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Закони који регулишу рад Архива: 

Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл гласник РС бр. 6/2020, од 24. 1. 

2020) 

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

гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и  6/2020)  

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

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

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

49/92) и 

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

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

Србије. 

 

 

  

Међуопштински историјски архив у Чачку почео је 1948. рад евидентирањем 

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

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

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

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

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

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

из Заблаћа о  књигама  манастира Сретења под Овчаром.  У Архиву су фрагментарно   

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

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

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

породичним и личним фондовима из 19. века. Нешто у бољем стању су фондови судова 

општина: атеничке, заблаћке, каонске и чачанске. Фондови настали радом управних, 

судских установа после Другог светског рата су целовити.  

У Регистар културних добара Републике Србије целокупна архивска грађа која се 

чува у архивским установама  је културно добро. У зависности од критеријума којима 

одговарају, поједини фондови и збирке су у категорији  културно добро од изузетног 

значаја и културно добро од великог значаја.  

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

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

културно добро од изузетног значаја: Начелство округа рудничког – Горњи Милановац, 

1839-1916; Начелство округа чачанског  - Чачак, 1839 – 1915; Начелство округа рудничког 

– Чачак 1890 – 1902; Народни одбор округа чачанског 1944 -1947; Горњомилановачки 

првостепени суд 1841 – 1915; Окружни суд Чачак 1834-1918; Обједињени фонд еснафа- 

Чачак 1838 – 1910; Збирка матичних књига рођених, венчаних и умрлих од 1837. до 1917.   

са територије  Чачка, Горњег Милановца и Лучана; Омладинске радне бригаде 1946 – 

1970. 

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

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



 

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

међу њима су следећи  фондови Чачанског архива: и други део Окружног суда Чачак од 

1945. до 1954;  Градско поглаварство – Чачак 1941-1944; Народни одбор среза таковског 

1945 (делови фонда који се односи на пријаву и процену ратне штете) ; Народни одбор 

среза драгачевског 1945 (делови фонда који се односе на пријаву и процену ратне штете); 

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

пољопривредни земљишни фонд ) .  

 

Установа је неколико пута мењала називе, првобитни назив Архивско средиште 

носила је  од 1948. до 1955, затим Градска државна архива од 1955. до 1956; Историјски 

архив од 1956. до 1977, следећа промена назива је извршена половином 1977. у 

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

Последња измена била  је 2011. на основу Закона о територијалној организацији Републике 

Србије2, 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 наведена територија чинила једну 

административну и управну  целину (Драгачево, Таково, Љубић и Трнава са Чачком), која 

је у историјском погледу била поприште значајних догађаја, који су мењали токове 

историје (Хаџи-Проданова буна, Други српски устанак и Битка на Чачку, Горачићка буна). 

Писани трагови нам сведоче о првом помену града Чачка који се чува у Дубровачком 

архиву (18. 12. 1408). Насеље  под називом  Деспотовица  се изграђује од 1853, а шест 

година касније (1859) добија име које  и данас носи, Горњи Милановац.3 Лучани су 

најмлађа општина, која уместо Гуче постаје  општинско седиште4,  развија се после Другог 

светског рата на подручју истоименог села. 

         

   

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

 

1. Заштита архивске грађе и документарног материјала ван архива 

 

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

свакодневном раду њених стваралаца.  Архив преко своје службе посвећује посебну 

пажњу да оствари што ефикаснију заштиту докумената  пре преузимања од стваралаца, да 

она буде пописана преко архивске књиге, адекватно чувана и регистратурски сређена. 

 

 Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван установе је једна од 

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

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

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

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

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

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

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

пресељена  у Лучане, које постаје  седиште драгачевског краја.  



 

давање упутстава за рад архивара5.  Током  2021. 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 документарног материјала. 

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

роковима, изузетно, архивска грађа и документарни  материјал настали у раду органа, 

установа, предузећа и других   правних лица  који су укинути или су престали са радом 

сматрају се доспелим за  преузимање и пре истека овог рока ако не постоји правни 

наследник.   

 Током  2021. Служба заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван 

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

актуелних питања из области архивске службе и канцеларијског пословања.  

 Доследно ће се спроводити Закон о архивској грађи и архивској служби који ступа 

на снагу фебруара 2021 и Закон о култури и остали прописи. Европски стандарди захтевају 

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

сређену и класификовану архивску грађу. 

 Што указује на потребу да  је стваралац и ималац јавне архивске грађе и 

документарног материјала дужан да обезбеди стручно оспособљавање и усавршавање 

запослених  архивара. Током 2021, уколико услови дозволе, наставићемо са 

организовањем семинара за архиваре из регистратура који потпадају под надлежност 

архива, како у Чачку тако и у општинама Горњи Милановац и Лучани.  

 Поред наведеног, стручна помоћ и сарадња се наставља и са регистратурама које 

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

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

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

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

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

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

продаје новом власнику, када појединци намерно или небригом уништавају архивску 

грађу, Архив поред течаја за архиваре организује и стручна саветовања са стечајним 

управницима који су добили стечајеве на територији Чачка, Горњег Милановца и Лучана.  

2. Депо  - пријем и смештај архивске грађе 

 

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

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

простор одређен за депо морао је да буде већи од 500 m² , обавеза да из депоа  постоје два 

излаза: на главну улицу и двориште зграде. Прилаз депоу који је из Градског дворишта,   

довољно је простран за допремање архивске грађе, док је у случају ванредних услова 

потребан  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 

                                                           
5Архивар је запослено и обучено лице у регистратури које ради у складу са упутствима начелника Спољне 

службе  Архива.  



