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II. UVODNE NAPOMENE 
 
Delatnost Arhiva kao javne organizacije u oblasti za{tite arhivske gra|e 

kao kulturnog dobra i istorijskog izvora, zasnivala se u protekloj godini na od-
redbama Zakona o kulturi (Slu`beni glasnik RS, br. 72/09), Zakona o kulturnim 
dobrima Republike Srbije (Sl. glasnik 71/94), Statuta Arhiva (~l. 12), stru~nih 
uputstava Arhivskog ve}a Srbije, Programa rada za 2012. godinu, a sve pod stru~-
nim nadzorom mati~nog Arhiva Srbije. 

Arhiv obavqa poslove za{tite arhivske gra|e kao kulturnog dobra i pret-
hodnu za{titu registraturskog materijala i na osnovu odluka skup{tina op{tina 
Vaqevo, Mionica, Lajkovac, Ub, Qig i Ose~ina, o poveravawu ovih poslova Ar-
hivu kao nadle`noj organizaciji. 

Izve{taj sadr`i slede}e segmente: Uvodne napomene, I. Delatnost ustano-
ve, II. uslovi u pogledu prostora i opreme, III. Organizacija rada i kadrovi, IV. 
Finansijski izve{taj o izvr{ewu buxeta za izve{tajni period, V. Зakqu~na raz-
matrawa. 

III. DELATNOST USTANOVE 

Delatnost Arhiva je za{tita i ~uvawe arhivske gra|e i registraturskog ma-
terijala nastalih radom skup{tina op{tina i wihovih organa, pravosudnih insti-
tucija, ustanova, preduze}a i pojedinaca sa teritorije Kolubarskog okruga, kao i 
obezbe|ivawe uslova za weno kori{}ewe. 

U ciqu za{tite arhivske gra|e, Arhiv vr{i nadzor, za{titu, evidentira-
we i pru`awe stru~ne pomo}i na ~uvawu i obezbe|ivawu arhivske gra|e i regi-
straturskog materijala van Arhiva. 

Arhiv obavqa jo{ i kulturno-prosvetnu i izdava~ku delatnost; vr{i teh-
ni~ku za{titu arhivske gra|e (mikrofilmovawe, digitalizaciju, konzervaciju i 
restauraciju) kao i druge poslove predvi|ene Statutom Arhiva. 

 

1. Za{tita arhivske gra|e i registraturskog materijala van arhiva 
 

Poslovi na preventivnoj za{titi arhivske gra|e i registraturskog materijala 
van Arhiva koji su u posedu dr`avnih organa i organizacija, preduze}a, ustanova, 
porodi~nom ili li~nom vlasni{tvu, ostvarivani su kroz aktivnost Odeqewa za za-
{titu arh. gra|e i reg. materijala van Arhiva sa dva izvr{ioca. 

1. Извршен је комплетан преглед канцеларијског и архивског пословања, архивске грађе и 
регистратурског материјала методом обиласка ствараоца, непосредним увидом стања, израдом 
записника о прегледу, давањем налога и упутства за поступање у следећим регистратурама: 
(017.2.1-022.2.6.): 

