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АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР ЗБИРКЕ VARIA 1832–
(наставак из прошлог броја)

71.
1926. септембар 20 – 1928. септембар 8, Обреновац ЗV-71
Књига јутарњих рапорта суда општине Обреновац од 19261928. године. Рапорте су подносили дежурни чиновници. Извештавали су о томе каква су дешавања била у вароши током
ноћи, јел било нешто непредвиђено, у којим кафанама је свирала
музика итд.
Књига је у тврдом повезу, који је похабан, а лепак је временом
попустио и листови књиге су се одвојили од повеза, тако да је потребно пажљиво руковање да не би дошло до још већег оштећења.
Књига је писана руком и нестандардног је формата 25x17cm.
72.
Без датума, Београд ЗV-72
Успомена у облику мапе од 3. октобра, 1929. године, када је
краљ Александар Карађорђевић поделио Југославију на Бановине. На мапи су уцртане границе Бановина са именима већих
градова и имена и слике свих банова који су управљали Бановинама. На мапи се налазе слике и краља Александра Карађорђевића и и председника министарског савета Петра Живковића.
Предмет се састоји од једног документа који је штампан. На
њему се не налази време настанка. Документ је претрпео озбиљна оштећења, и потребна је рестаурација. Веома је погодан за
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излагање на изложбама. Нестандардног је формата, димензија
29x37cm. Л: 1,0
73.
1931. децембар 26 – 1942. септембар 13, Ваљево ЗV-73
Записници са седница управног и надзорног одбора Задруге државних службеника за набавку намирница у Ваљеву 19311942. године. На седницама су доношене одлуке по ставкама где
су се расходи одобравали.
Књига је у тврдом повезу. Одлично је сачувана сем повеза на
коме се налазе мања оштећења. Писана је руком, а књига је нестандардног формата, домензија 33x21cm.
74.
1932. фебруар 17, Осладић ЗV-74
Правилник земљорадничке, набављачке и продавачке Задруге у Осладићу од 17. фебруара, 1932. године. У правилнику се
могу наћи информације о задацима Задруге и времену њиховог
трајања, условима које треба испунити да неки грађанин постане задругар, органима управе и њиховим задужењима итд.
Правилник је штампана књижица са меким повезом који је
розе боје. Добро је очувана, без већих оштећења и нестандардног
је формата, димензија 15x11cm.
75.
1934. јун 25, Ставе ЗV-75
Жандармска станица са Става обавештава Начелника среза Подгорског о Ћирић Влајку из села Мајиновића и његовим
учињеним делима 1934. године. Ћирић Влајко је био под присмотром, јер је код дућана Мирка Тодорића пред више особа критиковао тадашње уређење Краљевине Југославије и слабу економску ситуацију у држави. У предмету се наводе и имена лица која
су чула анти-државни говор Ћирић Влајка. Над осумњиченим је
уведена присмотра од стране жандарма.
Предмет се састоји од једног штампаног листа. На њему се
налазе печати жандармске станице са Става као и Начелства
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среза Подгорског. Документ је у добром физичком стању, а димензија 34x21cm. Л: 1,0
76.
1934. април 11 – 1940. јануар 3, Ваљево ЗV-76
Књига благајне Јадранске страже Ваљево од 1934-1940. године. У књизи се налази преузимање и издавање новца разним
правним и физичким лицима.
Књига Јадранске страже је у тврдом повезу, добро сачувана.
Попуњавана је руком ,а рукопис је веома читак. Књига је нестандардног формата, димензија 33x21cm.
77.
1934. јануар, – ЗV-77
Проглас организације „Црвена помоћ” под називом „Напоље
из Главњаче (затвор политичких противника режима) са политичким затвореницима”. Проглас је упућен радницима и сељацима Краљевине Југославије да устану против државног режима
који се у то време жестоко обрачунавао са политичким противницима, посебно са комунистима. Наводи се и број затвореника
који су „неправедно” осуђени на вишегодишње робије, као и на
смртне казне. Да би пружили што већу потпору политичким затвореницима „Црвена помоћ” је организовала разне одборе за
помоћ затвореницима и њиховим породицама, као и одборе који
су требали да раде на амнестији политичких затвореника. Други
проглас ове организације под називом „Конспирација и држање
пред полицијом и на суду” говори о борби капитализма и радничке класе, као и на који начин доћи до главног циља тј. опште
револуције. Одређен је избор и контрола чланова, организација
говора и састанака, како и којим данима се врши претрес станова и хапшења чланова комунистичке партије и да чланови
партије морају бити спремни за најгоре врсте тортура, мучења и
пребијања. Прогласи су објављени јануара 1934. године.