 

Новаковић.6 Ову монументалну грађевину дужине 81 метар, Завод за заштиту споменика 

културе у Краљеву ставио је под заштиту државе проглашавајући је за културно добро од 

великог значаја 11. фебруара 1977.  У овој згради се налази још једна установа културе 

Народни музеј. Направљен је пројектни план по коме би се у градском дворишту (који је 

амбијентална целина Старог начелства у шта нас уверава остатак најстаријег дела камене 

ограде) саградила зграда у којој би били смештени депои установа заштите културних 

добара, али би претходно било неопходно извршити археолошка ископавања. 

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

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

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

преуређеног подрумског простора којим располаже Архив. Поткровље зграде Старог 

начелства је неискоришћени простор од око 1300 m² за који је направљен пројекат 

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

зграду. Током 2020. Град је    на конкурсу Градови у фокусу Министарства културе, добио  

финансијска средства за реализацију пројекта, извршена је реконструкција  крова, Град је 

обезбедио средства за обнову фасаде Старог начелства која није обнављана од 1977. 

године. 

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

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

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

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

депозита. 

             Посредством Министарства културе и информисања пет година су обезбеђивана 

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

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

смештајни простор а архивска грађа заштићена од прашине. Надамо се да ћемо и у 2021. 

успети да средствима Министарства набавимо покретне полице за још једну просторију 

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

смештајног простора, започету ревизију фондова и збирки,  као и нову организациону 

шему депоа) која се наставља и 2021. Уведени су јављачи  за воду и гас, који су 

прикључени на постојећи видео систем противпровалне заштите, како за зграду тако и за 

архивску грађу. 

 

 

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

 

 Наставиће се рад на 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). 

                                                           
6 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 померили 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.   



 

 Једна од посебно значајних области деловања Архива, сређивање и обрада архивске 

грађе, наставиће се током 2021. као континуиран посао којим се баве архивисти.  Сређива-

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

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

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

графске материјале, дигиталне записе 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 основне групе. У прву групу спа-

дају обавештајна средства која пружају информације о фондовима и збиркама са одгова-

рајућим садржајем у њима, то су: улазни и општи инвентар, прегледи, водичи, општи ката-

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

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

диначни 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.  

У депо Архива, на основу редовног преузимања пристигла је архивска грађа:  

Општинске управе Горњи Милановац и Лучани, као и  Градске управе Чачак, која ће се  

сређивати и обрађивати наредних година. 

  Преузета је архивска грађа и документарни материјал предузећа у стечају која ће се 

сређивати током 2021. 1. „Југопревоз Холдинг“ у стечају Чачак; 2. „Горин“  Д.О.О.  у 

стечају Чачак; 3. „Хладњача“ Чачак преузета од власника „ЕТИТЕХ-а“ који је купио; 4. 

„SUVOBOR“ doo у стечају Брезна; 5. „FRUTEKS“ d.o.o.  у стечају Чачак; 6. „Меридијан“  

д.о.о. у стечају Горњи Милановац; 7. „Вафел“ д.о.о. у стечају Горњи Милановац; 8. „Lukol“ 

d.o.o. у стечају Трбушани; 9. „PROEURO“  d.o.o. у стечају Чачак; 10. „Тим пројект 

Танкосић“ д.о.о. Ивањица; 11. „HORTI PRODUKT“ doo у стечају  Доња Трепча; 12. 

„MARSTEEL PROFIL“  d.o.o. у стечају Горњи Милановац; 13. „FLEXO-MASTER“ d.o.o. у 

стечају Чачак, 14 Ветеринарска станица Чачак у стечају. 

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

Просвета Чачк; Нови дани, Анђелија Мишић Коштунићи, Нискоградња Чачак; Компанија 

Слобода Апарати.   

  
4. Техничка заштита архивске грађе 

 

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

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

рестаурација докумената  у Конзерваторској  служби Архива Србије. Због кадровских и 

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

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

рат за копирање грађе. 

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

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



 

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

деловодници, регистри, дневници.  

 Процес дигитализације архивске грађе започињемо у 2021. преко матичне куће 

Архива Србије и Министарства културе који су осмислили програм АРХИС . Јединствени 

информациони систем „АРХИС“ биће примењиван у свим архивима Србије и чиниће 

саставни део рада запослених у архивима. Овај информациони систем за управљање 

документима усклађен је са стандардима и препорукама специјализованих међународних 

организација који ће омогућити систематску контролу стварања, примања, евидентирања, 

архивирања и коришћења докумената. Израда јединственог софтверског решења је 

резултат остваривање дигитализације и успостављања е-управе која је законски већ 

заживела Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, а такође,  

усаглашена са Нацртом закона о архивској делатности и архивској грађи. 

 

5. Снимање архивске грађе – фототека  

 

Најбољи начин заштите архивске грађе је њено снимање, микрофилмовање и 

скенирање. У току 2021. 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. Неопходно је набавити нову опрему за микрофилмовање , јер је опрема коју 

Архив има набављена пре 35 година, потпуно је неупотребљива.7 Током 2020. од Halk bank 

смо на поклон  добили део опреме, али немамо целокупну линију, зато је неопходна 

набавка осталих уређаја. Усвајањем Закона о архивској грађи и архивској делатности   у 

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

ћемо тражити и од локалних самоуправа и на конкурсима  Министарства културе. 