• „ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „АНДРА САВЧИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „НАДА ПУРИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „СЕСТРЕ ИЛИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево  
• ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА ВАЉЕВО Ваљево 
• ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАЉЕВО Ваљево 
• „ДЕС“ Д.О.О. ВАЉЕВО Ваљево 
• МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИША ПАНТИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
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• ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ“ ДИВЦИ Ваљево 
• ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“ БРАНКОВИНА Ваљево 
• ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ЦРВЕНИ КРСТ ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋ“ ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР“ ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ Лајковац  
• ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКТА СРБИЈЕ ПОВЕРЕНИШТВО ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“ УБ Уб 
• „РЕГИОН. ТЕЛЕВИЗИЈА ВАЉЕВО ПЛУС“ ДОО У СТЕЧАЈУ ВАЉЕВО Ваљево 
• „СЛАП ТАМНАВАЦ“ ПРЕХРАМБ. ИНДУСТ. АД СТЕЧАЈНА МАСА УБ Уб  
• ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „НЕИМАР“ ДОО ВАЉЕВО Ваљево 
• „ИНОС-БАЛКАН“ ДОО ВАЉЕВО Ваљево 
• КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МИОНИЦА Мионица 
• УДРУЖЕЊЕ „ЕКОЛОШКО ДРУШТВО ГРАДАЦ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА МИШИЋ“ ПЕЦКА Осечина 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“ РАЈКОВИЋ Мионица 
• ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ-ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ЉИГ“ ЉИГ Љиг 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈИ ВРТИЋ „НЕВЕН“ МИОНИЦА Мионица 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ИЛИЈА БИРЧАНИН“ СТАВЕ Ваљево 
• ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО Ваљево 
• ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД 
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ВАЉЕВО Ваљево 
• ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ЕРОЗИЈА“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОПШТИНСКИ ОДБОР СУБНОР-А ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ОСНОВНА ШКОЛА „САВА КЕРКОВИЋ“ ЉИГ Љиг 
• СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“ ЉИГ Љиг 
• ОСНОВНА ШКОЛА „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ“ ПОЋУТА Ваљево 
• ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН МУЊАС“ УБ Уб 
• ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ МАРКОВИЋ“ ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ Ваљево 
• ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ УБ Уб 
• ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“ УБ Уб 
• ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ АД У СТЕЧАЈУ ВАЉЕВО Ваљево 
• ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО Ваљево 
• ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО Ваљево 
Период: 1919-2012. година, количина 4982 метара 

2. Обављени су послови на изради општих аката и листа категорија регистратурског материјала 
са роковима чувања у свим регистратурама наведеним у тачки 1, а донета су акта о давању 
сагласности на листе категорија за све регистратуре које су се обратиле Архиву са захтевом 
(045.4.1.-054.4.1.): 

• ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА Осечина 
• НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА Осечина 
• ЦРВЕНИ КРСТ ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО Ваљево 
• КРЕДИ БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ ФИЛ. БЕОГРАД АГЕНЦИЈА ВАЉЕВО Ваљево  
Страна: 71 категорија: 1361 

3. Послови на припреми безвредног регистратурског материјала за излучивање, евидентирање и 
доношење записника или решења о излучивању безвредног регистратурског материјала у свим 
регистратурама које су се обратиле Архиву са захтевом или предлогом (065.5.1-072.5.8.) 

• МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛ. ВАЉЕВО Ваљево 
• РС НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО Ваљево 
• ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО Ваљево 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛ. ВАЉЕВО ЕКСПОЗИТУРА ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
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• МФУПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО ЕКСПОЗИТУРА УБ Уб 
• ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ РЈ ПОШТ. САОБРАЋАЈА ВАЉЕВО Ваљево 
• ЈП „СРБИЈАШУМЕ ШГ „БОРАЊА“ ЛОЗНИЦА ШУМСКА УПРАВА ВАЉЕВО Ваљево 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО ЕКСПОЗИТУРА ЉИГ Љиг 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛ. ВАЉЕВО ЕКСПОЗИТУРА МИОНИЦА Мионица 
• ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО Ваљево 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛ. ВАЉЕВО ЕКПОЗИТУРА ОСЕЧИНА Осечина 
• ПРЕКРШАЈНИ СУД ВАЉЕВО Ваљево 
• РЗ ЗА ЗДРАВ. ОСИГУР. ФИЛИЈАЛА ЗА КОЛУБАРСКИ ОКРУГ ВА. Ваљево 
• КОЛУБАРСКИ ОКРУГ ВАЉЕВО Ваљево 
• ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ АД У СТЕЧАЈУ ВАЉЕВО Ваљево 
• ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• „СЛАП ТАМНАВАЦ“ ПРЕХРАМБ. ИНДУСТ. АД СТЕЧАЈНА МАСА УБ Уб 
• РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО Ваљево 
• ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВАЉЕВО Ваљево 
• ЈП ЕМС ПОГОН ПОДРУЧЈА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА „ВАЉЕВО“ Ваљево 
• КРЕДИ БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ ФИЛ. БЕОГР. ОРГ.19 АГЕНЦ. ВАЉЕВО Ваљево 
4. Период: 1954-2010. година, количина 1311,93 метара. 
Послови припреме за преузимање архивске грађе, израда захтева, пописа, записника о 
примопредаји и преузимање архивске грађе и регистратурског материјала следећих фондова 
(082.6.1.-092.6.11): 

