монографија места  биће штампана књига др 

Драгутина Радовановића, Прељина. Књига која  детаљно приказује живот 

насељених од првог помена у турским дефтерима 1476. до последњег 

пописа 2011. Објављивање монографија о Прељини др Драгутина 

Радовановића Прељина и Прељинци 1476-2016, требало би да уследи, 

уколико буду обезбеђена додатна средства. Повезивање са најбољим 

српским турколозима др Срђаном Катићем (Историјски институт Србије) 

уједно је почетак рада на објављивању нових допуњених пописа 

становништа из турских пописних листи, што би требало да се оствари у 

наредним годинама.  

Наставиће се сарадња са школама, удружењима на територији Чачка, 

Горњег Милановца и Лучана, организоваће се предавања, промоције књига, 

 

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 

Српске Православне Цркве, Архиву Републике Српске, Народној 

библиотеци Србије.  Истраживачки подухват биће усмерен на рад око 

прикупљања података за комплетирање слике о догађајима у 19. и 20. веку, 



који су увели српски народ у европску заједницу народа – од стварања 

нововековне српске државе до модерних времена.   

 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  европским државама. 

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 2020. 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. Од априла 2019. председник АДС је директор 

чачанског архива, тако да ћемо активно учествовати у раду Друштва и 

организацији саветовања које ће бити ове године у Нишу, од 7. до 9. 

октобра. Други представник чачанског архива у Архивистичком друштву је 

архивски саветник Зорица Матијевић.   

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  

 Завршетак израде  вентилационог система депоа, који смо започели 

2019. јер је зграда Старог начелства, под заштитом и не смемо стављати 

појединачне клима уређаје. Наставити набавку опреме потребне за 

дигитализациу, како би сви архивисти били у могућности да раде на 

пословима који нас очекују увођењем информационог система АРХИС.   



Omyu papr4rerHe rpafe je ueonxo.uan, jep ce Ha rpxr,rrrrry uojanryjy

snauajua AoKyMeHTa, jep ApxuB He Moxe Aa ApyrrrM rr),TeM laa1ar,u AoKyMeHTa

roja cy Be3aHa:a ucropujy uoapyrja rojer je HarnexaH.

Y Apxuny palrr yKynuo 14 3arrocrreHux Ha HeoApefeuo u .ueoje ua

oApef euo, ruro je y oKBr..rpy MaKcrrManHor 6poja 3arIocJIeHI4x 16 xoju je o4peleu

2015. OA eauocreHrrx Ha neoapeleuo 10 nua rroJroxeH crpfrH]r, apxvBucrl,IqKla

reuaj, a rreropo KoJrera nuajy najnuure 3Barre y apxkrBkrcruvroj crpyllu -
apxr.rBcKu caBerHI{K. JeAua KoJreD.rH}rrIa je uarucrap, je4uo nuqe I4Ma 3Balbe

nrajcropa rraajcropa $ororpaQuje u nrefyuapoAHo npr{3Haro 3Barbe AFIAP.

Y $ranaHczjcxou rrJraHy, 3a paA Apxuea y 2020. ro4r.rHr4 uorpe6no je

npeABr{AeTI{ kr cpeAcTBa 3a 3apaAe 3arrocJreHr.rx v uarepajalue TpoIIIKoBe

(rpejarre, crpyja, BoAa, ocrirrre rouryuaruje, na6asxa rauuerapujcr<or

ruarepuj aaa, oApxaBarbe r.r 3aMeHa gotpaj ane o[peMe -ronruj yrepra).

flpe.4ceAHzx



Bpoj: Y,/y
[aryv,:8.1. eaza.

Ha ocirouy rrJraHa 45. cms 1. anuueja 10. Craryta Melyonrurl,IHcKor Iacropnjcxor
apxilBa 3a rpaA rlaqar u onrrrrnHe foprru MuraHoearl u llytauu, Ynpannu oa6op Ha ceAHLIqlI,

o4pNanoj Aasa 8. jauyapa2020. roArrHe,.4oneo je

oAJrvKv

,{onocra ce @usancujcru nnaH Melyolrxrr4HcKor uc'ropnjcror apx}rBa 3a rpaA 9a.{ax z
onrrrrr,rHe fop*u Munanosaq u Jlyuanu 2a2020. roAIlHy.

