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CKYTIIIITI{HA IPAIA TIAI{KA

Ha ocnory srruHa 46. 3aroua o roxamroj caMoyrrpaBu (,,Cr.rnacHr.rK PC" 6p.
12912007 , 8312014 - Ap. 3aKoH, 10I/2016 - Ap. 3aKoH u 4712018) 14 -ura*a 84. Craryra rpaAa
rlaqra (,, Cn.rncr rpaAa r{a.rxa' o 

6p.6 I 20 | 9),

fpa,tcxo sehe rpa.{a 9aqra. Ha ceAHr{rlrr ogpNaHoj 19. Mapra 2021. ro.{Hue.
pasuorpuro je

II3BEIIITAJ
O PA[y MEbyOIIIITPIHCKOT ?ICTOPI,IJCKOI APXI{BA 3A IPAI qAqAK U

0IIIIIT I,IHE I OPIbI,I MI,IJIAHOBAU II JIyIIAHI,I 3A 2020. I OAIIHy

rra rrpe4naxe Cxlmurr:uHr.r Aa Aouece

3AKJb}ruIAK

yCBAJA CE Izlgeemraj o paay Mefyomrrrr{HcKor ucr:opujcKor apxnBa 3a rpaA
9a{ax I4 orllrrrl4ne loprrra Mr.rnanoraq u JIyuaHu za2020. roIr4Hy, rojr.l je ycnojuo Ynpanuu
o46op Melyounml4ncKor ucroprajcxor apxrrBa 3a rpaA 9a.rar la orrrrrr{He foprru Mra:ra.lronarl
t llytauu, Ha ceAHlrqz o4pNanoj 9. uapra 202I. ro.ur4He, 6poj A1,-12613.

Llsnecrnnaq Ha oeAHLIIIH Cxl,nurrrane je JIena llagnonnh, Ar{peKTop
MelyoururllHcKor Iacroprjcror apxrrBa 3a rpaA r{aqax r4 olrrrrr4He loprru Mlrnanoeaq u
Jlyuauu.
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M lr,ranostrrl 14 Jl\'.raHi4
Epoj: 140

,(aryr'r: I L lrapr'2021.

CKYIIIII TTIIJLI TPAAA IIAIIKA

V npu,rory aKl'a AocraBr.baNro Ban cLiegehe:

1. on"'ryxy YnpaaHor u-r5opa u r e sa"jarsv n:seuraja o paAy u QuuaHcr.rjcxorrr
llociloBAll,Y Mel11orru trlHcriot' ue ropr.r.jcrtri ap-\HBa ra rpa4 gauax u onlrJTlrHe
i-opu,n Mn,rarioeaq u Jly.rarru :a 2020. to,1r.lHy

2. 14:aem'riii o pary H (tnuaHcujcrcoHr nocnoBaH,)' MefyonrurHHCr{or racropujcror
apxHBa 3a rpaA tlaqax tt onm'ruHe foprua Mu,taFroeau u,rlyuauu za2020. tollt4Hy

3. I4saem raj o paAy Ha4sopHor oA6opa za 2020. roAHHy
4. trl:eeu'raj o paAy VnpasHor o2r6opa za2020. roAHHy
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t\\ebyonurnucnr HcTopillchn apxltE 90.{nh

o

rvlvlv.arhivcacak.org.yu, e-rrail : arhivcacak@.EUnet.yu
Epoj:01 12613

laryu:9. vapr2021.

Ha ocHoay LIJ'IaHa 45. cras 1. a,ruHeja 12. Craryra MefyonurraHcKot racropujcxor
apxlrBa 3a rpaA tlaqarc 14 onrrrrrrHe foprsu Mu,raHoeaq v Jlyvauu, YnpatHu og6op
Melyonruu.{HcKor ncropujcxor apxr{Ba 3a rpaA gaqax u orrrrrrr4He foprru M}r:raHoeaq u
Jlyuauu, Ha ceAHHur4 ogpNaHoj laua 9. Mapra 2021. roluHe, 4oHeoje

oArvKv
Ycnaja ce I4:eeurraj o paAy u Srar-raHcnjcxou rocnoBarby Melyonumr4HcKor

racropajcxor apxuBa 3a tpaA ga.rax u orurrrprHe foprru MuraHoeaq u llyuauu 3a2020. toAr4Hy.

O6pa3Jroxerr,e

flper,regou tr4:oeurraja o paAy, KoHcraroBauo je ga je llporpanr paga MelyorrxruHcror
rlcropujcxor apxl4Ba 3a rpaA gaqax 14 orrrrrruHe fopmra MulaHoeau, u Jlytauvsa2020. toAt{Hy
peanu3oBaH y lrenocrl4. Taxole yBHAoM y rz:eeruraj o Sr.traHcnjucou ilocnoBarLy
Mefyonurr{HcKor acropr.rjcxor apxr4Ba 3a rpaA Llaqax 14 on[rrr.rHe foprura Mu,raHonaq u
JIyuaHu, KoHc'raroBauo -ie .qa je Suuancr.rjcno rocJroBabe peann3oBaHo y cKnaAy ca
@tlHaucujcKl'tM nJ'laHol,l Mell,onllruHcKor ucropr.rjcxor apxgBa 3a rpaA tla.{ax L{ onrrrrrrHe
I-opnn Mu,raHoeau n Ilyqanr.r za2020. rolhH), l.l y cKnaA), ca 3aKoHcKuM flponncuMa.

tr4uajyhra y BhAy HalpeA HaBeAeHo VnpaeHn og6op je yceojr.ro l,I:neruraj o paAy H

$uuancujcxoM nocnoBarcy, y reKcry rcarco je npeAnoxeH, na je oAnyqeHo Kao y r43peuu oBe
Og,ryrce.

V 9auxy, Aa:aa9. Mapra 2021.r,

Hu



tlleDfonumrcrr rcropnjcrr opxnr
Epol r'(€,/a

g, G. eo4roa,
{AqAfi

Mefyonurruncrcu r.rcropujcxll apxrrB rlaqalc
Archives Intercommunales Historiques de iatak

focuo4ap JosaHosa 2,32 000 r{auar,
ren. (032) 322-729, rcn.$arcc (032) 342-860
email:arhivcacak@mts.rs IIHE: I 0 1 1 I 343 1,

Ha ocuoey snaHa 45. r.ltas 1. anraueja 9. Craryra Mefyonruu,rHcKor uc'ropujcxor apxr4Ba
3a lpaA r{aqax lI orIrITI,IHe foprru Murauonaq u lIytauu, Yupannu o46op je npenra cBojoj
yrrpfenoj HaAnexHocrr4, Ha ceAHr4ulr oApxaHoj gaua9. Mapra zo2l. roAr,rHe, ycBojr4o

r43BEIrrTAJ O PAAy
3A 2020.fOAI4Hy



 

 

 

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

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

промена назива била је половином 1977. у Међуопштински историјски архив за општине 

Чачак, Горњи Милановац и Лучани.  Последња измена извршена је 2011. на основу Закона 

о територијалној организацији Републике Србије1, који је на снази од 29. 12. 2007. када је 

општина Чачак добила статус града. Садашњи назив установе је Међуопштински 

историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани.  
 

 

 

Закони који регулишу рад Архива: 

Закон о 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 (Сл. гласник РС 

72/2009- примењује  се од марта 2010), 

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

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

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

49/92) и 

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

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

Србије. 

  

 

 

Међуопштински историјски архив  Чачак, у протеклој 2020. години, радио је на реализацији 
програмских задатака који су усвојени крајем 2019. године, а односили су се на област 
заштите архивске грађе и документарног  материјала на подручју града Чачка и општина 
Горњи Милановац и Лучани. 
 У Архиву се  током 2020. године  радило на следећим пословима: заштити архивске 

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

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

истраживачима и културно-просветно-пропагандној делатности. 

  

  

 

КАДАР У АРХИВУ 

  

       У току 2020. године у Архиву је радило 14 стално запослених радника, и два на одређено 

време, који су примљени због повећаног обима посла   за послове манипуланта у депоу, једно 

лице, а постојала је потреба да се још једна особа стручно оспособљена ангажује. У Архиву је 

утврђено 11 радних места за која је систематизовано 18 извршилаца.. Од стално запослених, 

                                                           
1  Службени гласник Републике Србије бр 127/07. 



једанаест  има положен стручни, архивистички течај. Једно лице има звање мајстора 

фотографије и међународно признато звање ЕFIAP.  

 Квалификациона структура стално запослених је: 

- један има звање магистра тј. VII/2 степен 

- шест радника са високом стручном спремом, - два са вишом, 

- четири са средњом  

- два КВ радника 

 

 

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И  ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН 

АРХИВА 

 

 Међуопштински историјски архив у Чачку врши надзор у регистратурама на 

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

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

сређену и класификовану архивску грађу.  

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

реализују кроз вршење стручног надзора над ствараоцима архивске грађе у погледу 

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

архивске грађе и излучивања безвредног регистратурског материјала.
2

 Унутар архива воде се 

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

о ствараоцима грађе. Урађена је и компјутерска евиденција свих  620 регистратура са 

територије коју покрива Архив у Чачку. 

 

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

опасности, првенствено због смештајног простора, стечаја фирми, необавештености 

запослених о вредности архивске грађе, недовољне стручности (радно место архивара).
3

 Од 

2009.  чачански архив је организовао три   семинара за архиваре из регистратура са подручја 

Чачка, Горњег Милановца и Лучана. 

 Служба заштите  архивске грађе и документарног  матријала ван архива вршила је у 

току 2020: 

 - Стручни надзор над архивирањем и стручним одабирањем архивске грађе у 17 

регистратура. 

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

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

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

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

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

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

проглашена за „споменик културе“ и обавезује њене имаоце и ствараоце да је у сређеном  и пописаном стању 

предају надлежном архиву. 



 - Вођење Записника приликом преузимања архивске грађе и документарног 

материјала из седам  регистратура.  Преузета је архивска грађа и документарни материјал од: 

 1.   ОПШТИНСКА  УПРАВА  Горњи Милановац 

 2.  D.О.О. DOMIS у стечају –Чачак 

 3.  D.О.О. DOMIS PLUS  стечају -Чачак 

 4.  MDS   у стечају  

   5.  BLANKA SWEDA у стечају 

 Укупно преузето и смештено у архивски депо ових пет регистратура укупно 25,12 

метара дужних архивске грађе и документарног материјала. 