• „СЛАП ТАМНАВАЦ“ ПРЕХРАМБ. ИНДУСТР. АД СТЕЧАЈНА МАСА УБ Уб 

Период: 1946-2012. година количина: 12,50 метара  

5. Вођење евиденције о регистратурама, имаоцима и ствараоцима архивске грађе, архивској 
грађи регистратурском материјалу ван архива, кроз досијеа, регистре, картотеку и помоћне 
евиденције, евидентирањем промене података и извршених послова (001.1-005.1.5.). 

6. Заштита архивске грађе у приватном власништву. Откупи, поклони, завештања (148.10.1.-
156.10.10). 

7. Пружање стручне помоћи регистратурама на њихов захтев (033.3.1.-034.34.3.2.) 

8. Праћење, проучавање и примена прописа из области заштите архивске грађе и 
регистратурског материјала и рада ствараоца (033.3.1.-034.3.2). 

9. Послови едукације запослених надлежних лица у свим регистратурама из тачке 1. у погледу 
начина вођења и коришћења архивске књиге. Архиву су оверен препис архивске књиге до-
ставиле следеће регистратуре (034.3.2.): 

• РС НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО Ваљево 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛ. ВАЉЕВО ЕКСПОЗИТУРА ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ Лајковац 
• ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ РЈ ПОШТ. САОБРАЋАЈА ВАЉЕВО Ваљево 
• ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧЕТНИК“ Д.О.О. ВАЉЕВО Ваљево 
• АСП „СТРЕЛА ТРАНСПОРТ“ Д.О.О. ВАЉЕВО Ваљево 
• ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „БУДУЋНОСТ“ Д.О.О. ВАЉЕВО Ваљево  
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО ЕКСПОЗИТУРА ЉИГ Љиг 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО ЕКСПОЗ. МИОНИЦА Мионица 
• ОСНОВНА ШКОЛА „АНДРА САВЧИЋ“ ВАЉЕВО Ваљево 
• МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО ЕКСПОЗ. ОСЕЧИНА Осечина 

Период: 1945-2012. година, колична: 246,60578 метара 

10. Припрема за коришћење, сређивање и уношење у рачунар дела података предвиђених про-
грамским пакетом "спољна служба" (ЈАИС). 
Количина: 89 активних и пасивних регистратура. 

11. Израда извештаја са подацима о стручним пословима обављеним у оквиру номенклатуре 
послова одељења. 

12. Пружање стручне помоћи корисницима услуга Архива о архивској грађи која се чува у 
регистратурама (739. 10.1.). 

13. Захтев Привредном суду у Ваљеву за информацију о поступку стечаја и ликвидације. 
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14. Лице за надзор над израдом плана интегратета у радној групи. 

15. Обука и полагање испита из области пружања прве помоћи, спасавања и евакуације. 

16. Учешће на стручном саветовању архивских радника у Ужицу.  

17. Учешће у раду стручног већа Архива Ваљево. 

Izvr{ilac: 1 vi{i arhivist 

 

2. Rad sa imaocima (stvaraocima) arhivske gra|eu privatnom 
vlasni{tvu 
 

2.1. Kontinuirano pra}ewe, prou~avawe i primena propisa iz oblasti za{tite 
arhivske gra|e u privatnom vlasni{tvu. 
2.2. Evidentirawe privatnih lica, odnosno imalaca arh. gra|e у приватном 
власништву и обилазак следећих лица: 