Документа су штампана на папиру, а слова су љубичасте
боје, која је поприлично избледела и отежано је читање докумената. Димензије докумената су 34x21cm. Л: 4,0
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78.
1936. октобар 1 – 1938. децембар 8, Ваљево, Мионица ЗV-78
Радомир Стефановић, лекар из Ваљева, тражио је дозволу од
власти за организацију збора у Мионици. Приликом одржавања
збора ухапшен је Јевтић Марко из Шушеоке из непознатих разлога. Из докумената које архив поседује не може се закључити
ништа више, јер је предмет непотпун.
Сва документа су истих димензија и нестандардног формата 17x21cm. Поједина документа су штампана, а нека су писана руком на папиру и на њима се налазе печати разних управа,
начелстава, општина итд. Сва преписка је у добром физичком
стању. Л: 10,0
79.
1938. октобар 21 – 1938. октобар 22, Ваљево ЗV-79
Молба Милана Китановића из 1938. године, обућарског радника из Ваљева, градском поглаварству у Ваљеву, да се именовани упише у бирачке спискове општине града Ваљева, јер за то
испуњава све потребне услове по закону. Молба подносиоца је
уважена.
У предмету се налазе само штампана документа, црним и
љубичастим словима. У добром су физичком стању и различитог
формата 34x21cm и 17x21cm. Л: 3,0
80.
1939. септембар 15, Ваљево ЗV-80
Записник о претресу стана и свих стамбених просторија
Боже Божића, опанчара из Ваљева 15. септембра 1939. године.
Претрес је извршен због сумње да је Божа Божић држао код себе
илегални комунистички материјал.
Записник је писан на папиру руком. Лева страна документа
је на појединим местима исцепкана, сем тог дела остатак је у
солидном стању. Димезије су 34x21cm, а на документу се налази
и печат Начелства среза Колубарског. Л: 1,0
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81.
1939. септембар 25 – 1949. децембар 31, Рукладе ЗV-81
Књига записника са седница управног и контролног одбора
ЗЗ у Рукладама од 1939-1949. године.
Књига је рађена у тврдом повезу. Корице су одлично очуване, а
на задњим корицама са унутрашње стране налази се воштани
печат црвене боје. Књига је у одличном стању, писана је руком.
Димензије су 34x21cm.
82.
1942. октобар 15 – 1942. октобар 21, Уб ЗV-82
Кореспонденција између Начелства среза Тамнавског и општине Мургашке 1942. године, за време немачке окупације. У
овим документима наводи се нестанак неколицине деце узраста
од 13-15 година, требовање за јаја, испомоћ код товарења дрва,
превоз цемента, заплена жита власницима који немају пропуснице за извоз.
Документа су мањег формата, димензија 17x21cm. На свима
се налази печат општине Мургаш. У добром су физичком стању,
сва документа су штампана. Л: 6,0
83.
1942. децембар 21, Ваљево ЗV-83
Списак пушача особља Предстојништва градске полиције
1942. године. Списак је предат надзорништву финансијске кон
троле ради издавања купона за пријем дувана.
Документа су писана на папиру руком, нестандардног су формата 31x21cm., у одличном су физичком стању и веома су читки.
На документима се налази и печат Предстојништва градске полиције. Л: 2,0
84.
1942. децембар 25, Уб ЗV-84
Списак избеглица настањених у Убу, састављен 25. децембра
1942. године. У списку се налазе имена и презимена избеглица,
њихово занимање, година рођења или година старости, место,
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општина, срез и покрајна одакле су дошли, имена жена, деце и
осталих остављених чланова породице и њихове године старости, месечна зарада или плата.
Списак је укоричен са меким повезом зелене боје, а наслов је
штампан . Централни део списка је рађен на папиру, а колоне су
попуњаване руком. Папир је на коцкице попут свеске из математике. У добром је физичком стању, димензија 34x21cm. Л: 8,0
85.
1943. јануар 21 – 1943. март, Београд ЗV-85
Мапа и сви пројекти везани са водоводну мрежу Уба која је
рађена 1943. године. У предмету се налази и техички извештај
шефа Санитетско-техничког одељења у коме говори да ће радови на мрежи снабдевати водом целу варош Уб са 6 јавних чесми.