 6. HOLDING KOMPANIJA „JUGOPREVOZ“D.O.O. у стечају 

7. A.Д. „Хладњача“ у стечају Чачак  

Преузете регистратуре  „Хладњача“ и „Југопревоз“ су у поступку сређивања, тако да 

немамо крајњи податак о дужним метрима после шкартирања.  

  

 Урађено је 14 Записника о излучивању и 14 Решења којима се одобрава излучивање 

безвредног регистратурског материјала, на основу којих је укупно излучено 350,19 метара 

дужних документације којој је истекао рок у 2020  

 Дата је сагласност на две Листе категорија са роковима чувања :  

1 Дом ученика Чачак и  

2. „Сувобор коп“ Чачак  

Достављена су  мишљења Архиву Србије у вези шкартирања безвредног документарног 

материјала у регистратурама, које су у стварној надлежности матичног архива 

1. Моравички округ  

2.  РФЗО филијала Чачак 

3.  Национална служба за запошљавање, филијала Чачак 

4.  ПТТ одељење у Чачку. 

 Целокупан посао Службе заштите архивске грађе и документарног   материјала ван 

архива води архивски саветник Миломирка Аџић, дипломирани правник. 

   

 

 

ПОСЛОВИ У ДЕПОУ 

  

Дугогодишњи проблем смештаја који је архив имао од оснивања, решен је 1968. када 

је трајно смештен у делу зграде Старог начелства (која је подигнута 1875-1877).4 Вук 

Петронијевић, тадашњи директор, успео је да Историјски архив добије на трајно коришћење 

део зграде која је  проглашена за културно добро 1974, а три године касније за културно 

добро од великог значаја (1977). У приземљу  је депо са архивском грађом а на спрату – радне 

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

је нудила зграда били по архивистичким нормама задовољавајући: простор одређен за депо 

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

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

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

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

Нићифора, на трећем је уцртан крст. Ови налази померели су време турског освајања ових крајева, посредним 

доказом да  је Страцимирова задужбина, подигнута крајем 12. века, била митрополија средином 15. века. Стојан 

Новаковић, „Два прилога к српским старинама, и звона градачка“, Гласник ученог друштва, XLI, 1875, 353-356. 



улицу (Господар Јованову) и двориште зграде Старог начелства. Прилаз депоу одговара 

архивистичким нормама јер је у Градском дворишту, довољно је простран за допремање 

архивске грађе или у случају ванредних услова за лакше извлачење архивских фондова.   

 Последњих година поново је актуелан проблем смештаја преузете архивске грађе, 

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

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

смештене у згради (Музеј и Архив) добили додатни простор.
5

  

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

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

микрофилмовање, вођење евиденције за целокупну архивску грађу. Архив преузима архивску 

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

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

тада се предаје архиву. Због великог броја фирми које су отишле у стечај примљено је доста 

регистратурског материјала и архивске грађе која временски не би требало да буде у депоу, 

што је довело да су граничне године архивске грађе која се чува од 1813. до 2015. Шеф 

Службе депоа је виши архивски помоћник I врсте, Зоран Маринковић, правник. 

 Наведени фондови који су преузети током 2020. сређени су  за коришћење и смештени 

у депо. Предстоје наредне фазе архивистичког сређивања. Редовно је на основу ове 

документације  издавана архивска грађа и техничка документација истраживачима и другим 

корисницима.  

  Захваљујући финансирању од стране Министарства културе купљене  су покретне 

полице за архивски депо којима се  најадекватније искоришћава простор и омогућава да депо 

прими дупло више архивске грађе, чиме се питање простора решава на једноставнији начин.
6

 

                                                           
5 Град Чачак је од 2013. до 2017.за сређивање и опремање подрума депоа издвојио 3.000,000 

динара. Прво су извршени грађевински радови, хидроизолација подрума депоа, кишна 

канализација, надстрешница, изливање подова отпорних на влагу и ватру, вентилациони 

систем хлађења и загревања, повезивање са видео надзором. 
6 Године 2013 – Постављен је укупно десет  покретних сегмената, од којих је сваки ширине 625 mm, висине 3 

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

поличног места 415 mm, носивост једне полице 180 кг континуалног оптерећења 345 х 1360 mm. Године 2014 – 

Постављено је укупно пет покретних сегмената, од којих је сваки ширине 625 mm, висине 3477 mm са шинама, 

дужине 4145 mm; број нивоа по висини: седам поличних и један покривни, чиста висина поличног места 415 

mm, носивост једне полице 100 кг континуалног оптерећења 345 х 1360 mm. Године 2015 – Постављено је 

укупно осам покретних сегмената, од којих је сваки ширине 630 mm, висине 3 500 mm, дужине 4 145 mm; број 

нивоа по висини седам поличних и један покривни, чиста висина помичног места 415 mm, колица којим се 

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

врсте-стабилни-полице за архивске кутије димензије 350 х 3 500 х х 355, n =8. Бочnа лимеnа облога-држачи 

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

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

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

воланом. Сви метални делови су заштићени по стандардима за чување архиваске грађе. Године 2016 – 

Постављеnо је шест покретних сегмената, сваки шириnе 630mm, са седам поличних места и једним покривним. 

Једаn је дужиnе 4145mm а пет дужине 4295мм. Постављеnо је и три стабилnа сегмеnта шириnе 350мм, са седам 

поличnих места и по једnим покривним дужине 5505, 5055 и 4145mm. Регали су са спољне стране затворени 

лименом облогом, покретни су на шинама, а покретање је nа ручни погон окретање воланом. Просторије од 



Током 2018. захваљујући Конкурсу Министарства културе и информисања набавили смо 

металне полице за смештај карата и плаката као и 21 метални орман за смештај матичних 

књига и архивске грађе по канцеларијама архива.  

 Остале су два депоа 9 и 10 у коима су обичне , металне полице, направили смо цртеж 

нове поставке покретних полица, као и ниво оптерећења који би био на метар квадратни, 

остало је да проверимо да ли је могуће статички извршити оптерећење 

 

СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 

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

јих стручних послова у архивима. Послови сређивања садрже преко 80 радних операција. Рад 

у архивском депоу трајао је краће, због радова на згради, и прашине која је сметала 

запосленима у депоу.  Сређивани  су новопримљени фондови: 

  1. ОПШТИНСКА  УПРАВА  Горњи Милановац 

 2.  D.О.О. DOMIS у стечају –Чачак 

 3.  D.О.О. DOMIS PLUS  стечају -Чачак 

 4.  MDS   у стечају  

   5.  BLANKA SWEDA у стечају 

 6. HOLDING KOMPANIJA „JUGOPREVOZ“D.O.O. у стечају 

7. A.Д. „Хладњача“ у стечају Чачак  

 

   У току 2020 године архивистички су сређивани  следећи фондови: 

      

 - Настављена је ревизија архивског фонда СО Горњи Милановац (1944 - ). 

Архивстички је сређена записнике са седница месних одбора насељених места 1955-1963, 

сређени по азбучном и хронолошком реду. , као и запиднике са седница председника месних 

одбора насељених места са другим прдставницима власти на територији Општине горњи 

Милановац 1958-1961, записнике са седница зброва бирача насељених места 1955-1963, по 

азбучном и хронолошком реду. Решења о локоацијама издатим  правним (1959-1963) и 

физичким лицима ( 1954-1963) и употребне дозволе 1955-1960. Сређена је и грађа приватних 

занатских радњи 1955-1963 и земљорадничких задруга (решења о одобрењу проширења 

делатности, спајања са другим задругама , закључивања уговора 1958-1962.Сређено је 

архивистички грађа пољопривредног земљишног фонда 1953-1962 грађу која се тиче 

национализације, преноса права управљања и стицања власништва на друштвеној имовини 

1956, 1959-1963, као и експропријацију 1959-1963. Тако је сређена грађа п увођењу водовода 

и канализације, станарског права и станарине као и седничког материјала Управног одбора 

Фонда за кредитирање стамбене изградње НОО Горњи Милановац, зговора о дугорочном 

кредитирању  изградње стамбених зграда.  

                                                                                                                                                                                                  
158,88 м2 у потпуности су опремљена покретним полицама које одговарају висини простора – полице су више 

него уобичајене, тако  да у постављене покретне регале може да стане. У току 2017. годиnе уграђено је 224 

дужинских метара непомичних полица. Набављен је један орман за смештај мапа, пројеката и карата и седам 

архивских ормана. Министарство културе и информисања је од 2013. до 2017. за опремање депоа чачанског 

архива издвојило 4.500,000 динара.  

  

  



  

 

 Завршено је архивистичко сређивање  грађе фонда Општинске конференције 

Социјалистичког савеза радног народа Србије у Чачку (1953-1990), који има 2,89 метара 

дужних. Неопходно је напоменути да је  Градски одбор Народног фронта Чачак (1945-1953) 

део истог фонда, јер је 1953. дошло само до промене имена Народни фронт у Социјалистички 

савез радног народа.  Тринаест кутија  грађе је тематски сређено и пописано, ова 

документација због значаја и времена из кога потиче остаје целовита,  само је припојена 

фонду ОО ССРН Чачак. 

 - Настављена је ревизија фонда   СО Лучани  (1947 -1983). Прво је завршена ревизија 

дела који се односи на пројектну документацију (1949-1983)  приватних и правних субјеката, 

повезивањем са раније преузетим  направљен је нови попис власника.  

  На сређивању архивске грађе раде архивски саветници: Зорица Матијевић, Горан 

Давидовић, Оливера Милосављевић, дипломирани историчари. Затим, виши архивист Марија 

Крњајић и архивист Мирослав Пурић, дипломирани историчари. Архивски помоћници: 

Душица Ружичић, Јасминка Кнежевић,   

 Настављено је вођење и компјутерска обрада Регистра културних добара Архива, који 

води Горан Давидовић архивски саветник.  

  

СНИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ФОТОТЕКА 

 

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

вођењу фототеке збирке фотографија, техничком реализовању изложби, снимању промоција, 

предавања, рад на терену и фотокопирању архивских докумената за потребе установе, 

странака и истраживача је настављено. 