– Марјановић Дара, Ваљево 
– Пјевчевић Љуба, Ваљево 
– Лазић Вера, Ваљево 
– Шмит др Бранко, Београд 
– Шуковић Владимир, Београд 
– Мирић Раденко, Калањевци 
– Миливојевић Тимотије, Балиновић 
– Нинковић Лазар, Ваљево 
– Јевтовић Милан, Доњи Таор 
– Срећковић Брана, Г. Каменица 
– Сретеновић Милан, Маркова Црква 
– Дамњановић Нада, Ваљево 
– Тракоштанац Звонко, Ваљево 
– Ножица Љубица, Ваљево 
– Протић Војкан, Ваљево 
– Драшковић Радмила, Београд 
– Гогић Љуба, Белошевац 
– Голубовић Добривоје, Вировац 
– Вујић Светозар, Ваљево 
– Јовић Михаило, Кршна Глава 
– Јовичић Миливоје, Доња Бадања 
– Драган Лукић, Ваљево 
– Ковачевић Милан, Бранковина 
– Петровић Живко, Уб 
– Перишић Зоран, Ваљево 
– Савић Лела, Ваљево 
– Граовић Слава, Мравињци 
– Петровић Лела, Београд, 
– Гавриловић Жељко, Ваљево 
– Благојевић Мила, Београд 
– Спасојевић Љубица, Ваљево 
– Јанковић Зоран, Ваљево 
– Гођевац Миле, Ваљево 
– Бабић Драгош, Ваљево 
– Баронијан Мања, Ваљево 
– Гајић Милена, Ваљево 
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– Тодоровић Олга, Ваљево 
– Кораћ Милош, Ваљево 
– Нада Мариновић, Ваљево 
– Драган Недељковић, Ваљево 
– Илија Павловић, Ваљево 
– Прикелмајер Јанко, Београд 
– Михајловић Милош, Ваљево 
– Михајловић Милош, Ваљево 
– Ђерић Михајло, Ваљево 
– Боурек Катарина, Ваљево 
– Винш Марија, Ваљево 
– Госпавић Марија, Ваљево 
– Јеротић Вера, Ваљево 
– Грбић Зорана, Београд 

Izvr{ilac: 1 arhivist 
 

3. Sre|ivawe, obrada i kori{}ewe arhivske gra|e 
 

Sre|ivawe i obrada arhivske gra|e od izuzetnog i velikog zna~aja, izrada 
nau~no-informativnih sredstava o fondovima i zbirkama i izdavawe gra|e na 
kori{}ewe u Arhivu, su poslovi ostvarivani u Odeqewu za sre|ivawe, obradu i 
kori{}ewe sa ukupno deset izvr{ilaca poslova; 4 arhivista i 6 arh. tehni~ara. 
3.1. Poslovi u arhivskom depou 

– Prijem arh. gra|e preuzete od imalaca - stvaralaca (primqeno 10 fondova) 
– U izve{tajnom periodu podneto je 469 zahteva za re{avawe od strane dr-

`avnih organa i institucija (sudovi, op{tinski organi, okrug, fond PIO, 
preduze}a i dr), kojima su, po slu`benoj du`nosti, re{ene molbe ili dato 
obave{tewe i, re{avawe zahteva privatnim licima. Najvi{e zahteva 
re{eno je za fond PIO Vaqevo - 235 zahteva. Re{avani su zahtevi vezni 
za oblike oduzimawa imovine (konfiskacija, agrarna reforma, PZF, naci-
onalizacija i eksproprijacija), kao i za gra|evinsku dokumentaciju. Ukupno 
je re{eno 158 zahteva. Privatnim licima koji su podneli zahtev ovom ar-
hivu re{eno je, ili su data obave{tewa, 76 zahteva.  

– Izdvojen je rad sa strankama (direktno i pru`awe informacija preko te-
lefona) za re{avawe molbi – pronala`ewe podataka i izdavawe kopija 
dokumenata u kojima se nalaze podaci potrebni radi dopune dokumentacije 
za prijavqivawe oduzete imovine Агенцији за реституцију Republiке 
Србије po obrascu ЗВИО (Sl. glasnik RS br. 71/2011) ili re{avawe zahte-
va za pronala`ewe dokumenata potrebnih za rehabilitaciju osu|enih li-
ca posle 1944. Zahteve su upu}ivani od privatnih lica, organa uprave, 
vi{ih i op{tinskih sudova iz Beograda, Чачка, Краљева, Сомбора, 
Бабушнице, Косјерића, Земуна, Uba, Qiga, Mionice, Obrenovca, a najvi{e 
iz Vaqeva. Re{eno je 83 zahteva.  