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

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

чувају у Архиву, а то су архивалије које припадају  19.  веку. 

Наставиће се дигитална обрада архивске грађе, првенствено фондова који су 

категоризацијом  издвојени као културна добра од изузетног и великог значаја  

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

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

организацији учествује Архив, међу које као значајну активност издвајамо прикупљање 

фотографија на терену, за потребе пројеката који су у току: Век страдања, Развој 

комуникација у Западном Поморављу . 

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 обогаћене збирке изложби и збирке фотографија.  

Ажурирање сајта Архива и сарадња са електронским медијима, штампом, 

телевизијама омогућава благовремено обавештавање јавности о свим активностима 

установе.  

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

истраживача и странака што све улази у опис рада техничке службе.  

              

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

микрофилмовање. 



 

 

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 

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

пропагандне и образовне сврхе, у оперативне  и приватно-правне сврхе.      

Посебно занимљив део за  грађанство је издавање  уверења из области радног 

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

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

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

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

захтевима странака и законским прописима.   Редовно ће се издавати архивска грађа 

истраживачима, а осталим корисницима издаваће се уверења из архивске грађе и техничка 

документација. 

     

 

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  монографских, серијских публикација и  

новина. Због  финансијских средстава за набавку књига, и у 2021.   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    41 књига из историје српског народа, путописне 

белешке, молитвеници, штампани или писани на старословенском и црквенословенском 

језику. За период од 1867. до 1900. Архив поседује 66 књига.8 Целокупан попис књига 

архивске библиотеке објављен је на сајту Архива. 

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

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

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

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

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

микрофилмови. 

 

8. Културно-просветно пропагандна  делатност 

                                                           
 8 Попис старих и ретких књига у Историјском архиву објавила је у 13. и 14. броју Изворника, 

библиотекар Јелена Каличани. 



 

 

Следеће године ће Србија обележити 145 година од почетка борбе српског народа 

за коначно ослобођење од Османлија,1876. пригодном изложбом Српско-турски ратови у 

документима  Чачанског и Војног архива. Радиће се на трећој изложби о кафанама у Чачку 

Друга изложба је настала на основу фото дневника чешког официра Хинека 

Долежала,   који је фотографијом обележио  пут  своје  дивизије кроз земље Балкана у 

Великом рату. 

 Током 2021. наставља се рад на телевизијским прилозима, предавањима из 

историје српске државе  у сарадња са професорима и ученицима Гимназије у Чачку, 

Друштвом Свети Сава (најстаријим грађанским удружењем у Србији, основаним 1886). 

Сарађиваћемо са средствима јавног информисања, да бисмо грађанству и ђацима 

приближили рад установе и архивско благо које чува.  Завршни рад би био мапирање 

градског језгра (доступно преко мобилних уређаја) зграда и знаменитих личности који су 

живели у Чачку, Горњем Милановцу и Лучанима. После завршетка овог дела, намера нам 

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

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

војводе Степе Степановића и Аристида Јовановића, такође под заштитом. 

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

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

предавања, промоције књига. 

 .   

 

9. Издавачка делатност 

 

У току 2021. планирано је да из штампе изађе   Изворник, часопис у коме се  од 

1984,  објављује изворна архивска грађа и као такав међу четири таква часописа  у Србији 

Други часопис који се бави објављивањем средњевековних повеља је Стари српски архив 

у склопу пројекта Српска држава и друштво у изворима средњег века. Као један од 

издавача овог вредног часописа, поред Философског факултета у Београду и  Бањој Луци 

је чачански   Архив. 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.   

Поред ова два часописа Архив је припремио за штампу књигу  и изложбу  Михаило 

Константиновић (на основу архивске грађе која је у Архив стигла поклоном); књигу 

Ратни дневник М. Арсовића (чува се у чачанском архиву) приредили Зорица Матијевић и 

Мирослав Пурић; др Добривоје  Јовановић, Моје успомене, и књига Прељина и Прељинци  

аутора др Драгутина Радовановића.  

 

10. Истраживања у другим архивима и сарадња  

 



 

 Наставиће се истраживања у другим архивима и сродним установама ради 

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

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

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

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

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

 Веома значајан почетак сарадње на утврђивању и проналажењу докумената који 

говоре о комуникационим и путним мрежама у 19.  и првој половини 20.  века у циљу  

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

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

народима. Пројекат Развој комуникација у Западном Поморављу започели смо 

истраживањима у архивским установама 2020.  

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.   

Током 2021, по трећи пут чачански архивисти сарађиваће у раду на  организацији 

међународног архивистичког саветовања коју води Архивистичко друштво Србије, 

струковно удружење архивиста Републике.   

 

11. Стручно усавршавање 

 

„Закон о архивској  грађи и архивској делатности“ усвојен је јануара 2020, а ступа 

на снагу од фебруара 2021. Члан 2. овог Закона наводи да је „Јавни архив установа заштите 

која обавља архивску делатност“  члан 22. Даје им право прече куповине, односно откупа  

архивске грађе од појединаца.  Ималац, односно власник приватне архивске грађе дужан је 

да прво понуди надлежном архив који у року од 30 дана пријема понуде обавештава 

матични архив о понуди и о својој одлуци да ли ће понуђену грађу откупити или не. 