 Као један од најбољих начина заштите архивске грађе: скенирање и коришћење 

у дигиталном облику, као и микрофилмовање. Набавили смо корачну камеру 16 mm и 36 mm 

за снимање на микрофилму, као и два микрочитача, добили смо  процесор и скенере донација 

ХАЛК БАНК, што ће употпунити  целокупну линију за снимање микрофилма и његово 

коришћење. Неопходно је да се набави драјвер за  рад процесора. 

Настављено је скенирање докумената XIX века, из  фонда Начелства Округа 

чачанског.  

 За Фототеку –   настављен је рад на   делу Збирке фотографије „Чачанског гласа“  

који обухвата период 1990-2002, који се разликује својом разноврсношћу:  

За рзалику од досадашњих ове фтотгорафије ове су у кутији 9,  крају збирке „Чачански глас“ 

представљају разне делатности у разним подручјима Чачак, Г. Милановац, Лучани, Гуча, 

Ариље. Овај део Збирке коју чине 602 фотографије у кутији 9, карактерише разноврсност .На 

крају, Збирка фотографија  „Чачанског гласа“ коју укупно чини 11 282 фотографије смештене 

у девет кутија. После механичког чишћења , приступљено је прегруписавању по делатноти и 

подручју,   све фотографије имају своју идентифиакцију-легенду , место, време и опис-

садржај, смештене у коверте и по кутијама на полицу депоа.  

 

 Збирку архивских изложби коју чине експонати (документа и фотографије)  поставки 

којe смо организовали (са потребним легендама), смештамо  у архивске кутије израђене по 

тачно наведеним мерама, за 22 изложбе.  

 Рад на техничком реализовању – поставка  архивске изложбе фотографија и 

докумената: 



 1. Поводом 75 година од завршетка Другог светског рата у сарадњи са Британском 

амбасадом у Београду,  приређена је изложба Британци и Други светски рат у Југославији ( 

октобар  2020). 

За фото документацију Архива снимљене су фотографије са разних догађаја које је 

организовао Архив:  

Семинар архивара (фебруар 2020); 

Развој комуникација у Западном Помрављу –конференција (25.септембар 2020) 

Обука за дигитализацију у организацији стручне екипе Архива Србије(5.октобар 2020) 

Оснивачки састанак Културно-просветне  заједнице у Чачку уз помож КПЗ Србије 

(октобар 2020) 

Отварање и поставка изложбе Британци и други светски рат у Југославији (олтобар 

2020)  

Са свих ових догађаја за фото-документацију Архива снимљено је и обрђаено 320 

фотографија 

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

скенирано и обрађено 270  снимака који су били коришћени за благовремено обавештавање о 

свим догађајима у нашој установи..  

Фотокопирање архивске грађе – Током целе године за потребе установе, истраживача 

и странака фотокопирана су докумената из архивске грађе, грађевинска пројектна 

документација, уверења о радном стажу, реституцији, укупно 11 2 00 фото копија.   

Службу техничке заштите и фототеку архива води колега Зоран Милошевић, мајстор 

фотографије са највишим  светским звањем Е(екселенција) FIAP. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
  

 У оквиру издавачке делатности  архива која је започела  1965. објављивањем 

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

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

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

објављене већ 1968. Чачак и Горњи Милановац  (две књиге) од 1815. до 1915. које је приредио 

др Бранко Перуничић; три књиге Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије 

XV – XVI век (1984-1986 - архиви Ужица, Краљева и Чачка) од Ахмета С. Аличића.То је 

архивска грађа чији се оригинали чувају у Ахиву Председништва Владе Републике Турске 

или у Националној библиотеци у Бечу а филмови и фотокопије у Оријенталном институту у 

Сарајеву.7 Још једно заједничко издање Историјског института Београд, архива у Краљеву и 

Чачку је  књига др Андрије Веселиновића Дубровачко мало веће о Србији(1415-1460) која је 

изашла из штампе 1997.  

 У протеклој 2020. архив је штампао књигу Слике са балканског ратишта 1914-1918 

Ратни дневник чешког официра Хинека Долежала. Приредио и уводну студију написао 

Вацлав Штепанек. Поговор издању, фотомонографији дао  је Љубодраг П. Ристић. 

„Оригинално фотографско сведочанство балканског ратишта Великог рата из дневника 

једног чешког официра аустроугарске војске. Фотографије и разгледнице које је Хинек 

Долежал (Hynek Doležal, 30. јул 1880 – 13. јун 1938), поручник и, потом, натпоручник 20. 

                                                           
7Сви пописи се односе на један век османске власти у Смедеревском санџаку (1476-1572).  



брдске бригаде XIX корпуса аустроугарске војске, снимио, израдио или прикупио, 

напредујући са својом јединицом кроз Херцеговину, Босну, Србију, Албанију и Македонију, 

чине изузетно оригинално, ретко и драгоцено фотографско сведочанство. 

Због различитих узрока није сачувано много оригиналних ратних дневника настајалих 

непосредно у рововима или током похода, јер њихови писци нису имали времена за 

„улепшавање историје“. Посебно није преостало много оних чији су аутори све време остали 

„верни цару“, јер то, после завршетка Великог рата, ни у Чехословачкој ни у Краљевини 

Срба, Хрвата и Словенаца (Југославији) није било разлог за понос. Ратни дневник Хинека 

Долежала зато представља изузетно сведочанство. С обзиром на то да је радио у штабу 

бригаде, током операција на балканском фронту имао је прилике да фотографише и развија 

фотографије. На тај начин, његов дневник представља документацију ратних похода који су 

за бригаду почели у зимским месецима 1914. у Босни, 1915. били настављени према Србији, а 

наредне године наставили се ка Црној Гори, Албанији и Македонији. Након пробоја 

Солунског фронта у септембру 1918. године, бригада се повукла назад у Монархију која је 

већ била пред распадом. 

Припремљена је изложба на основу објављене фотомонографије која ће бити 

постављена за Дан Архива, априла мееца.  

Припремљен је за штампу Ратни дневник учитеља Милисава Арсовића, приређивачи 

Зорица Матијевић архивки саветник и Мирослав Пурић, архивист.  Конкурисали смо код 

Министартва културе за средства којим бисмо штампали дневник који се чува у Збирци 

ратних дневника Првог светког рата , који су сврстани у културна добра од изузетног значаја 

. 

 Као један од издавача, Архив је заједно са Философским факултетима у Београду,   

Бањој Луци и Источном Сарајеву, објавио је шеснаест бројева Старог српског архива у 

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

професори Андрија Веселиновић и Раде Михаљчић. (недавно преминули академик). 

Редакцију овог јединственог часописа сачињавају професори Катедре за средњи век 

Философског факултета у Београду, који су и аутори. Сличних часописа нема много ни у 

развијеним европским земљама које су одавно издале своје средњовековне повеље. Часопис 

се бави средњовековним документима пре свега као историјским изворима, укључујући 

анализу и помоћне историјске науке – дипломатику, хронологију, сфрагистику, 

сигилографију. Од десетог броја Стари српски архив  такође је увео нов начин приређивања 

историјских извора. 

КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 Протекле, 2020. због пандемије вируса Covid 19, прво ванредне ситуације, касније због 

ограниченог приступа архивску грађу користило је много мање истраживача, њих 51 . 

Највећи број корисника тражио је матичне књиге, због писања родослова и хроника  места, 

као и фондове који пружају податке о привреди, пописе становништва. Истраживачи су 

архивску грађу користили за писање монографија, дипломских, матурских и семинарских 



радова. Током 2020. у библиотеку Архива пристигло је 216  наслова, монографских 

публикација и 60 серијских публикација, које су се библиотечки обрађене.  

 Тренутно се ради на уношењу библиографских података стручних часописа, ради 

боље и лакше доступности. Библиотечки материјал користила су  лица кој асу истраживал у 

Архиву. Познато је да  се архивске библиотеке попуњавају књигама које прате  архивску 

грађу која се чува. 

  Набављено је и библиотечки обрађено 150 монографских и 60 серијских публикација. 

Све је заведено у одговарајуће регистре и картотечки обрађено. Завршен је попис књига и 

пребачен у рачунар ради лакшег коришћења и претраге,  тренутно има  

7 312 књига и 1.830 серијских публикација и 600 новина. Библиотеку води виши архивски 

помоћник Јелена Каличанин.  

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА  

  

Током 2020. издато  је  921  уверења из архивске грађе. Као и претходних година 

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

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

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

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

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

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

фирмама чија се архива налази  на чувању после завршеног стечаја, и одласка у пензију.  И 

даље се највише траже подаци о радном стажу радника који су радили у предузећима у 

стечају чија је архивска грађа преузета у депо Архива: Г.П. Хидроградња – Чачак, Први 

октобар – Чачак, Технос – Чачак, Сточар Чачак; Партизан – Чачак, Фабрика хартије „Божо 

Томић“ Чачак; Исхрана  Чачак;  Јелица – Чачак, Никола Тесла – Чачак Метал – Секо Горњи 

Милановац, Дечје новине – Горњи Милановац; Метал - Секо – Горњи Милановац; 

Угоститељско предузеће „Шумадија“ Горњи Милановац; Индустријски комбинат Гуча; 

„Воћар“ Котража; Слога – Гуча. Број ових уверења је  616 

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

грађевинске и употребне дозволе). Издато је 244  копија грађевинских и употребних  дозвола,  

за објекте у друштвеној и приватној својини.  

Агенција за реституцију, судови и грађани и даље употпуњују документацију везану за 

реституцију и рехабилитацију. Издато је 82 уверења за потребе реституције.   

Осталих уверења, из судске архиве, потврде о завршеној школи и др. укупно 49.  

Уверења на основу извода  из матичних књига рођених, венчаних и умрлих укупно 17 од 

којих три за стицање бугарског држављанства. 

 Велики број странака се свакодневно  лично или телефонским путем обрати за савет, 

често добију информацију где могу пронаћи документа која се не налазе у архиву. Одговорни 

за ову област архивске делатности:  Јасминка Кнежевић, архивски помоћник и Саво 

Ковачевић, манипулант у депоу. 

         

ИЗЛОЖБЕ,  ПРОМОЦИЈЕ,  КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

Поред редовне и свакодневне делатности које обављају запослени у Архиву,  много се 

мање радило  на програмској делатности Архива током године,  због увођења ванредног 

стања 15. марта  у Републици Србији, а од 24.марта у Чачку и 24 часовно дежурство у 



предузећима и установама. Укидањем ванредног стања није прекинута опасност од ширења 

вируса Covid 19, веома брзо уведена је поново 2.јула. 2020.  ванредна ситуација. Трећи талас 

епидемије који је трајао од друге половине октобра до краја децембра однео је највећи број 

људских живота, овако изазовне  околности  су утицале да се наша програмска активност 

обустави и да се окренемо  основној делатности. 