– Rad sa istra`iva~ima – Arhivu se obratilo 85 istra`iva~a koji su prove-

li u istra`ivawu 215 radnих dana. Najvi{e su za istra`ivawe kori{}eni: 
fondovi  verskih ustanova i organizacija (mati~ne kwige ro|enih, ven~a-
nih i umrlih), ONO Vaqevo, SO Vaqevo, zbirke,  ukori~eni godi{wi pri-
merci „Napreda“, „Glasa Vaqeva“ i „Glasono{e“. Istra`iva~i su naj~e{}e 
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istra`ivali i koristili arhivsku gra|u za potrebe izrade rodoslova po-
rodica i pisawe monografija i letopisa sela. 

– Poslovi u arhivskom depou – teku}i poslovi (manipulacije arhivskom gra-
|om, izdavawe arh. gra|e na sre|ivawe sme{taj preuzetih fondova u police 
prihvatnog depoa, rad na klasifikaciji preuzetih fondova, fotokopirawe i 
sl.) 

Izvr{ilac: 1 arh. savetnik, 1 arhivski pomo}nik i, po potrebi, ostali zapo-
sleni. 
 

Fond: A.2.1. Okru`ni sud u Vaqevu (1804-1944), 1807-1944.  
 

1832. godina 

Radne operacije: pregled predmeta i wihovo signirawe. Unos sadr`aja pred-

meta u bazu podataka: signatura, vrsta i kratak sadr`aj, sa geografskim i imen-

skim pojmovima. Ukupno unetо 292 predmetа.  
 
1898. godina  

Radne operacije: pregled arhivske gra|e, slagawe fascikulisane gra|e po fas-

ciklama, a u okviru fascikle po brojevima, formirawe predmeta, va|ewe krat-
kog sadr`aja, izdvajawe bolesnih predmeta, tehni~ki poslovi. 
Obra|eno je ukupno 44 predmeta i zapakovano u 2 arh. kutija. 
 

1900. godina 

Radne operacije: obrada 1900. godine, zapakovane u 9 arh. kutija. Pregled ar-
hivske gra|e, slagawe fascikulisane gra|e po fasciklama, a u okviru fasci-
kle po brojevima, formirawe predmeta, va|ewe kratkog sadr`aja, izdvajawe 
bolesnih predmeta, tehni~ki poslovi. Sre|ene su fascikle od XLIV do LXXXII – 
ukupno 850 predmeta.  

Izvr{ioci: 1 vi{i arhivist i 2  arhivska pomo}nika 

 

Fond: A.1.5.15. Okru`ni narodni odbor Vaqevo –  Personalno odeqewe 
ONO  (1945-1947), 1944-1947.  

Radne operacije: unos podataka o zaposlenima u odeqewima ONO Vaqevo – 
Privrednom, Poqoprivrednom, Prosvetnom, Socijalnom, Odeqewu unutra{-
wih poslova, sudovima... a sve na osnovu upitnika (li~nih kartona) za preko 300 
lica, odnosno „dr`avnih slu`benika“ (oko 80 strana kucanog teksta), зa period 
1945-1947, kut. inv. br. 6-8.  

Izvr{ilac: 1 arhivski savetnik 

Fond: A.1.5.15. Okru`ni narodni odbor Vaqevo –  Ваљево  (1945-1947), 
1944-1947.  

Radne operacije: Преглед, разврставање по одељењима (10 одељења, у оквиру 
одељења по врсти и хронологији) и обрада књига ОНО Ваљево према Водичу 
МИАВ – израда пописа књига, нових етикета и друго. Укупно 124 књиге или инв. 
јединице. 

Izvr{ilac: 1 arhivski savetnik  
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Fond: А.1.5. 19. Sreski narodni odbor Qig – Qig (1947-1955), 1945-1947. 
Radne operacije: klasifikacija i sistematizacija arhivske gra|e za period 
1947-1955, 2 arh. kutijе. 

Izvr{ilac: 1 vi{i arhivist 
 

Fond: A.4.2.135. Међуопштински историјски архив Ваљево - Ваљево (1948), 
1948-2001.  