Такође, стваралац, односно ималац архивске грађе дужан је да у року од 30 дана обавести 

надлежни архив о свим изменама статуса и организације назива, промени адресе као и о 

престанку рада. Нови  Закон о архивској грађи задаје обавезу јавним архивима да ускладе 

рад у складу са новим захтевима што се тиче смештаја, тако и броја стручно оспособљених 

лица и начин рада који мора да буде  уједначен са светским стандардима. Оснивач јавних 

архива је Република Србија, Министарство врши надзор над радом архива, док је  стручни 

надзор поверен Државном архиву Србије. Обавезе локолне самоуправе су: да обезбеде 

простор за обављане делатности, да омогући рад установе.  

 

У складу за доношењем законских прописа који регулишу област пословања 

Архива, вршиће се усклађивање пословања и праћење рада регистратура. У 2021. Архив ће 

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

територији Чачка, Горњег Милановца и Лучана, посебно што се повећала казнена одредба 

од 50.000 до 2.000.000,00 за правно лице. 

          Сва стручна упутства и препоруке Архивског савета чије чланове (девет)  бира 

директор   Архива Србије доследно ће се примењивати при сређивању, обради и чувању 

архивске грађе,  стручном усавршавању, међународним стандардима 

Архивистичко друштво Србије као струковно удружење, веома је активно у 

организовању међународних конференција,  радионица,  објављивању зборника радова и 

часописа, веома активно учествује у решавању стручних питања, и у сагледавању 



 

проблема који постоје у оквиру  струковног удружења и потребу повезивања са осталим 

друштвима у окружењу. Предсдник Архивистичког друштва Србије од 2019. је директор 

чачанскогАрхива.    

Чачански архивисти су чланови једине (од седам) подружина Архивистичког 

друштва Србије, која  активно ради, окупља архивисте крагујевачког, краљевачког, 

новопазарског, ужичког, крушевачког, јагодинског и чачанског архива.  

ПРОЈЕКТИ                    

 

Рад чачанског Архива, односно запослених и њихових сарадника, одвија се и преко 

вишегодишњих пројеката.  

Настављамо рад на пројекту Век страдања. Одлазак у школе како на сеоском тако 

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

наставак нашег започетог пројекта Век страдања - Чачански крај у ослободилачким и 

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

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

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 пројекта Век страдања: 

 

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

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

потичу са ових простора;Стварање базе података, архивских фондова, аудио и видео 

записа, статистичких података који би пружили могућност за нова истраживања 

непосредне прошлости, како научним радницима, тако и ученицима и студентима; 

 -Културно-просветни рад са становништвом;  

 -Суочавање са историјским наслеђем; 

 -Истраживање и прикупљање података са циљем  публиковања у виду посебне 

монографије; 

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

по школама); 

 -Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа код 

становништва, посебно ученика; 

 -Организовање семинара који би подстицали знање о архивском наслеђу; 



 

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

дечју радозналост ка проучавању историје, као и пружање могућности за рационално 

сагледавање прошлости; 

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

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

оспособе да самостално изврше селекцију историјских извора), да издвоје разлике и 

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

став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена; упознавање локалне 

историје; 

 -Успостављање трајне сарадње са просветним установама, Активом историчара и 

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

интересовања за посете Архиву и учествовања у њеним културно-просветним 

активностима. 

Рад на терену и сарадња са физичким лицима која поседују 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. 

 

 

ПРОЈЕКАТ:РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈА У ЗАПАДНОМ ПОМОРАВЉУ, истраживање, 

прикупљање, вредновање и дигитализација архивске грађе. Подржан је од Минстаства 

културе и информисања РС. Носилац пројекта је чачански Архив у сарадња  са Архивом 

Србије, Историјским институтом Београд, Филозофским факултетом Београд, 

Географским факултетом Београд, Гимназијом Чачак, Народним музејом Чачак, архивима 

из Ужица, Крагујевца, Крушевца, Краљева. 

Предмет истраживања: 

Западно Поморавље је својим кључним географским положајем у Србији и на 

Балкану и, посебно, својом историјом, увек привлачило пажњу домаћих и иностраних 

истраживача. Посебно је значајно укрштање комуникационих праваца Исток – Запад 

(долина Западне Мораве) и Север – Југ (долина Ибра као највеће притоке Западне 

Мораве). Ово укрштање је током читаве историје често било одлучујући фактор како у 

трговинским, тако и у ратним и миграторним кретањима те тиме одређивало развој и 

судбину Западне и Централне Србије, па и ширих балканских простора. Проучавање 

утицаја комуникационих праваца и њиховог историјског развоја на укупни државни и 

друштвени развој, у тематском, методолошком и организационом смислу, представља 

сасвим нови истраживачко-научни пројекат. 

Под развојем комуникација подразумева се, пре свега, развој саобраћаја од првих 

караванских путева који су, углавном, коришћени за превоз робе и људи, до савремених 

саобраћајница средином 20. века. Истовремено са изградњом саобраћајница и техничким 

усавршавањем њихове изградње, развијала су се и усавршавала превозна средстава. 



 

Модернизација друштва у 19. веку је у Србију донела нове облике комуникација кроз 

усавршавањње поштанског саобраћаја и увођење телеграфа и телефона. 