Година је започела (јануар 14 - 27. 2020) сарадњом  на организовању  и реализацији 

програма под називом „Светосавске свечаности“ поводом обележавања празника Светог Саве 

- Дана духовности. Издвајамо :гостовање руске сликарке Ирине Селујанове и концерт хора 

„Радост“ из Минска – Белорусија и Светосавски сајам православног издаваштва.  

Фебруар 21. отишли смо у радну посету Историјском архиву Сента, поводом Пројекта 

Живи архиви – реликвије заједничког културног наслеђа, који је суфинансиран из ИПА фонда 

Европске уније, прекограничне сарадње Мађарске и Србије. Пројекат има за циљ 

истраживање и прикупљање оних делова културне баштине које имају исте корене на обе 

стране границе, што може бити леп подстицај за проналажење партнера који би тежили  

остварењу заједничког циља, развоју културе која се базира на истим основама. 

Март 12. у Историјском архиву Ниш, започели смо договоре о организацији IV 

Међународног архивистичког саветовања „НИШ 2020“ у организацији Архивистичког 

друштва Србије, Архива Србије, Архива у Чачку и Нишу.  

Април 22.  поводом Дана Архива у Чачку (због ванредног стања) били смо у 

могућности једино да   у сарадњи са Чачанским гласом  објавимо извештај о 72-годишњем 

раду.  Сарадња са једним од најстаријих недељника настављена је, поводом пандемије 

написали смо на две стране  о  пандемијама које су владале у Србији и Чачку, о времену и 

начину борбе са вирусима у Милошевој Србији. Важан податак је да је најстарији контумац 

у аустријској Краљевини Србији (1718-1739), чији је монарх био аустријски цар Карло VI, 

подигнут је  Чачку (1719), граничном месту између аустријског и османског царства. Страх 

од куге али и неопходност одржавања трговинских веза између Аустрије и Османлија, 

довело је до отварања на граници два царства, пет контумаца, од којих је  главни био у 

Земуну  (отворен 1730). Настављена је сарадња са Гласом, објављени су чланци  о 

задужбинама у Чачку; чланак поводом избора за МИС Чачка и Југославије 1929-30.  

 Јун 29. у чачанском Архиву одржан је још један организациони састанак у вези 

предстојећег Међународног архивстичког саветовања у Нишу, који је подржало 

Министарство културе и информисања РС дајући финансијска средства за одржавање 

конференције Култура сећања и заборава- архиви чувари памћења.  

 Септембра 25. одржана је у Архиву конференција под називом : „Архивска грађа о 

развоју комуникација у Западном Поморављу: процене и могућности истраживања“  као прва 

фаза пројекта   Развој омуникација у Западном Поморављу истраживање, прикупљање, 

вредновање и дигитализација архивске грађе, који  је подржало Министарство културе и 

информисања Рс чији је носилац Међуопштински историјски архив Чачак којим би била 

истражена историја различитих облика комуникација у оваој географски и историјски 

значајној области. Учествовали су  проф др. Миломир Степић, Институт за политичке 



студује, Београд; др Владета Петровић, Историјски институт, Београд; др Бојана Миљковић 

Катић, Историјски институт, Београд, др Љубодраг П. Ристић, Друштво "Свети Сава", 

Београд, др Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ, Београ и Лела Павловић. 

Сарадници: професор Мила Лекић, и ученици Гиманзије Чачак ; професор др  Светислав 

Љ.Марковић, директор Регионалног центра за таленте, Делфина Рајић, музејски саветник и 

директор Народни музеј Чачак и колеге чачански историчари архивисти: архивски саветници: 

Зорица Матијевић, Горан Давидовић, мр Оливера Милосављевић,  архивисти Марија Крњајић 

и Мирослав Пурић. 

Октобра  20.  у Галерији Међуопштинског историјског архива Чачак oтвoрена је 

изложба Британци и Други светски рат у Југославији (1941-1945) аутора Ника Илића, 

пуковник, војног аташеа у Британској амбасади у Београду. Сарадник на изложби била је 

госпођа Милица Наумовић, преводилац.У име домаћина,  госте је поздравио градоначелник, 

господин Милун Тодоровић, изложбу је  отворила госпођа Ребека Фабрици, заменица Њене 

екселенције Šan Makleod, амбасадора Велике Британије у Београду. О изложби и 

двогодишњем раду на прикупљању фотографија говорио је аутор изложбе пуковник Никола 

Ник Илић. „Ове године обележавамо важан јубилеј,75-годишњицу од завршетка Другог 

светског рата, и подсећамо се на заједничку британско југословенску (српску) сарадњу о 

чему сведоче и гробови 471-ог морнара, војника и пилота на Ратном гробљу Комонвелта у 

Београду……Силе Осовине сматрале су да је територија данашње Републике Србије 

најважнији регион бивше Краљевине Југославије-од суштинске важности за канале 

комуникације и природне ресурсе који су били неопходни да одрже нацистичку ратну 

машинерију. Управо због тога је ово једина област Краљевине Југославије која је трајно била 

под немачком окупацијом . Српски народ први је устао против окупације и платио највећу 

цену у људским животима“…наводи у уводнику каталога изложбе др Милан Терзић, 

историчар ,директор Архива Југославије. 

„….Британске мисије у Југославији (код Југословенске војске у отаџбини) предводили су 

капетан Хадсон (од септембра 1941 до марта 1944), мајор Атертон (фебруар 1942) пуковник 

Бејли (децембар 1942) и генерал Армстронг (октобар 1943). Хадсон је имао задатак да сазна 

шта се дешава у Југославији и да покуша да уједини све снаге отпора. Показало се да је било 

лакше рећи него учинити. Како је време показало он је био једини британски обавештајац 

који се сусрео и са Титом и са Михаиловићем. Михаиловић му није дозволио да присуствује 

његовом састанку са Титом септембра 1941. што је код Хадсона изазвало подозрење и касније 

неповерење,већ крајем исте године, два покрета отпора кренули су у отворен сукоб.“ 

Прву савезничку војну мисију код Народноослободилачке војске Југославије која се 

маја 1943.спустила на Дурмитор, предводили су Вилијем Стјуарт и Вилијем Дикин. 

Септембра 1943.мисија је подигнта на виши , генералски ниво, доласком генерала Фицроја 

Меклејна септембра 1943. у партизански Врховни штаб. Занимљиво да је у Југославију дошао 

маја 1944.у оквиру британске мисије као мајор британске војске и Рандолф Черчил син 

британског премијера Винстона Черчила. До сада смо имали могућност да се боље упознамо 

са сарадњом британске војне мисија са Народносолободилачком војском Југославије, навео је 

аутор изложбе, пуковник Ник Илић, војни аташе у британској влади у Републици Србији, 

зато је желео  да прикаже и сарадњу са другим покретом отпора, Југословенском војском у 



отаџбини, користећи фондове Империјалног музеја и Националног архива у Лондону, Војног 

архива Србије, Војног музеја Србије и приватне архиве. 

 

 

ПРОЈЕКТИ  

Век страдања 

Пројекат Век страдања који је започео архив 2014. настављен је и у 2019. години, 

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

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

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

и пописане. Ова поражавајућа чињеница покренула нас је да започнемо пројекат прављења 

јединствене базе података жртава са територије Града Чачка, Општина Г. Милановац и 

Лучани у 20. веку. Настављено је прикупљање података, о догађајима и учесницима  Првог 

светског рата. На основу пробног узорка у школи у Заблаћу, са професором историје 

Данијелом Давидовић (кренули смо од те школе симболично јер је најстарији документ који 

се чува у Архиву из 1813.  запис учитеља из Заблаћа који је заједно са ученицима пописао 

књиге манастира Сретење)  показао да има докумената и фотографија код приватних лица 

који би нам уступањем да скенирамо и одмах вратимо власницима- створили базу података за 

пописе. 

 

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

исторвремено врши прикупљање података за све три етапе. 

 

 

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

рата 1912-1919; 

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

након 1945); 

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

НАТО агресије (1999). 

 

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

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

комуниста након децембра 1944, врши  преузимање архивске грађе истакнутих емиграната 

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

90-тих година 20. века.  

 Важан део пројекта односи се на презентацију наведених истраживања у виду 

посебних публикација, стварању јединствене базе података и организовању изложби, 

предавања и семинара. Тако су  током 2020. у оквиру овог пројекта била организована 

изложба  Британци и Други светски рат у Југославији 1941-1945. Истовремено у архиву се 

врши дигитализација - снимање грађе која се односи за Други светски рат,  допуњавање 

спискова настрадалих, истраживање конфискације имовине, истраживање о раду 

емигранстких организација.  

 



Развој комуникација у Западном Поморављу,истраживање, прикупљање, 

вредновање и дигитализација архивске грађе.  

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања РС чији је носилац 

Међуопштински историјски архив Чачак. 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.   

Својим кључним географским положајем у Србији и на Балкану и, посебно, својом 

историјом, Западно Поморавље је 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), које 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. 

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). Не смемо заборавити  комуникацију на којој се заснива 

култура у сваком сегменту,  која се одвија између стваралаца и публике, као и између самих 

уметника и установа, која повезује појединце , еснафске групе са друштвеном заједницом, 

политиком .       

Циљ оваквог истраживања је да се створи корпус грађе који би омогућило објективно и 

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

комуникација у Западном Поморављу.  

Динамика истраживања: 

1) одржавање једнодневног саветовања на тему „Архивска грађа о развоју комуникација 

у Западном Поморављу: процене и могућности истраживања“  

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 – дводневни округли 

сто  

 5.  публиковања извода из саопштења и  

 6. публиковање истраженог (зборник грађе)   

 7. публиковање сумирања резултата (зборник радова). 
 