Radne operacije: pregled registraturskog materijala, odabir arhivske gra|e, 
izlu~ivawe registraturskog materijala, klasifikacija na tematske celine, 
ispisivawe omotnica, pakovawe u arh. kutije i ispisivawe spoqa{weg opisa и 
иzvr{ena sistematizacija запаковане архивске грађе. Прегледана финансијска 
архива (4 дужна метра) за период 1987-1997. и одабрана арх. грађа запакована у 1 
arh. kutijу. 

Izvr{ioci: 1  arhivski savetnik i 1 arhivski pomo}nik 

 

Fond: A.6.2.3.1. 181. Друштвено предузеће Ваљевска индустрија коже, 
крзна, конфекције и галантерије „ВИК“ – Ваљево (1946-2008), 1921- 2008. 
Radne operacije: класификација и sistematizacija arhivske gra|e, за период 
1970-2009 (персонална досијеа по азбучном реду, завршни рачуни по хро-
нологији, као и остала општа и финансијска архива). Систематизоване 34 архив-
ске кутије, за које су урађене унутрашње листе са аналитичким пописом, тако да 
је нпр. за досијаеа фондова урађен азбучни регистар.  

Izvr{ilac: 1 arhivski pomo}nik 

 

Fond: Poqoprivredno preduze}e za proizvodwu, promet i usluge „Poqo-
plod“ sa p.o. – Vaqevo (1953-1999), 1977-1996. 

Radne operacije: sistematizacija arhivske gra|e 79 arh. kutijа – po grupama i 
godinama i tehni~ki poslovi (skidawe spajalica, ispisivawe omotnica sa krat-

kim sadr`ajem, pe~atawe).  

Izvr{ilac: 1 arhivski pomo}nik 

 
Збирка фотографија 

– Рад на збирци фотографија -  ревизија групе догађаји – 3 кутије 

Izvr{ilac: 1 vi{i arhivist 
 

Zbirka plakata 

Radne operacije: допуна збирке новопримљеним plakatима.  

Izvr{ilac: 1 vi{i arhivist 
 

4. Centar za informacije, arhivska biblioteka i ~itaonica 
 

Rad sa strankama i korisnicima arhivske gra|e i kwi`nog fonda bibliote-
ke, saradwa sa stru~nom i {irom javno{}u, neposredno i preko medija, odvijao 
se kontinuirano tokom cele godine. 
– Uslu`eno 97 korisnika biblioteke. 
– Nabavqeno je, ili dobijeno putem razmene, 22 nova naslova kwiga i peri-

odike, koji su katalo{ki obra|eni. 

Izvr{ilac: 1 vi{i arhivist 
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Digitalizacija 

– Дигитализовано и припремљено за публиковање на сајт архива 30 бројева 
Гласника (од 1. до 30. броја). 

– Дигитализовано и припремљено за публиковање на сајт архива два броја 
листа „Соколски поклич” 

– Iz sredstava buxeta Republike Srbije (Ministarstvo kulture) и буџета 

града Ваљева finansirano je digitalizovawe и израда физичких копија матич-
них црквених књига (40 књига). 
 

5. Kulturno-prosvetna delatnost Arhiva 
 

Saradwa, u~e{}e i poslovi: 

– U saradwi sa Arhivom Srbije, zajedno sa arhivistima pomenute institucije, 
ra|eno na sre|ivawu arhivske gra|e u Srpskoj crkvenoj op{tini u Be~u i ar-

hivske gra|e Hrama sv. Spiridona u Trstu (21 dan). 
– Изложба у Ваљевској гимназији (издвајање, попис докумената и израда паноа) 
– Изложба у Народном музеју Ваљево „Сликање иглом” (издвајање и попис 
докумената) 
– Попис и издвајање докумената за Матичну библиотеку „Љубомир Ненадовић“ – 
Ваљево која је била гост Народној библиотеци у Београду и том приликом 
приредила изложбу. 
– Сарадња са Радио Ваљевом, Радио „Источником“ Ваљевске цркве, листом 
РЕИК „Колубара“ и др.  