Y r{a.rxy, lana 8. janyapa 2020. rol,.

uc:ropujcrn apxuB
foprru Mu:raHonaq



 

 

П   Р   И   Л   О   Г 

 

 

• СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  У    2020.години 

 

 

• ФИНАНСИРАЊE  УСТАНОВЕ  ИЗ  СРЕДСТАВА  БУЏЕТА  ГРАДА 

ЧАЧКА  У  2020.години  СА ОСВРТОМ  НА  2019.годину 

 



95.02%

4.98%

0.00%

ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА   2020.години

ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,765,000.00 0.00 15,765,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 63.40% 0.00%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,625,000.00 0.00 2,625,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 10.56% 0.00%

414000 Социјална давања запосленима 410,000.00 0.00 410,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.65% 0.00%

415000 Накнаде за запослене 645,000.00 0.00 645,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.59% 0.00%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 570,000.00 0.00 570,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.29% 0.00%

421000 Стални трошкови 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 4.83% 0.00%

423000 Услуге по уговору 545,000.00 0.00 545,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.19% 0.00%

425000 Текуће поправке и одржавање 750,000.00 0.00 750,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.02% 0.00%

426000 Материјал 355,000.00 0.00 355,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.43% 0.00%

465000 120,000.00 0.00 120,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.48% 0.00%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 80,000.00 0.00 80,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.32% 0.00%

- СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  

У  2020.години

СРЕДСТВА  ОД БУЏЕТА  ГРАДА  ЧАЧКА 27,669,000.00

29,120,000.00
УЧЕШЋЕ  У  УКУПНИМ  

СРЕДСТВИМА

УКУПНА  СРЕДСТВА  КОЈА СУ ПЛАНИРАНА  У  2020.години

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани

СРЕДСТВА  ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Остале донације, дотације и трансфери

0.00

Извор финансирања

СОПСТВЕНА  СРЕДСТВА 1,451,000.00



ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

511000 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 0.00 600,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.41% 0.00%

512000 Машине и опрема 800,000.00 0.00 800,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.22% 0.00%

515000 Нематеријална имовина 400,000.00 0.00 400,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.61% 0.00%

24,865,000 0 24,865,000

85.39% 0.00% 85.39%

422000 Трошкови путовања 350,000.00 0.00 350,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 12.48% 0.00%

423000 Услуге по уговору 1,644,000.00 0.00 1,644,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 58.63% 0.00%

426000 Материјал 200,000.00 0.00 200,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 7.13% 0.00%

512000 Машине и опрема 610,000.00 0.00 610,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 21.75% 0.00%

2,804,000 0 2,804,000

9.63% 0.00% 9.63%

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 180,000.00 0.00 180,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 12.41% 0.00%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 32,000.00 0.00 32,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.21% 0.00%

413000 Накнаде у натури 40,000.00 0.00 40,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.76% 0.00%

414000 Социјална давања запосленима 90,000.00 0.00 90,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 6.20% 0.00%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 250,000.00 0.00 250,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 17.23% 0.00%

421000 Стални трошкови 40,000.00 0.00 40,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.76% 0.00%

422000 Трошкови путовања 250,000.00 0.00 250,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 17.23% 0.00%

423000 Услуге по уговору 380,000.00 0.00 380,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 26.19% 0.00%

425000 Текуће поправке и одржавање 30,000.00 0.00 30,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.07% 0.00%

426000 Материјал 95,000.00 0.00 95,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 6.55% 0.00%

465000 50,000.00 0.00 50,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 3.45% 0.00%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 4,000.00 0.00 4,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.28% 0.00%

515000 Нематеријална имовина 10,000.00 0.00 10,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.69% 0.00%

Укупна средста за 1201-0001  Функционисање 

локалних установа културе

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Укупна средста за 1201-0003  Унапређење система 

очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Остале донације, дотације и трансфери



ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

1,451,000 0 1,451,000

4.98% 0.00% 4.98%

29,120,000 0 29,120,000
УКУПНО  ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  У  

2020.години

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

Укупна средста за 1201-09  Пројекат: Установе 

културе-сопствени приходи 



БУЏЕТ  ГРАДА ЧАЧКА  -  ФИНАНСИРАЊЕ   у   2020. години 
У  ОДНОСУ  НА   2019.годину

2019 2020

411000 Плате и додаци запослених 12,588,000.00 15,765,000.00

412000

Социјални доприноси на терет 

послодавца 2,161,000.00 2,625,000.00 УВЕЋАЊЕ     

14,749,000.00 18,390,000.00 3,641,000.00

413000 Накнаде у натури 25,000.00 0.00

414000 Социјална давања запосленима 325,000.00 410,000.00

415000 Накнаде за запослене 510,000.00 645,000.00

416000 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 455,000.00 570,000.00 УВЕЋАЊЕ     

1,315,000.00 1,625,000.00 310,000.00

421000 Стални трошкови 1,200,000.00 1,200,000.00

423000 Услуге по уговору 2,275,000.00 545,000.00

425000 Текуће поправке и одржавање 750,000.00 750,000.00

426000 Материјал 375,000.00 355,000.00

465000 Остале дотације и трансфери 1,210,000.00 120,000.00

482000 Порези, обавезне таксе и казне 80,000.00 80,000.00         УМАЊЕЊЕ     

5,890,000.00 3,050,000.00 2,840,000.00

511000 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 600,000.00

512000 Машине и опрема 700,000.00 800,000.00

515000 Нематеријална имовина 250,000.00 400,000.00 УВЕЋАЊЕ     

1,550,000.00 1,800,000.00 250,000.00

 УВЕЋАЊЕ 

23,504,000.00 24,865,000.00 1,361,000.00
422000 Трошкови путовања 250,000.00 350,000.00