У складу са модерним интердисциплинарним истраживачким поступком, који 

појмом комуникација обухвата и комуницирање међу људима, и потребама сагледавања 

промена у језичкој комуникацији на овом подручју, пројектом ће бити обухваћене и 

комуникације унутар истог језичког говорног подручја и међу различитим говорним 

подручјима, што је посебно значајно због савременог периода диференцирања 

српскохрватског језика на нове националне језике. То значи да ће, кроз архивску грађу, 

бити разматрани, с једне стране, утицаји миграционих процеса на језик на истраживаном 

подручју те комуницирање староседелаца са дошљацима и са странцима. С друге стране, 

из историјске али и лингвистичке перспективе значајно је комуницирање путем преписке 

која је остваривана између појединаца који су из различитих разлога одлазили ван 

истраживаног подручја, као и оних  који су, у ратним условима, били принуђени да буду 

далеко од својих домова. Разумљиво је да ће у оваквим истраживањима одређена пажња 

бити посвећена преплитању верских и идеолошких утицаја и то онако како су се та 

преплитања огледала у архивској грађи и личној преписци. 

У сваком од ових случајева, прикупљање грађе значи прикупљање докумената 

насталих у комуникацији међу државним установама (закони, планирање и изградња 

саобраћајница и других комуникационих средстава – поште, телеграфа, телефона), у 

административној преписци појединаца са појединим надлештвима (кулук, учешће у 

изградњи, заузимање приватног земљишта планираног за саобраћајнице) као и у приватној 

преписци појединаца (писма, разгледнице, фотографије). Биће прикупљена и вреднована и 

грађа о исходиштима и начинима формирања нових националних језика и њиховим 

лингвистичким везама са говорним подручјем на коме су поникли. 

 Стеченим знањима и искуствима из заједничког рада на пројекту младим 

истраживачима се преносе сазнања из прошлости те они постају активни учесници у 

прикупљању архивске грађе на терену. Истовремено и локална управа добија многа 

сазнања свих врста комуникација. Историографија постаје примењљива наука: 1. 

приступом проблему кроз информационе и комуникационе технологије; 2. умрежавањем 

субјеката и ресурса академског сектора, сектора образовања и сектора управе стварањем 

инфраструктуре знања.  

Циљ истраживања: 

Оваквим истраживањем био би створен корпус грађе који би омогућио објективно и 

исцрпно истраживање процеса развоја саобраћаја и саобраћајница, као и развој модерних 

комуникација у Западном Поморављу.  

Динамика истраживања: 



 

1) одржано је  саветовање на тему „Архивска грађа о развоју комуникација у 

Западном Поморављу: процене и могућности истраживања“ у септембру 2020. У штампи  

је свеска извода саопштења;  2) архивска истраживања, евидентирање и прикупљање грађе 

из приватних збирки; 3) архивска истраживања, евидентирање и прикупљање грађе из 

јавних институција; 4) сумирање резултата и оцена постигнутог нивоа истраживања – 

научна конференција дводневно окупљање; 5) публиковање истраженог (зборник грађе) и  

6) сумирања резултата (зборник радова). 

 

Трећи ПРОЈЕКТАТ је увођење јединственог информационог система „АРХИС“ 

који ће почети да се реализује од 2021. који обухвата следеће подсистеме: 

1. Сређивање и обраду архивске грађе 

2. Преузимање и смештај  

3. Конзервација и рестаурација 

4. Библиотека и 

5. Дигитализација 

6. Претрага 

7. Регистар архивске грађе 

8. Микрофилм 

9. Спољна служба 

Извештај Стручне комисије Архива Србије утврдио је 6. октобра 2020. да у згради 

Архива не постоји рачунарска мрежа, од 13 радних станица само је  пет рачунара  новије 

генерације. Наложено је да се успостави рачунарска мрежа (активне и пасивне 

компоненте) да би сви рачунари могли да приступе АРХИСУ, неопходан је и мрежни 

уређај за рутирање саобраћаја кроз постојећу мрежу. У разговору са стручњацима  

Канцеларије за Ит и е- Управу, сугерисано је да се набаве управљиви рутери. Уколико 

постоји могућност да се веза са северима оствари путем оптичких влакана, Архив Србије 

ће се обратити Канцеларији за ИТ да се повезивање оствари путем сервиса за оптику. 

Пожељно је набавити скенере за великих формате, као и набавка баркод читача и 

штампача са потрошном опремом. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

Настављамо сарадњу са музичаром Зораном Бранковићем на писању књиге 60 

година рокенрола у Чачку. Са Туристичком организацијом и Центром за визуелна 

истраживања Круг, Народним музејем, ФИЛУМ Крагујевац и Уметничком школом из 

Чачка настављамо рад на  пројекту Калиграфија, што је  резултирало да ће  на 

Крагујевачком универзитету  по угледу на поменути пројекат, бити установљена  награда. 

Намеравамо да овим пројектом конкуришемо код Министарства културе и информисања 

РС да га представимо у Српском културном центру у Паризу. Сарадња са осталим сродним 

установама у Републици и окружењу у свакодневним активностима биће настављена. 

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

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

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

надлежан. 