Predavawa: 

– Priprema i predavawa o Arhivu i arh. gra|i, као и о начину коришћења 
архивске грађе u~enicima O[ „Sestre Ili}“, Друге основне школе у Ваљеву, 
ОШ у Попучкама, Економске школе, Ваљевске гимназије и полазницима семи-
нара историје при Истраживачкој станици у Петници. Tokom izve{tajne godine 
odr`ano je 8 predavawa  kojima je prisustvovalo oko 260 u~enika.  

Izvr{ilac: 1 arhivski savetnik   

Konsultacije i pru`awe stru~ne pomo}i u pripremi  istra`ivawa svim za-
interesovanim istra`iva~ima. Posebna pa`wa iskazana je u pru`awu stru~ne 
pomo}i u~enicima u izradi radova za takmi~ewe iz istorije, diplomskih 
radova iz istorije, doktorskih radova, seminarskih radova i drugo. 

Izvr{ioci: svi arhivisti i 1 arhivski pomo}nik  
 
Издавачка делатност архива 

– Glasnik br. 45, godi{wak, MIAV, Vaqevo, 2011, obim oko 200 strana,  tira` 
500. ^itawe, redaktura, lektura i korektura radova pristiglih za ~asopis, ure-
|ewe nau~nog aparata ~lanaka prema harvardskom sistemu navo|ewa (dopuna na-
u~nog aparata, ujedna~avawe teksta fusnota...), odre|ivawe mesta prilozima, 
kontakti sa autorima, priprema sastanka redakcije (informacija o pristiglim 
radovima i predlog sadr`aja). 

– У сарадњи са Историјским институтом Београд објављена књига др Недељка 
Радосављевића „Стара црква у Миличиници – књига прихода и расхода 1846-
1863.” 
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IV. USLOVI U POGLEDU PROSTORA (KAPACITETI) I OPREMQENOST 

     USTANOVE 

Arhiv se nalazi u {irem centru grada, Pop-Lukina 52, i raspola`e sa {est zi-
danih objekata ukupne povr{ine 1060 m2 (upravna zgrada, dva prihvatna depoa, 
depo, zgrada stru~nih slu`bi i kotlarnica) i ogra|enom parkovskom povr{inom 
43,3 ara. 

Upravna zgrada sastoji se od kancelarijskog prostora, biblioteke i ~itao-
nice, ukupne povr{ine 250 m2. Opremqena je zadovoqavaju}e, daqinskim greja-
wem. 

Prihvatni depoi slu`e za prijem i privremeni sme{taj arhivske gra|e i 
registraturskog materijala, ukupne povr{ine 220 m2. Zgrade su neuslovne za 
predvi|ene namene: nije uvedena struja i grejawe i sklone su padu. Delimi~no 
su opremqene metalnim i drvenim policama. 

Depo slu`i za trajno ~uvawe sre|enih fondova i zbirki, ukupne povr{ine 550 
m2. Objekat je pod za{titom Republi~kog zavoda za za{titu kulturnih spomenika 
(nekada zgrada Vaqevske bolnice) i u pogledu sme{tajnog prostora zadovoqava 
potrebe. Radi obezbe|ivawa boqih uslova rada, kao i neophodne temperature 
i vla`nosti vazduha zbog arhivske gra|e, obezbe|eno je grejawe za ve}i deo 
zgrade. 

Zgrada stru~nih slu`bi ima 130 m2 i postoje}i kancelarijski prostor u woj 
je adekvatno opremqen. 

 

Investicije 

У 2012. години није било инвестиција. 
 

V. ORGANIZACIJA RADA I KADROVI 

Organizacija rada je u skladu sa organizacijom rada mati~ne ustanove (Ar-
hiv Srbije) i Zakonom o za{titi kulturnih dobara Republike Srbije i odvija se 
kroz organizacione jedinice: 
– odeqewe za za{titu, evidentirawe i preuzimawe arhivske gra|e i regi-

straturskog materijala van Arhiva 
– odeqewe za sre|ivawe, obradu i kori{}ewe arhivske gra|e 
– centar za informacije 
– odeqewe op{tih poslova 

Radno vreme ustanove odvija se u zakonskim okvirima. 