423000 Услуге по уговору 2,000,000.00 1,644,000.00

426000 Материјал 465,000.00 200,000.00

512000 Машине и опрема 50,000.00 610,000.00

2,765,000.00 2,804,000.00

 УВЕЋАЊЕ 

39,000.00

УКУПНО УВЕЋАЊЕ  

26,269,000.00 27,669,000.00 1,400,000.00

2019 2020 5.33%

ТРОШКОВИ  ПОСЛОВАЊА

УКУПНО   Међуопштински историјски 

архив за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАТЦИ

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-0003  Унапређење система очувања 

и представљања културно-историјског 

наслеђа 2,765,000.00 2,804,000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА

1201-0001   Функционисање локалних 

установа културе

ПЛАТЕ  

ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА



Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 

ФИНАНСИРАЊЕ   УСТАНОВЕ  У  2020. години 

(Са освртом на финансирање у   2019. години) 
 
 
 
 

1. Укупна планирана средства  за финансирање Архива у  2020.години  из 
средстава буџета града Чачка  увећана су за 5,33%  у односу на средства у 

2019.години. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2020.години         27.669.000,00 динара 

Планирана средства  из буџета  града  у 2019.години         26.269.000,00 динара 

Укупно увећање средстава                                                         1.400.000,00 динара 
 

1. 1. Планирана средства  за Функционисање установе у 2020.години из  средстава 
буџета  града Чачка  умањена су за 5,79%  у односу на планирана средства за 
2019.годину. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2020.години                   24.865.000,00 динара 
Планирана  средства  из буџета  града  у 2019.години                       23.504.000,00 динара 
Увећање средстава за Функционисање установе                            1.361.000,00 динара 

 
 

- Средства предвиђена у 2020.години за исплату плата запосленима у Архиву су 
увећана  за 24,69%  у односу на масу средстава планирану за 2019. годину, а  број 
запослених је 14 запослених на неодређено радно време и 2 запосленa  на 
одређено радно време, по основу повећаног обима посла и за реализацију пројекта 
„ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЧАЧАНСКОГ АРХИВА“;  

средства  из буџета  града  у 2020.години                  18.390.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                  14.749.000,00 динара 
увећање средстава                                                         3.641.000,00 динара 

- Остала давања запосленима (отпремнине, јубиларне награде, помоћ и трошкови 
превоза на посао) увећавају се у односу на претходну годину за 23,57%; 

средства  из буџета  града  у 2020.години                   1.625.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                   1.315.000,00 динара 
увећање средстава                                                           310.000,00 динара 
       -  Средства предвиђена за редовно пословање установе (стални трошкови, потрошни 
материјал, текуће поправке и одржавање зграде и опреме, као и услуге везане за редовно 
функционисање )  су умањена у односу на претходну годину за 48,22%;  
средства  из буџета  града  у 2020.години                    3.050.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                    5.890.000,00 динара 



умањење средстава                                                        2.840.000,00 динара 
- Средства предвиђена за инвестиције, опрему и нематеријалну имовину су увећана 

у односу на претходну годину за 16,13%;  
средства  из буџета  града  у 2020.години                   1.800.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2019.години                   1.550.000,00 динара 
увећање  средстава                                                          250.000,00 динара 
 

1. 2. Планирана средства  за Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа у 2020.години из  средстава буџета  града Чачка  увећана су за 
1,41%  у односу на планирана средства за 2019.годину. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2020.години                       2.804.000,00 динара 
Планирана  средства из буџета  града у 2019.години           2.765.000,00 динара    

Увећање средстава за Унапређење система                                           39.000,00динара 

очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

 
 

2. Укупна планирана средства  за  2020. годину износе 29.120.000,00 динара и 

то: 
-   из средстава буџета града Чачка  27.669.000,00 динара или 95,02% од 
укупно планираних средстава  и 
- из сопствених средстава 1.451.000,00 динара или 4,98% од укупно 

планираних средстава. 
 

Сви сопствени приходи установе остварени од 1.1.2020.године биће јавни приходи 
Града Чачка . У буџету Града Чачка за 2020 годину ова средства су планирана као:  
Пројекат 1201-09 „Установе културе-сопствени приходи“ и биће реализовани по 
планираним апропријацијама за расходе и издатке везане за програмске активности и 
функционисање установе. 
 
 

Руководилац заједничке 
стручне службе                

 
Мирјана Спасојевић 
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