Vlzpaqa r;pojemne AoKyMeHTaqraja sa BeHTrrnarIr4oHLI cncreM Aenoa H flpBor crpara

Apxuea, jep je 3rpaAa Ctapor HarreJrcrBa, rro.u 3arrrrr4ToM rr He cMeMo craBJbarl,I noje4uuauue

KJrLrMa ypefaje. Onpeuane Ysranose 3aBprneraK paAoBa Ha BeHTI{JIaqLIoHoM cl,IcreMy, Aeo cy

ilpeAnora nporpaMa pala 2021. roAHHe. I4cronperueno Heo[xoAHo je pI3BpIIII4rlI

peKoHcrpyxr{ujy u o6uan.rsarse Br,rAeo Ha.q3opa (yue4en 2008), Kao I4 aJIapMHor cl4oreMa.

Peroncrpyxqujy u c[ymrarbe crpyjnux, TeJreKoMyHI,IKaII]IoHI,Ix u paqyHapcrrx ra6loBa ca

raBaHcKor Ha npBra cnpar (s6or pa4ona xoju cy y torcy) cy 3aBprueHLI ToKoM 2020. Heonxo4uo je

yBecrr4 ayroMarcKy 4ojany roxapa, sa rojy uMaMo ypafen upojexar.

Y Apxzry paAH yKynuo 14 3anocJreHux na neo4peleHo I4 4noje na o4peleno, u'ro je y

oKBHpy MaKclrMaJrHor 6poja 3arrocJreHr4x 16 roju je o4pelen 2015. 04 sauoclenux 11 nrvla

[oJroxeH crpyrrHlr, apxvBr4cruuru reuaj, fleropo KoJIera rarrrajy najnurue 3BaILe y apxllB]Icruur<oj

crpyqu - apxr4BcKr4 caBerHur. JeAna KoJrerr4Hr.rqa je uarzc'rap, jeguo JII4IIe I'IMa 3BaILe uajmopa
rvrajcropa (potorpaQuje ra vrelynapoAHo npll3Haro 3BarLe AFIAP.

Y (pnHaucujcKoM rrraHy, 3a paA Apxuna y 202t. roAIaHlI norpe6Ho je npe4nn4erl4 I'I

cpeAcrBa 3a 3apa,{e 3anocJreHr4x r.r Marepnjanne rpolnKoBe (rpejame, crpyja, BoAa, ocraJle

rouyuanuje, na6aera ranqenapujcror MarepvJalra, oApxaBaIre lI 3aMeHa 4otpajalre onpeMe -
rounjyrepu). Heouxo.qno je cpe4r,rur4 noAoBe y Aeroy. Beoua je eaNuo Ha6asurn ycucllBatle 3a

ycracaBarLe curHe npamprHe y Aenoy ca no.qoBa, IIoJI[Iqa, apl4BcKprx ryruja. Heonxo4Ha je
na6anxa croJluUa za6u6tmoreKy, rAe ce o4pxaeajy nporvroquje.

flpe4ce4nux YnpanHor o46opa

_)



Epoj: 593/4

,{aryrra: 5. jauyap 202I.

Ha ocuony trJraHa 45. crae 1. anuneja 10. Craryra Melyonruu,IHcKor ucropnjcror
apxkrBa 3a rpaA 9a.rax u onrurr4He foprrr MruraHoearl u llyta:au, Ynpauuu og6op Ha ceAHI4IIu,

o,upNanoj lana 5. janyapa 2021. roAI4He, 4oneo je

oAJrvKv

,{ouocu ce @unaHcujcru nran Mefyotrrurr.rHcKor ucropujcnor apxI,IBa 3a rpaA r{a.Iar u
orrrtrruHe f oprrn Murauoeaq w llyualou sa 2021 . roAr4Hy.

Y r{a.rxy, Aalaa 5. jawyapa202l. rot'.
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• СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  У    2021.години 

 

 

• ФИНАНСИРАЊE  УСТАНОВЕ  ИЗ  СРЕДСТАВА  БУЏЕТА  ГРАДА 

ЧАЧКА  У  2021.години  СА ОСВРТОМ  НА  2020.годину 

 



95.05%

4.75%

0.20%

/Нераспоређени вишак  прихода/

ПЛАНИРАНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА   2021.години

ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,800,000.00 0.00 15,800,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 61.33% 0.00%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,631,000.00 0.00 2,631,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 10.21% 0.00%

414000 Социјална давања запосленима 860,000.00 0.00 860,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.34% 0.00%

415000 Накнаде за запослене 645,000.00 0.00 645,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.50% 0.00%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 900,000.00 0.00 900,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.49% 0.00%

421000 Стални трошкови 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 4.85% 0.00%

423000 Услуге по уговору 440,000.00 0.00 440,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.71% 0.00%

425000 Текуће поправке и одржавање 550,000.00 0.00 550,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 2.14% 0.00%

426000 Материјал 355,000.00 0.00 355,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 1.38% 0.00%

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

учешће у расходима за функционисање установе 0.31% 0.00%

511000 Зграде и грађевински објекти 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 4.66% 0.00%

512000 Машине и опрема 800,000.00 0.00 800,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 3.11% 0.00%