Arhiv je tokom 2012. godine obavqao svoju delatnost bez promena u organi-
zaciji rada. 
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Spisak zaposlenih u Arhivu са школском спремом и укупним коефицијентом у 2012. 

 

 

VI. FINANSIJSKI IZVE[TAJ O POSLOVAWU USTANOVE ZA 2012. GODINU 
 

Међуопштински историјски архив Ваљево је у пословној 2012. години остварио  

приходе у износу од ........ 14.581.437,03 динара 
расходе у износу од ......... 14.707.271,96 динара 
дефицит ................................. 125.834,12 динара 
 

Образложење за исказани дефицит: 

Из суфицита 2011. године (који је остварен од сопствених прихода) реализован је део 
пројекта уградње противпожарне централе у 2012. години. 
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Преглед прихода 2011.и2012.године 

р.бр. Град Ваљево 
конто 
бр 

конто 
бр 2011.год. 2012.год. индех 

1 плате запосленима 411111   8,793,157.15 9,127,149.44   

I плате запосленима   411 8,793,157.15 9,127,149.44 103.80 

2 допринос за ПИО 412111   967,247.30 1,004,684.37   

3 допринос за здр.ос 412211   540,779.16 561,709.99   

4 допринос зс незап 412311   65,948.66 68,501.11   

II 
социјални 
доприноси   412 1,573,975.12 1,634,895.47 103.87 

5 јубиларненаграде       39,242.11   

5 платни промет 421111   88,796.32 82,036.42   

6 
електрична 
енергија 421211   48,339.73 47,357.47   

7 централно грејање 421225   829,367.00 857,006.00   

8 водовод и канализ 421311   4,475.00 7,833.00   

9 дератизација 421321     6,000.00   

9 одвоз отпада 421324   6,356.86 4,714.89   

10 чишћење 421325   815.00 683.46   

11 
телефони 
телефакси 421411   87,417.94 94,131.78   

12 поштанске услуге 421421   4,637.50 3,819.00   

13 осигурање имовине 421511   79,708.00 45,786.00   

III стални трошкови   421 1,149,913.35 1,188,610.13 103.37 

14 услуге штампе 423419   310,000.00 210,000.00   

15 
остале опште 
услуге 423911         

IV услуге по уговору   423 310,000.00 210,000.00 67.74 

16 
специјализоване 
усл 424221   540,000.00 100,000.00   

17 одржавање паркова 424511   40,000.00 40,000.00   

V 
специјализоване 
усл   424 580,000.00 140,000.00 24.14 

18 
текуће 
попр.зидарске 425111   10,900.00 40,000.00   

19 
текуће 
попр.водовод 425115   55,000.00     

20 
текуће 
попр.противпо 425229   160,000.00 179,924.28   

VI текуће поправке   425 225,900.00 219,924.28 97.35 

21 
материјал 
администр 426111         

22 
материјал -
стр.литер 426311   31,000.00 34,000.00   

VII материјал   426 31,000.00 34,000.00 109.68 

  свега     12,663,945.62 12,554,579.32   

  
спец. усл. Минис. 
Кул.       200,000.00   

  Друге општине     1,249,131.28 1,534,128.96 122.82 

  Остали приходи     513,690.21 492,728.75 95.92 

              

  Укупни приходи     14,426,767.11 14,581,437.03 101.07 
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VII. ZAKQU^NA RAZMATRAWA 
 
U izve{tajnoj godini realizacija osnovnih funkcija Arhiva bila je u osnovi 

na nivou ranijih godina. Arhiv je obavqao poslove u zakonskim okvirima i prema 
ustaqenoj arhivisti~koj praksi. У 2012. години  Кada je re~ o kadrovima, s obzirom 
na odlazak troje zaposlenih u penziju, potrebno је zaposliti jo{ jednog istori~ara, 
kako bi se ispunili uslovi iz Pravilnika o bli`im uslovima za po~etak rada i oba-
vqawa delatnosti ustanova za{tite kulturnih dobara (Sl. glasnik RS 21/95). 
 

 

 

 

 

 

  

Vaqevo, 30. januar 2013. 

Direktor 
 

 

Алекса Томић 