 

 

  

  СТРУЧНА СРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ АРХИВСКЕ СТРУКЕ 

 

 

Првенствено се огледају у стручној сарадњи и унапређењу архивске струке и 

архивског законодавства.Дуго очекивани  Закон 8који је ступио је на снагу фебруара месеца, 

заживеће после доношења многоброних подзаконских аката,  фебруара 2021. године. Од 

првог Закона из 1898. о оснивању Државног архива Србије, преко Закона о државним 

архивима НР Србије из 1951, када су архивска средишта прерасла у градске државне архиве, 

затим, Закона о архивској грађи и архивској служби СРС из 1967. и 1976. до Закона о 

архивској грађи и архивској делатности, сви су се  бавили заштитом културног наслеђа  и 

организацијом  службе заштите. Од 75 чланова Закона, посредно ћемо навести само 

најважније који регулишу: организовање јединствене архивске мреже јавних, специјалних и 

приватних архива, чија је архивска грађа у власништву Републике Србије; целокупна 

архивска грађа која се чува у архивима и код приватних, физичких лица представља 

јединствени архивски фонд Републике Србије који је културно и национално благо светске 

баштине. Регулисана је и обавеза да се обезбеде финансијска средства   за допуну архивског 

фонда Републике Србије, што је значајан доказ да ће се о архивској грађи бринути сви нивои 

власти, као обавеза свих регистратура да до априла доставе архивску књигу за претходну 

годину и повећање казнених мера .  

То је био повод за организовање  Семинара архивара који је одржан у 

Међуопштинском историјском архиву Чачак, 28.фебруара 2020. Едукативни семинар о  

усвојеном Закону  и његова примена , законске обавезе стваралаца и имаоца архивске грађе и 

документарног материјала, о  електронском документу и потпису држала је Миломирка Аџић 

(Служба заштите архивске грађе и  документарног материјала ван архива)  дипломирани 

правник, архивски саветник. О техничкој заштити архивске грађе и документрарног 

материјала у регистратурама,  о обавезној дигитализацији и микрофилмовању архивске грађе  

говорио је Зоран Милошевић (Техничка служба Архива), мајстор фотографије, који 

                                                           
8 Који је изгласан на Деветнаестом  ванредном заседању у Једанаестом сазиву Народне скупштине Републике 

Србије, 24. јануара 2020, као кровни закон архивистичке службе и архивске делатности, 



престижно међународно  ЕФИАП звање .Нашем позиву одазвало 26 полазника са територије 

Чачка, Горњег Милановца и Лучана.  

Најављени  (за  петак 13. марта  2020), XXVIII састанак   Подружнице Архивистичког 

друштва Србије (за архиве у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, 

Ужицу и Чачку) у Међуопштинском историјском  архиву Чачак, смо отказали због опасности 

ширења заразе која је увелико захватила Чачак.  Дневни ред је позивао на расправу о 

новоусвојеном Закону о архвској грађи и архивској делатности и подзаконским актима, 

питање валоризације фондова социјалистичког периода и договор око саветовања АДС у 

Нишу. Поново је заказан и отказан у јуну поводом веома лоше ситуацијеширења пандемије у 

Новом Пазару.  

Априла месеца 2019. на Скупштини Архивистичког друштва Србије  одржане у 

Архиву Југославије изабрана је за председника Извршног одбора АДС Лела Павловић. Други 

представник чачанског архива у Скупштини  је Зорица Матијевић, архивски саветник. Горан 

Давидовић, архивски саветник, је поново изабран у Редакцију Архивског гласника,  

Информативног билтена Архивистичког друштва Србије, припремљен је за штампу  је 15 

број/2020). Колегиница, Оливера Милосављевић, магистар историје, архивски саветник, од 

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

Редакције која је радила  на изради Водича Историјског архива Пирот, који је објаљен 

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

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

водиче архива у Ужицу и Смедереву.  

У периоду од 7. до 9. октобра 2020.  у Нишу је одржано Међународно архивистичко 

саветовање, Култура сећања и  заборава.Архиви чувари памћења .  Теме Конференције биле 

су: Архивска лужба-питања и одговори и Електронски документ, улога архива у дигиталној 

трансформацији.. По четврти пут организатор окупљања архивиста из Србије и окружења 

било је Архивистичко друштво Србије. Покровитељи саветовања било је Министарство 

културе и информисања Републике Србије . Партнери у организацији били су Архив Србије, 

Међуопштински историјски архив Чачак и Историјски архив Ниш. Пријатељи саветовања,  

били су  „Тревис д.о.о“. Београд и „ДАС“ Београд .   

Током три сесије учесници су могли да чују укупно 32 реферата,  аутора из Србије, 

Републике Српске, Босне и Херцеговине, Хрватске. У среду 7. октобра уприличено је свечано 

отварање, а гостима су се обратили саветник у Министарству за културу и информисање 

Невенка Михаиловић , већница града Ниша Андриана анастасов, директор Историјског 

архива Ниш, нежана Радојевић  и председник АДС, Лела Павловић. Први пут су у радном 

делу Саветовања учесрвовали историчари, научни радници Института за новију историју 

Србије, и Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, што се показало као добар начин 

повезивања архивиста са светом науке.  

На расписан Конкурс Извршног одбора АДС за избор „Најбоље регистатуре  за 2020“ 

две регистратуре су добиле Захвалницу: Концерн Бамби А.Д. из Пожаревца и Прекршајни суд 



Чачак, које су испуниле све критеријуме за учешће на конкурс. Похваљене су и колегинице 

које су предложиле наведене регистратуре, начелнице Службе из Архива Пожаревац и Чачак.   

По седми  пут организована је Калиграфско иконописачка радионица у Овчар Бањи, у 

чијој реализацији учествују: Центар за визуелно истраживање „Круг“, Туристичка 

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

посебан значај јер обнавља појам лепог писања у времену доминације софтверске технолгије. 

Калиграфско – иконографска радионица коју воде Ана Богићевић, професор  одељења 

Уметничке школе у Чачку и мр Лазар Димитријевић, професор ФИЛУМ Крагујевац, почела 

је са радом 2014. У току досадашњег рада учествовали су студенти Факултета уметности и 

средње уметничке школе у Чачку као и неколико заинтересованих учесника за ову врсту 

делатности. Аутор пројекта је Божидар Плазинић, који реализује Центар за виизуелно 

истраживање „Круг“ а у оквиру годишњег програма ТОЧ која овом делатношћу поред већ 

наведених разлога, жели и да употпуни своју туристичку понуду и да у наслеђе остави два 

значајна фонда, која се чувају у Народном музеју и Међуопштинском историјском архиву 

Чачак. Радионице су биле посвећене песницима и њиховом стваралаштву: Владиславу 

Петковићу Дису, Васку Попи и др. 

 Настављена је сарадња са медијима: Чачанским гласом,ТВ Галаксијом;  Телемарком, 

ТВ ЛАВ електронским медијима – ОЗОН ПРЕСОМ, Гласом западне Србије и др. 

 Током 2020 на РТС приказан је серијал ХАЈДУЧИЈА У СРБИЈИ И 

ЈУГОСЛАВИЈИ, који је сниман 2019. године) у четири епизоде учествовала је колегиница 

Оливера Милосављевић, аутор књиге Горски цареви. Прича о хајдуцима, женама хајдуцима,  

њиховим јатацима и најпознатијем суђењу у Краљевини Србији које се одвијало  1897. у 

згради Старог начелства, када је пред лице правде изведено сто хајдука међу којима 

најпознатији је био Милан Бркић. На оптуђеничкој клупи нашао се и чувени драгачевски 

трибун Ранко Тајсић. Серијал који је изазвао велику заинтересованост грађанства и стручне 

јавности.  

 Тв прилог који је Америчка амбасада у Београду, снимила у оквиру серијала Ви сте 

свет био је о Споменику ратницима свих вера и нација изгинулих на чачаснком подручју 

1912-1918, који је подигнут 1934 на Градском гробљу у Чачку.  Захваљујући подацима, 

документима и фотографијама које се чувају у фонду Помоћне женске екције ФИДАК у 

Архиву, могао је да настане прилог који је подсетио да у Чачку 85 година постоји споменик 

праштања и помирења. 

РТС и њен уредник Бранко Станковић у емисији Квадратура круга прати причу о 

женама Чачка, које су прво биле укључене у рад Женске подружине а онда после Првог рата 

у Помоћну женску секцију ФИДАК, која је подигла Споменик ратницима-споменик 

праштања и помирења, и две зграде задужбине у Чачку  

  

Током целе године редовно је ажуриран званична интернет страница архива, којим 

смо редовно обавештавали јавност о нашем раду. Наложене мере заштите од пожара у 



Архиву су у потпуности остварене захваљујући лицу које је задужено (Зоран Милошевић има 

положен испит).  

Поред редовног преузимања откупили смо: оригиналне разгледнице старог Чачка, и 

Овчарско-кабларских манастира, као и мапу Овчар Бање, руком цртао Михаило Николе Илић 

, лета  1873.  Законом о архивској грађи и архивској делатности  предвиђена је обавеза сваког 

архива не само да преузима архивску грађу у законском  року, него и да откупљује архивска 

документа и фотографије и тако попуњава фонд који чува. 

ИЗУЗЕТНУ ВУКОВУ НАГРАДУ ЗА 2020. Културно-просветна заједница Србије 

доделила је Архиву за целокупан досадашњи рад од оснивања (1948) до данас. овим 

признањем крунисан је рад свих генерација архивиста. 

 

ОПРЕМА И РАДОВИ 

Завршетак радова на увођењу вентилације и  грејања на бази топлотних пумпи ваздух 

ваздух, у депоу Архива, односно куповина  пумпе, чија је вредност око 1.000.000.00 динара, 

обезбеђена су средства за 2021. 

Град Чачак је урадио пројектну документацију реконструкције таванског простора за 

конкурс Министарства културе РС  намењен   локалним самоуправама „Градови у фокусу“. 

Године  2019. добијена су средства у износу од 16.000.000,00 динара која су уложена у 

реконструкцију таванског простора зграде Старог начелства. Извршено је препокривање 

крова, замењенени су олуци. Завршени су радови  на фасади зграде која од 1977. није 

сређивана,  

Током 2020.   успели смо да омогућимо потребну  опрему за повезивање свих 

рачунара, замену постојеће мреже,  остао је да се заврши прелазак на оптичи интернет, како 

бисмо били спремни да се активно укључимо у примену информационог система АРХИС.  