28,035,000.00

29,496,000.00
УЧЕШЋЕ  У  УКУПНИМ  

СРЕДСТВИМА

УКУПНА  СРЕДСТВА  КОЈА СУ ПЛАНИРАНА  У  2021.години

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани

СРЕДСТВА  ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

60,000.00

Извор финансирања

СОПСТВЕНА  СРЕДСТВА 1,401,000.00

- СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  

У  2021.години

СРЕДСТВА  ОД БУЏЕТА  ГРАДА  ЧАЧКА



ГРАД  ЧАЧАК ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

515000 Нематеријална имовина 250,000.00 0.00 250,000.00

учешће у расходима за функционисање установе 0.97% 0.00%

25,761,000 0 25,761,000

87.34% 0.00% 87.34%

422000 Трошкови путовања 250,000.00 0.00 250,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 10.99% 0.00%

423000 Услуге по уговору 1,314,000.00 0.00 1,314,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 57.78% 0.00%

426000 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 4.40% 0.00%

512000 Машине и опрема 610,000.00 0.00 610,000.00

учешће у расходима за  програмску активност 26.82% 0.00%

2,274,000 0 2,274,000

7.71% 0.00% 7.71%

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

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 12.85% 0.00%

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

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.28% 0.00%

413000 Накнаде у натури 40,000.00 0.00 40,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.86% 0.00%

414000 Социјална давања запосленима 90,000.00 0.00 90,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 6.42% 0.00%

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

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 17.84% 0.00%

421000 Стални трошкови 40,000.00 0.00 40,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.86% 0.00%

422000 Трошкови путовања 250,000.00 60,000.00 310,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 17.84% 19.35%

423000 Услуге по уговору 380,000.00 0.00 380,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 27.12% 0.00%

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

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 2.14% 0.00%

426000 Материјал 95,000.00 0.00 95,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 6.78% 0.00%

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

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.29% 0.00%

515000 Нематеријална имовина 10,000.00 0.00 10,000.00

учешће у расходима по пројекту - сопствени приходи 0.71% 0.00%

1,401,000 60,000 1,461,000

4.75% 0.20% 4.95%

29,436,000 60,000 29,496,000
УКУПНО  ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  У  

2021.години

УЧЕШЋЕ   У   УКУПНИМ   СРЕДСТВИМА

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

Укупна средста за 1201-4009  Пројекат: Установе 

културе-сопствени приходи 



БУЏЕТ  ГРАДА ЧАЧКА  -  ФИНАНСИРАЊЕ   у   2021. години 
У  ОДНОСУ  НА   2020.годину

2020 2021

411000 Плате и додаци запослених 15,765,000.00 15,800,000.00

412000

Социјални доприноси на терет 

послодавца 2,625,000.00 2,631,000.00 УВЕЋАЊЕ     

18,390,000.00 18,431,000.00 41,000.00

414000 Социјална давања запосленима 293,000.00 860,000.00

415000 Накнаде за запослене 445,000.00 645,000.00

416000 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 570,000.00 900,000.00 УВЕЋАЊЕ     

1,308,000.00 2,405,000.00 1,097,000.00

421000 Стални трошкови 912,000.00 1,250,000.00

423000 Услуге по уговору 507,000.00 440,000.00

425000 Текуће поправке и одржавање 960,000.00 550,000.00

426000 Материјал 320,000.00 355,000.00

465000 Остале дотације и трансфери 98,000.00 0.00

482000 Порези, обавезне таксе и казне 30,000.00 80,000.00         УМАЊЕЊЕ     

2,827,000.00 2,675,000.00 152,000.00

511000 Зграде и грађевински објекти 100,000.00 1,200,000.00

512000 Машине и опрема 560,000.00 800,000.00

515000 Нематеријална имовина 400,000.00 250,000.00 УВЕЋАЊЕ     

1,060,000.00 2,250,000.00 1,190,000.00

 УВЕЋАЊЕ 

23,585,000.00 25,761,000.00 2,176,000.00
422000 Трошкови путовања 300,000.00 250,000.00

423000 Услуге по уговору 1,244,000.00 1,314,000.00

424000 Специјализоване услуге 480,000.00 0.00

426000 Материјал 200,000.00 100,000.00

512000 Машине и опрема 350,000.00 610,000.00

2,574,000.00 2,274,000.00

 УМАЊЕЊЕ 

300,000.00

УКУПНО УВЕЋАЊЕ  

26,159,000.00 28,035,000.00 1,876,000.00

2020 2021 7.17%

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 ИЗДАЦИ

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-0003  Унапређење система очувања 

и представљања културно-историјског 

наслеђа 2,574,000.00 2,274,000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА

1201-0001   Функционисање локалних 

установа културе

ПЛАТЕ  

ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА



Mehvonuruncru ncropuicrn apxne ga rpatr Llaqar r onurrune
l-optur M[naHoeaq h JlvqaHu

OI4HAHChPAIbE YCTAHOBE Y 2021. roauqu

1Ca oceproM Ha SraHancrapaFbe y 2020. rogr'rHn)

1. yrynna nnaHupaHa cpegcrBa sa Qraxancupatre Apxraaa y 202'l.ro$nH.u vt9

cp!g"r""a 6ygera rpaga gaqxa yeehana cy 3a 7,17o/o y ogHocy Ha cpegcrBa y

2020roilnnn.

llnaxupaHa cpegcrBa ras 6ygera rpaAa y 2O21.roArHl4 28.035.000,00 .qnxaPa

1. 1. l-'lnanrapaHa cpe4crBa sa OyHrquoHvlcabe ycraHoBe y

6yr;era rpaAa ulaqra yaehana cy 3a 9,23l" y oEHocy

2020.rogrny.

llnanupaHa cpeAcrEa H 1

YrvnHo veehabe cpeacraea 1.876.000.00 arxaPa

2021.roAuHtA t/13 cpeAcraBa
Ha nnaHrpaHa cpeAcTBa 3a

25.761.000,00 ArHapallnaxnpaxa cpegcrBa rr 6yqera rpaAa y 202'l.roAltHt4
a VI

Yeehabe cpegcraBa sa tDynxql4oHucabe ycraHoBe 2.1/b.Uuu'uu EuHapa

- CpegcrBa npegBltfiena y 2021.rognHn 3a ilcnnary nflara 3anocneHilrr,ra y ApxurBy- cy

yeehana sa' 0,22h y ogHocy Ha Macy cpegcraBa nnaHilpaHy ea 2020. roArHy, a 6poj

sanocnenux je 14 sanocneHilx Ha HeogpefeHo paAHo BpeMe r 2 ganocnena Ha

o4pefleno paAHo BpeMe, no ocHoBy noaehaF{or o6urua nocna n 3a peanilsaqujy npojerra

,,ElAf tAT AI1t4 3Al-l t4 JA APX 14 B C KE rPAb E L{AL{ AH C KO l- APX 14 BA" ;

cpeAcrBa r,rs $yqrera rpaga y 2021.rogilHt4 18.431 .000,00 AuHapa
cpencrea ils 6vuera rpaAa y 2019.roailHil 18.390.000,00 nflF{apa

veehaFbe cpeacraaa 41.000.-00 aunaBa
- Ocrana AaBaFba 3anocneHuMa (ornperunnHe 3a oAna3aK y neneujy, jyOunapne HarpaAe,

noruoh 14 TporuKoBil npeBo3a na nocao) yeehaaajy ce y o4Hocy Ha nperxoAHy roEhHy 3a

83,870/";
cpepcrBa us 6yqera rpaga y 2021.ro4ilH14 2.405.000,00 grnapa
cpencrsa rs 6yuera rpana y 2020.ronhHil 1.308,000,00 ailHapa
vsehabe cpencraea 1.097'000.00 nun?pa

rraarepnjan, rexyhe nonpaBKe il oApxaBaFbe 3rpafle t4 onpeMe, Kao il ycnyre Be3aHe 3a pefloBHo

6ynxqrabHracaFbe ) cy ynaarueHa y o4Hocy Ha nperxogHy roAr4Hy oa 5,38%;
cpeAcrBa rs oyqera rpaAa y 2)Z1.roAtAHtA 2'675'000,00 ArHapa

VMaFbeHre CPeECTaBa 152.000.00 anHapa



Cpegcraa npe4araflena 3a ilHBecrvtqnje, onpeMy h HeMarepujanty r4MoBt4Hy cy yaehaxa
y oAHocy Ha nperxo4Hy roALtHy n 112,26h;

cpeAcrBa ns 6yqera rpa4a y 2021.rofll1Ht4 2.250.000,00 grHapa
cpetrcrBa vt3 oyuera rpatra v 2o2o.roflilHh 1.060.000,00 nhHapa
yeehaFbe cpencraea '1.190.000,00 nruapa

1. 2. [lnanrapaHa cpeAcrBa sa YHanpefierue c]/creMa olryBaFba I npegcraBrbaFba KynrypHo-

Ncropujcxor nacnela y 2021.roAtAHA v13 cpe4craBa 6yqera rpaga 9aqxa yMaFbeHa cy 3a

11,66% y ogHocy Ha nnaHilpaHa cpe4crBa 3a 2020.rogntty.

flnannpaxa cpeAcrBa rg 6yuera rpaAa y 2021.roAHHlt 2.274,000,00 gunapa
flnaHrapaHa cpencrea hs 6vuera rpaaa v 2020.roarHr 2.574.000.00 ailHapa
Yuaruerue cpegcraBa sa YHanpef;erue cucreMa
oqyBarba t4 npegcraBJr,aba KynTypHo-ucropujcxor xacnefa

300.000.00auxapa

2. YrvnHa nnanrapana cpe.qcrea sa 2021. roauHv rsHoce 29.496.000.00 auHapa r
E:- us cpegcraBa Eyuera rpaga t{aqxa 28.035.000,00 f,nnapa ilnu 95,05% ofl
yKynHo nflaHilpaHilx cpeEcTaBa,
- lr3 concrBeHrx cpegcraBa 1.401.000,00 gnHapa vnvi 4,75o/o oA yKynHo

nnaHupaHnx cpeAcraBa vt

- us ocrarrrx l43Bopa $nnaucrapalba 60.000,00 ArHapa ilnu 0,20o/" oA yKynHo

nnaHvrpaHnx cpeAcraaa (oeo cy HeyrpotreHa concrBeHa cpe4craaa ).

- Can concrBeHu npuxotrvr ycraHoBe cy jaanrrr npilxo4ll l-paga Haqra . Y 6yuery l-paga
Lla.{xa oa 2021 roArHy oBa cpeAcrBa cy nnaHr4paHa Kao: ['lpojerar 1201-4009
,,YcraHoBe Kynrype-concrBeH14 npilxo4r4" vi 6rhe peaflil3oBaHH no nnaHilpaHvlM
anponprjaqnjaua 3a pacxoge n [3AarKe Be3aHe 3a nporpaMcKe aKr]4BHocn4 t4

Qynrqron rcaFbe ycraHoBe
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