Протеклих година рађени су редовни годишњи прегледи и инспекцијске контроле,  

детаљна контрола гасне, електро и противпожарне инсталације и документације и тако је 

добијена исправна инсталација  и потпуно комплетирана документација, на основу које је 

инспектор ЗОП-а извршио технички преглед и констатовао исправност гасне, електро и 

противпожарне инсталације, исправност свих нормативних аката и издао Решење о потпуној 

безбедности установе што нам је доказ да смо у потпуности извршили техничку меру 

заштите архива и архивске грађе као културног добра, зграде и докумената. 

 

         
 



 



 



 



 



 



r4sHocy oA 489.534,00 guHapa (97,91%). HeyrpoureHa cpegcrBa y il3Hocy o.q

10.466,00 cy ca paqyHa rpaga BpaheHa MuHucrapcray' Oaa cpeAcrBa

npeAcraBlbajy 48,93h y yKynHo yrpoueHrM cpeAcrBl4Ma il3 ocranrx m3Bopa.

-'Cpegcrea 
-y 

raenocy oA 176.596,98 Aunapa, oA nIlaHupaHnx 177.000,00

AuHapa (99,77%). Oaa cpeAcrBa npeAcraBrbajy 17,65/0 y yKynHo

yrpgueHuM cpegcTBt4Ma il3 ocTanux [3Bopa, TO cy cperqcTBa Koja je ycTaHoBa

npeHefla Ha paL{yH rpaAa KpajeM 2019.roAune.

llopeA HaBeAeHnx cpe4craBa Ha Kpajy 2020.roAune ocraraK concrBeHilx

npnxoga, oAHocHo cpegcrBa Koja ce Hana3e Ha paqyHy rpaga il3Hoce 1 1 1.332,35

AuHapa ra 6uhe yrpoueHa y 2021.roAuHt4.



tI\ehyonurnHcrn ncropnjcrn lpxnr tltvur
Archives [ntercommunales Historiques de Tchatchak

I ocfloAAp Jo60HoB0 2,32000 Te(. (032) 222-729,Safic (032) 342-860

www. arhivcacak. org.yu, e-mail : arhivcacak@EU net.Jll

Spoj:125/2
flaryrrl: 9. rurapr 2021

I,I3BEIUTAJ O PAAy

Hagropnor oA6opa MefyonmrrrHcnor rrcropajcKor apxr{Ba rla.rarc

HalsopHI,I o.{6op Melyonruu4ucKor r4crop}rjcxor apxuBa y rla.rxy, Ha ceAurrrlr{
o,[pxaHoj 9. rraapra 202l,I.I3BpIriuo je uper:rex roc.rroBarLa Mefyonruu4HcKor vcropr{jcror
apxr4Ba 9a.rax.

Koncraroeao je 4a je nocroname BprneHo Ha ocHoBy 3aKoHcKr4x npoluca, a y oKBr{py
flporpanaa para Lr @uuancrzjcKor rrJraHa Mefyonuru{HcKor r{cropr.rjcKor apxr,rBa qaqaK sa
2020. ro.{riHy. flouucu cy o6anrneHlr y 3aKoHcKoM poKy oA crpaHe fionrircur.rx rouuczja.

VTvajytwr y BI{Ay HarpeA HaBeAeHo upuxnaheu je l4sneurraj o (fraHancujcrorrr
rIocJIoBaIby MelyonurllHcKor Iacropujcror apxr{Ba r{a.raK za2020. roAr.rny, y reKcry r<axo je
rr rrpeAnoxeH.

Ha ocuony qJIaHa 49. Craryra Mefyoururr{HcKor ucropujcxor apxnBa 9a.rax r.rcrr.r ce
AocraBJba Ynpannou oA6opy Apxrna rz CrynuruHr{ rpa,ua gaqxa.

HOr OAEOPA



fi\ebyonurnncrn ncropn jcrn apxl,rE tlqqqn
Archives Intercommunales Historiques de Tchatchak
I 0c[oAAp JoEAHosa 2, T€(. (032) 222-'729,oahc (032) 342-860

www. arhivcacak.org.yu, e-mail: tuhivcacak(SJEUnet.yu
Epo1: 0l - 12614

.{ar-vn: 9. r,rapr' 2021 .

apxLIBa r{a.rax y cTapoM cacraBy oApxao je uer ceAHr{rla.

Ha muua je oanyquBao o aJreAeheM:

I,lsneurraj o paAy Ynpanuor og6opa Melyouurt4HcKor r4cropujcKor apxr.rBa

rlaqar< 3a 2020. roAHHy

Y roxy 202A. roAr4He Ytpanuu o46op Mefyouurur{r{cKor r.rcropajcKor

- fonoureme llporp aua pa1a za 2020.

- ,{ouourerbe @r4HaHcr4jcKor [JraHa 2a2020,

- Ycnajame ronr4ea @uuaucujcKe 14 ue$nuancujcKe r4MoBr{He 3a2019,

- Ycnajame 3aepruuor par{yHa za2019,

- Vceajame I{3Beruraja o paAy ir $nuauczjcr<oilr rrocJroBarby Apxzaa sa

2019. roArrHy,

- Cacranrame I43Beruraja o paAy YupanHor oA6opa sa2019. u

- ,{oHoureme oAJIyKe o npBoj ra apyroj rcMeHu @urtacajcror rJraHa 3a

20t9.

Ynpanuu o46op y HoBoM cacraBy oApxao je jeaHy ceAHHrIy. Ha rroj je

ycrojena o.UIyKa o tpehoru u3MeHr{ H AorryHr4 SuuaucujcKor nJraHa sa 2020. u

AOHera oAJryKa o HaKHa.{H 3a Bprxene Qyuqxje qJraHa opfaHa ynpaBJEarba.

Ha ceAurulaMa cy pa3MarpaHa ra reryha nuTarba r{3 rrocJroBarLa ycraHoBe.

Ceu rrJraHoBr,r Ynpannor o46opa aKTr{BI{o cy f{ecrBoBanu y pa1y

Yupaeuor oA6gpa.

paBHor o46opa



Peuy6;rura Cp1fia
rPAA TIATIAK

fpagcrco nehe
Epoj:06-41 l2A2l-IIJ
19. nrapt 2021. roAr,rHe
I{AI{AK

cKI/[ruTI4HA f PAAA TIATIKA

Ha ocuony qraua 46. 3arona o noxaruoj caMoyrrpaBz (,,Cn.rnacsrax PC" 6p.12912007
u 8312014 - Ap.3aKoH, L0ll20l6 - Ap 3aKoH w 4712018) r qraua 84. Crary"ra rpa,ua gaqxa
(,,C;r.nucr rpaAa r{aqxa" 6p.6 12019),

fpagclco rehe rpaAa r{aurca, Ha ceAHr.rrlra o4pxauoj 19. Mapra 2021. ro.ur4ne,
yrnp4uno je

IIPEAJTOT
OAJIyKE O AABABy CATJIACHOCTI,I HA OAJryKy O I43MEHAMA I,l

AOIIYHAMA CTATyTA MERYOIIIITI,IHCKOI IICTOPI,IJCKOI APXIIBA 3A
rPAI qAqAK II OIIIITI,IHE IOPBI,I MpIJIAHOBAU U IyTIAHI,I

na [peAnaxe Cxlmrr:nankr xaAonece

oAn)rKy
o AABABy CATJIACHOCTI,I HA OAJIyKy O I,I3MEHAMA r4 AOIIyHAMA

CTATyTA MEByOIIIUTpIHCKOT I,TCTOPITJCKOT ApXrrBA 34 rpAI qATIAK [I
OTIIII TIIHE T O PIbI,I MIIJIAH OBAII I4 JIYqAHI,I

y rercry rcoju je AocraBJbeH og6opHuqraMa 3a ceAHr{qy Cx5mnmune.

Izlsnecrranaq Ha ceAHI{IIrr Cr<lmrurrue je Jle.na llannonuh, Ar,rpexrop
Melyonrutrlucror acroprjcxor apxlrBa 3a rpar rla.rax H onrrrrr{He fopmu Mu:rauonaq ra

JIyrann.

EAHI4K

.e+ W
Ran

Of BEhA



Ha ocuony qnaHa 28. crae 2. 3ar<osa o Kynrypu (,,Cn.rnacnux PC" 6p.7212A09,
1312016,3012016 - I4crp. w 612020), tIrIaHa 30. cmn 3. Ollyre o opraull3oBalby ycranoBe

,,Mefyonumr.rHcKr,r ucropujcxu apxkrB" 3a lpaA r{a.rax v oflrrrrr.rue foprru Muranonaq *r

Jlyraura (,,C.ir.:urcr: orrrrrruHe llaqar'o 6p. 1112006 u ,,Ctr. nr4cr rpaAa llaqrao' 6p.412011,
2312016), -l.rra*a 4. craB 1. Yronopa o peryJrr4carry rrefyco6unx ilpaBa, o6aresa r
oAroBopuocrlr ocHrBaua Me$yontrrrrrucKor ncropujcKor apxr4Ba oA 12. arpuna 2007.
roAr.rHe kr qilana 54. Craryta rpaAa r{aqxa (,,Cn.nrzcr rpa"4a 9aqra" 6p. 612019),

Crcyuurruna rpaAa I{aqxa Ha ceAHr.rqu ogpNanoj 2021 . roAr.rHe, .{oHena
je

oAJryKy
o IABABy CATJTACHOCTpT HA OAJIyKy O ?T3MEHAMA r,r AOTTyHAMA

CTATyTA MEByOIIIITITHCKOI IICTOPT4JCKO| ApXr4BA 3A rpAI TIAqAK
u o[IIrTrrHE roPBlr MT4JIAHOBAII r4IyrIAHpI

r{:ran 1.

AAJE CE cauracHocr Ha Og,r-vx), o ri3MeHaMa r.r AoilyHal,ra Craryra
Melyonuml{HcKor rlcropujcxor apxhBa 3a rpa.4 r{aqax H orrrrrrr{He fopmu Mrtnauoeau u
IIyuauN. rojy je .qoHeo YnparHu o46op Mefyonurrr.rHcKor ucropr.rjcror apxuBa 3a rpar
r{a.{ax u onruruHe fopmu Mrurauoeaq rz Jlyuaulr, Ha cerHr.rq}I ogpxaHoj 1 1. nrapra 2021.
roAHHe,6poj 138/3.

rl"raH 2.

Oe5, Ognyry o6janulu y ..C;ryx6eHoM nrrcry rpaAa r{aqKa".

CKyIIIIITI4HA |PAAA r{Ar{KA
Epoj:_

IIPEACEAHI4K
Cxynnrr:ane rpaAa rlaura,

llrop Tpu$ynonuh



1 1 0J. 2021

Mef yon urrr.r Hclc4 Hcro p r1.i c K r'l

apxr.rB 3a rpaIl, t{aqau il onurHHe l-oprru Mlr.ilauosau
,r JIy.raHr4

focnolap JosauoBil 6p" 2
Epoj: 141

,{aryrra: ILuapr202L

CfiI/IIITIIHA |PAAA TIAqKA

llpell'rer: dasan e car"rracHocrr,r Ha O,l,ryx5, o rl3N{eHaN{a A AoIIyHaMa Crary'ra
MelyonrlrurHClior ucroprr.je ror ap.\riBal la rpal tla.{ax u onlu'lnHe f'opmu Mu,raHoeaq rz Jlyuaun (6p.

0l-34114 oA 28. cernerr6pa 2007" roaraHe, 6p. 236 oa 25. Hraja 201 l" roAL{He.

Ha ceAuuuu Vnpanuor ox6opa MelyonulrlrHcKor ncroprajcxor apxr{Ba 3a rpa.Il r{a.{ar n

onrrrrr4He l-oprrn N,1r{-nar{oBarl r.r JlyqaHH, o1pxauoj 11. rvrapra 202l"roar.rue, AoHera je Oanyra o

H3MeHaMa [i Jlott)'uaNra f'rarvla N4ebyonu]rhr-rcKor rrcloprjcxor apxhBa 3a rpaA 9aqax 14 oIIIIIT]IHe
I-opmu Mn,rauoeari n jl\,,-rAHu (5p. 01-34lr 4 or 28. cenleu6pa 2007 " rotuue. 6p. 236 ot,25. vaja
2011. roauHe, rra Bliu JocTaB-bilNro Hcr! lra ca[,Taclrocr-,

qkx"-:1



dleg.fol;untienlt rieio:rrdcrr apxur
EDot y'og'
A, o. ea?4 rotqaq4fi

Ha ourony qraHa 44. crav 1. ra.rxa 1. 3axona o KyJITypu ("C1. rracHux PC" 6p.

7212009, 1312016, 30120t6-ucrp. u 612020), qrraHa 26. OArryKe o opraHl,I3oBarLy Ycranose
"MelyoururlrHcKr4 ucropujcru apxr4B" 3a rpaA r{aqar 14 onrurl4He foprru Muranosaq u Jlytauu
xojy je AoHena Cxynru'ruua rpaAa r{a.rKa (6p, 06-6712006-5-02 oa 15.09.2006. roAnne, 6p. 06-

23lLl-l oa 16. Mapra 2011. roAr4He, 6p.06-258116-I oa 9. 4eqeu6pa 2016. roAuHe .rr 6p.06-

512021-I oA ZSjauyapa 2021. ro4une), qnaua 26. O4nyre o opraHpl3oBalby Ycranose
"Mefyonurrr.rHcKlr ucropujcru apxuB" 3a rpaA rlaqar u oilIIITI,IHe fopmu Muranoeaq u Jlyuanra

rojy je AoHena Cryurnuua onrrrrr4He foprrn MuraHoeaq (6p. a-01-06-740106 ot'26.12.2006,
ro.u4He, 6p. 2-06-88512011o4 8. anpuna2011. roguue, 6p.2-06-0412017 ot,25. ar,rycra2017.
roAr4He u 6p.2-06-912021 ot 26.02.2021. ro,4use), urana 26. O4ryxe o opraHn3orarry Ycrauoae
"Mefyomurr,rHcKkt racrcpnjcrra apxraB" 3a rpaA rlaqar H orrrrrrl4He fopmn Mulanonaq w Jlytauu
xojy je AoHerra Crcynruruna orrurr4He Jlyrairra (6p. 06-32106-02 oa 04.08.2006. ro,{ulre, 6p. 06-

6120ll-02 oa 18. 03. 2011. ro4une, 6p.06-38-412017-I ot 18.07.2017.roaune u 6p.06-14-
612021- I oa 05.03.202t. ro4une), rrraHa 45. cras 1. ra.rxa 1. u qlasa 57. cras 4. Cratyta
YcraHoee "MefyonurruHcxr4 ucropujcru apxr4B" 3a rpaA r{aqar 14 oTIITITLIHe fopmu MuraHosaq
u llyua;au pr y cKJraAy ca o4pe46arua Yronopa o perynucarry uelyco6uux npana, o6ayesa u
oAroBopHocrpr ocHraBaqa Melyonrrr4HcKor uctopujcxor apxl{Ba, 6p. 917-06-212007-01 oa
12.04.2007. roArrHe, Ynpanuu o46op Melyonru:rrrHcror racropujcror apxl4Ba 3a rpaA r{aqax n
oflrrrrr4He foprru MmtaHoeaq u JIyuaHn , 1LaHa 1 1 , vrapra 2021. roAI4He, 4oneo je

oAJrvKv o TT3MEHAMA rr AOIyHAMA
CTATYTA

MEDyOIIIITIIHCKOT IICTOPIIJCKOI APXIIBA 3A rPAI qATIAK II OIIruTIIHE
roPElI MI4JIAITOBAII U rvtrAHU

rl.rran 1,.

Y Cmtpy Mefyourur:raHcxor ucropujcxor apxr4Ba 3a rpaA r{aqar I4 oIIIIITI4He fopmu
MuraHosarl u Jlyuauu (<Cn nucr onrrrrlrHe r{auaI<>>, 6p. 1312007 pt <<Ctr. JII{cr xpa,qa 9auril>,
6p.lll20Tl u3l20l3), qrraH 3. uena ce 14 rrrach:

,rVcraHoBa je ouronana u uoc;ryje Ha HeoApe[eno BpeMe paArl 3aIIrrI{Te apxrlBcne
rpafe u perrrcrparypcKor uarepujara Ha repuropuju 9avrao fopmer Mfiflanoeqa r
Jlyuana rr Bprrru cneAehe nocJroBe:

-BoAn erugeuquje o apxuBcxoj rpafu rr crBapaoqvwa v rrMaorluMa apxrrBcxe rpa[e
upegrufeHe 3aKoHoM rr rroA3aKoHcKr,rM aKTrrMa,

-o6an.rra crpyrrHn HaA3op HaA eBrrAeHTr{paEeM, rclacuQnKoBalbeM, oga6uparrevr,
apxr{BuparbeM, qyBarbeM, crpyrrHuM oApx(aBarreM u 3arrrrrrroM apxuBcKe rpa[e v
AoKyMeHTapHor Marepuja.na,

-aaje oao6peme 3a yHrrrrrrelbe AoKyMeHTapHor uarepujara nojeu je ucrercao por
qyBaILa,

-[pyxa crpyrrHy nonroh crBapaoqy u rrMaoqy ,qoxyMeHTapHor Marepnjala u
apxrrBcme rpa[e y rr3paAu orrrurrrx amara o ylpaBJbalby apx[IBcKoM rpa[onr kt

AoKyMeHTapHr{M *rarepuj a.uou,



 
          На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020), члана 26. Одлуке о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

коју је донела Скупштина града Чачка (бр. 06-67/2006-5-02 од 15.09.2006. године, бр. 06-

23/11-1 од 16. марта 2011. године, бр.06-258/16-I од 9. децембра 2016. године и бр.06-

5/2021-I од 28.јануара 2021. године), члана 26. Одлуке о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

коју је донела Скупштина општине Горњи Милановац (бр. 4-01-06-740/06 од 26.12.2006. 

године, бр. 2-06-885/2011 од 8. априла 2011. године, бр.2-06-04/2017 од 25. августа 2017. 

године и бр.2-06-9/2021 од 26.02.2021. године), члана 26. Одлуке о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

коју је донела Скупштина општине Лучани (бр. 06-32/06-02 од 04.08.2006. године, бр. 06-

6/2011-02 од 18. 03. 2011. године, бр.06-38-4/2017-I од 18.07.2017.године и бр.06-14-

6/2021- I од 05.03.2021. године), члана 45. став 1. тачка 1. и члана 57. став 4.  Статута 

Установе “Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Mилановац 

и Лучани и у складу са одредбама Уговора о регулисању међусобних права, обавеза и 

одговорности оснивача Међуопштинског историјског архива, бр. 917-06-2/2007-01 од 

12.04.2007. године, Управни одбор Међуопштинског историјског архива за град  Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани, дана  11. марта 2021. године,  донео је 

  

 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

С Т А Т У ТА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

 

У Статуту Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани («Сл. лист општине Чачак», бр. 13/2007 и «Сл. лист града Чачка», 

бр.11/2011 и 3/2013), члан 3. мења се и гласи: 

„Установа је основана и послује на неодређено време ради заштите архивске 

грађе и регистратурског материјала на територији Чачка, Горњег Милановца и 

Лучана и врши следеће послове: 

-води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе 

предвиђене законом и подзаконским актима, 

-обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, 

архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и 

документарног материјала, 



-даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок 

чувања, 

-пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу документарног материјала и 

архивске грађе у изради општих аката о управљању архивском грађом и 

документарним материјалом, 

-преузима, сређује, обрађује архивску грађу, израђује информативна средства 

о архивској грађи, чува и стручно одржава архивску грађу, 

-доноси акт о утврђивању архивске грађе за културно добро, 

-обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда, 

-може да учествује у изградњи и развоју електронских система за управљање 

документима код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала у 

циљу постизања интегритета система у којима се архивирају документа настала у 

њему, 

-чува архивску грађу у елктронском облику сходно прописима којима се 

уређују поступци и технолошка решења за поуздано електронско чување 

докумената, 

-има право увида у податке и када постоје технички услови, право повезивања 

свог информационог система са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске 

грађе и документарсног материјала, 

-учествује у изградњи и развоју информационог система архива, 

-обезбеђује услове и даје архивску грађу на коришћење, 

-обавља културно-образовну делатност, 

-објављује архивску грађу, 

-организује изложбе архивске грађе, 

- стара се о редовном стручном усавршавању запослених, 

- сачињава план заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама, 

-обавља и друге послове утврђене законом.“ 

 

Члан 2. 
 

 

 У члану 4. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Скраћени назив установе је: Међуопштински историјски архив Чачак.“ 

 

Члан 3. 

 

У члану 11. после става 1. додају се ставови 2., 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, 

истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег 

културног и уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог 

стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена 

софтверска решења и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у 

Установи.“ 

 



Члан 4. 
 

  Члан 34. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса доноси Управни одбор  и спроводи 

поступак по конкурсу. 

Управни одбор расписује јавни конкурс најкасније 60 дана пре истека 

мандата директора. 

 Јавни конкурс за именовање директора објављује се на сајту Националне 

службе за запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни 

дужи од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са 

законом којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају 

услове из конкурса и у року од  30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 

Скупштини града Чачка образложени предлог Листе кандидата. Листа кандидата 

садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима 

сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Скупштина града Чачка именује директора установе са Листе кандидата. 

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који 

испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести Скупштину 

града Чачка, односно уколико Скупштина града Чачка не именује директора 

установе са Листе кандидата. 

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у 

ставу 3. овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није 

расписан обавести Скупштину града Чачка.“ 

 

 

 

Члан 5. 

 

Члан 36. мења се и гласи:  

„За директора Установе може бити именовано лице које испуњава следеће 

услове утврђене законом, подзаконским прописом и  овим Статутом: 
-високо образовање из научне области историјске науке - дипломирани 

историчар односно из правне науке - дипломирани правник односно из филолошке 

науке-дипломирани филолог или дипломирани професор језика и књижевности, односно 

филозофије-дипломирани филозоф на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по 

пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 

високо образовање из научне области историјске науке - дипломирани историчар 

односно из правне науке - дипломирани правник, односно из филолошке науке-

дипломирани филолог или дипломирани професор језика и књижевности, односно 

филозофије-дипломирани филозоф на основним студијама у трајању од најмање 



четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

године, 

-положен стручни испит из архивистике, 

-најмање пет година радног искуства у култури, 

-знање страног језика и 

-знање рада на рачунару  

 Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, 

као саставни део конкурсне документације.”  

 

Члан 6. 

 

У члану 38. после става 2 додаје се нов став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности 

директора.” 

После досадашњег става 3. који постаје став 4. додајe се став 5. који гласи:  

“Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења 

директора Установе.“ 

 

 

Члан 7. 

 

У члану 39. став 1. алинејa двадесет трећа, мења се и гласи: 

„-образује Стручни савет установе, сазива седнице и руководи његовим 

радом,“. 

 

Члан 8. 

 

 Члан 43. мења се и гласи:  

 “У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног 

одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.” 

 

Члан 9. 

 

У члану 45. алинејa  четврта мења се и гласи: 

„-доноси План јавних набавки на предлог директора,“. 

 

Члан 10. 

 

 После члана 46. додаје се члан 46а који гласи: 

 

„Члан 46а 

 

 Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

 Скупштина града Чачка разрешиће члана Управног одбора пре истека 

мандата: 



1) на лични захтев, 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона, 

3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, односно ако је 

правоснажном судском одлуком осуђен  за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности члана Управног одбора установе и 

4) из других разлога утврђених законом.“   
 

Члан 11. 

 

У члану 47. после става 5.  додаје се став 6. који гласи:  

“У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног 

одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Надзорног одбора.” 

 

 

Члан 12. 

 

 После члана 50. додаје се члан 50а који гласи: 

 

„Члан 50а 

 

 Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

 Скупштина града Чачка разрешиће члана Надзорног одбора пре истека 

мандата: 

1) на лични захтев, 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона, 

3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора, односно ако је 

правоснажном судском одлуком осуђен  за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора установе и 

4) из других разлога утврђених законом.“ 

 

 

Члан 13. 

 

После члана 59. назив поглавља „X СТРУЧНО ВЕЋЕ“ и члан 60. мењају се и гласе: 

 

„X СТРУЧНИ САВЕТ 

 

Члан 60. 

 

Директор Установе образује Стручни савет. 

Стручни савет има 7 чланова, који се именују из реда запослених, 

распоређених на пословима основне, односно програмске делатности на четири 

године и могу бити поново именовани на ту функцију. 



Стручним саветом председава директор Установе. 

Стручни савет доноси одлуке већином гласова. 

О раду Стручног савета води се записник, који води један од чланова. 

Стручни савет помаже директору Установе у предлагању програма рада, у 

вези са стручним усавршавањем, у разматрању питања програмске и стручне 

делатности Установе. 

Стручни савет даје стручно мишљење, препоруке из основне делатности 

Установе, које немају обавезујући карактер. 

Стручни савет разматра и друга питања која су од значаја за обављање 

делатности Установе.“ 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани («Сл. лист општине Чачак», бр. 13/2007 и «Сл. лист града Чачка», бр.11/2011 и 

3/2013) је  члан члан 44. став 1. тачка 1. Закона о култури, члан 26. став 1. алинеја прва 

Одлуке о организовању установе Архива, члан 45. став 1. тачка 1. и члан. 57. став 4.  

Статута Архива, сходно којима је орган надлежан за измене и допуне Статута, Управни 

одбор Архива. 

Овом Одлуком о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани је извршено усклађивање 

Статута  са одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, 

бр. 6/2020) који је на снази од 1. фебруара 2020. године, а у примени од 2. фебруара 2021. 

године и Законом о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 

6/2020) и то: 

-у члану 3. извршено је усклађивање са Законом о архивској грађи и архивској 

делатности па је ближе прецизирано које су надлежности Архива, односно шта 

подразумева и обухвата архивска делатност коју Архив обавља,  

- у члану 4. Статута, поред пуног  назива установе, додат је скраћени назив 

установе: „Међуопштински историјски архив Чачак“ из разлога лакшег пословања 

установе, 

-у члану 11., који се односи на делатност Установе, извршено је усклађивање, па је 

додато да Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, 

истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног 

и уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог 

стваралаштва.Такође је додато  да је  Установа је обавезна  да у свом пословању користи 

јединствена софтверска решења, да омогући доступност и размену података и да је 

дигитализација културног наслеђа, саставни део рада запослених у Установи,                          

-члан 34. Статута који се односи на поступак именовања директора установе је 

измењен, па је детаљно утврђен поступак именовања директора. Јавни конкурс за 

директора расписује  и даље Управни одбор и то најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора, односно додата је реч „најкасније“, чиме је отклоњена дилема у вези са 

тумачењем рока. Конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање, на 

огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике.Прописан је рок за подношење пријава на 

јавни конкурс, који не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана 

оглашавања јавног конкурса. Даље је прописано да је Управни одбор дужан да поступа са 

пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак. 

Такође је прописано да Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који 

испуњавају услове из конкурса и  у року, који је исти, односно од  30 дана од дана 

завршетка јавног конкурса, уместо да изврши избор кандидата и предлог достави  

Скупштини града Чачка, сада доставља образложени предлог Листе кандидата Скупштини 

града Чачка. Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и 



организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Скупштина града Чачка.  именује директора установе са Листе кандидата. 

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који 

испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести Скупштину града 

Чачка., односно уколико Скупштина града Чачка  не именује директора установе са Листе 

кандидата. Такође је допуњен поступак у делу обавезе Управног одбора, да уколико не 

распише јавни конкурс у року најкасније 60 дана пре истека мандата директора, о 

разлозима због којих јавни конкурс није расписан, обавести Скупштину града Чачка., 

- члан 36. је измењен, односно усклађен са Законом о култури, Уредбом о каталогу 

радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник 

РС“, бр.81/2017, 6/2018 и 43/2018), која је у примени од 1. јануара 2018. године и 

Правилником о листи стручних академских и научних назива („Сл. гласник РС“, бр. („Сл. 

гласник РС“, бр. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020 и 

10/2021) у погледу услова које кандидат  за директора мора испуњавати.Закон о култури је 

прописао да кандидат за директора установе мора имати високо образовање и најмање пет 

година радног искуства у култури, уместо  три године радног искуства у култури,  како је 

то до сада било. Уредбом су децидно прописани услови као што су: стручна спрема 

односно образовање, степен стручне спреме, додатна знања, испити, радно искуство, т.ј. 

минимални услови које кандидат за директора установе културе мора испуњавати и који 

су овим предлогом Статута преузети из каталога. Прописане су области образовања као 

услов у складу са Правилником о листи стручних академских и научних назива које 

кандидат за директора мора испуњавати.  

- члан 38. је допуњен, односно прецизирано је да исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора, што је до сада био случај и утврђено је да 

вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора Установе   

-члану 39. став 1. алинејa двадесет трећа је измењена, па уместо Стручног већа, 

сада у установи постоји Стручни савет 

-члан 43.  је измењен и утврђено је да у случају спречености председника Управног 

одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан 

Управног одбора, односно прецизно је утврђено ко мења председника Управног одбора у 

његовом одсуству, 

-у члану 45. код надлежности Управног одбора извршена је измена, па уместо да 

Управни одбор доноси План набавки, сада доноси План јавних набавки, чиме је извршено 

усклађивање са изменама и допунама Закона о јавним набавкама.  

-додат је члан 46а. којим су утврђени случајеви у којима престаје дужност члана 

Управног одбора установе односно прецизирано је да  дужност члана Управног одбора 

установе престаје истеком мандата и разрешењем као и случајеви разрешења члана 

Управног одбора установе дужности  од стране оснивача, пре истека мандата. 

-члан 47.  је допуњен, односно утврђено је да у случају спречености председника 

Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој председавати, 

најстарији члан Надзорног одбора 

-додат је члан 50а. којим су утврђени случајеви у којима престаје дужност члана 

Надзорног одбора установе односно прецизирано је да  дужност члана Надзорног одбора 

установе престаје истеком мандата и разрешењем као и случајеви разрешења члана 

Надзорног одбора установе дужности од стране оснивсча, пре истека мандата. 



- qJraH 60. je H3MerbeH, tra yMecro CrpyrHor eeha, ycrauoBa caAa urr,ra CtpytH[I caBer.

flponucau je cacran, Ha4JrexHocru H HaqlrH oAnyqrrBarba C'rpyunor caBera ycraHoBe, .ruue je
r43BprrreHo ycrnalunarre ca 3axoHoM o KyJITypI{.

Melyouru'rr4HcKll ucroptj cru apxl4B

14 onruraHe foprcu