Поред ових чесми предвиђено је и јавно купатило са 4 туша. Након техничког извештаја урађен је премер и предрачун радова.
Мапе и пројекти су рађени на различитим форматима најчешћих димензија 34x120cm, на дебљем квалитетнијем папиру.
Сви пројекти су у одличном стању. Остатак документације
рађен је на обичном папиру димензија 34x21cm., на појединим
документима писано је руком, док су на другим документима
штампана слова. Слова су црне и љубичасте боје. Л: 18,2
86.
1950. фебруар 21 – 1952. април 2, Горња Буковица ЗV-86
МНО Горња Буковица, записници са седница извршног одбора 1950-1952. године.
Записници су вођени у једној свесци чије су корице тврдог повеза. Свеска је попуњавана руком и у одличној је физичком стању.
У свесци осим решења извршног одбора постоји и печат МНО
Горња Буковица. Свеска је димензија 29x21cm.
87.
1952. март 20 – 1952. децембар 30, Горња Буковица ЗV-87
Поверљива документација МНО општине Горња Буковица:
списак младића за регрутацију 1952. године, инвентар војнич136
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ке опреме, наредба поводом сече, чувања и одржавања шума и
шумских површина, откуп вуне и кукуруза од стране државе,
предлог плана откупа ушура од воденица и млинова, план и
програм логоровања омладине НОО Горња Буковица.
Документација у предмету је разноликог садржаја. Слова су
штампана на папиру, лошег квалитета, стандардног формата
А4. Л: 20, 1
88.
1955. мај 8 – 1955. септембар 16, Јовања ЗV-88
Буџет НОО Јовања за 1955. годину. У предмету се налазе приходи и расходи општине Јовања за текућу годину, као и записник о подели средстава буџетске резерве.
Документа у предмету су стандардног А4 формата. Слова су
штампана на папиру плаве боје. Један документ је писан руком
на папиру. На документима нема никаквих назнака оштећења,
тако да се може рећи да су у одличном стању. Л: 8, 0
89.
1955. октобар – 1955. децембар, Петница ЗV-89
Тромесечни буџетски план НОО у Петници за период октобар-децембар 1955. године. У предмету се наводе приходи и расходи за ово тромесечје.
Документа су стандардног А4 формата. Слова су штампана,
црне боје. На првој страни налази се печат Народног одбора општине Ваљево. Цео предмет је одлично очуван, без икаквих оштећења. Л: 3,1
90.
1955. октобар – 1955. децембар, Горња Грабовица ЗV-90
Тромесечни буџетски план НОО Горња Грабовица за период
октобар-децембар 1955. године. У предмету се налази предлог
буџета за 1955. годину, као и буџетски приходи и расходи за поменуто тромесечје.
Документа су у одличном физичком стању, већина стандардног А4 формата, а има докумената и мањих димензија. Слова су
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штампана на папиру различитог квалитета. На већини докумената налази се и печат НОО Ваљево. Л: 12,1
91.
1955. октобар – 1958. август 17, Бело Поље ЗV-91
Тромесечни буџетски план НОО Бело Поље за период октобар-децембар 1955. године. У плану се налазе буџетски приходи
и расходи за поменуто тромесечје. У предмету се још налази и записник са збора бирача насељеног места Бело Поље од 17. октобра,
1958. године и записници са седница сеоског МОО Бело Поље од
1955-1957. године. Записници су систематизовани хронолошки.
Документа у предмету су штампана и писана на папиру
стандардног А4 формата. У одличном су физичком стању. Записници постоје и у штампаној и у писаној верзији. Поједини записници писани су на папиру розе боје. На документима се налазе и печат НОО Ваљево као и печат за завођење докуметације.
Л: 31,1
92.
1955. август 21 – 1957. мај 8, Тубравић ЗV-92
Записници са седница НОО Тубравић 1955-1957. године. У записницима се налази тачан број одборника који су присуствовали седницама, а наводили су се одборници који су недостајали.
Затим је изношен дневни ред у више тачака, које су свака понаособ претресане. На крају сваког записника налазе се решења која
је донео НО.
Записници са седница вођени су на папиру, штампаним словима у црној и плавој боји. На документима постоје мања оштећења, као и мрље од рђе које су проузроковале спајалице. Документа су стандардног А4 формата. Л: 186,0
93.
1958. април 15 – 1964. фебруар 23, Горић ЗV-93
Књига записника са седница зборова бирача и сеоског MO
Горић 1958- 1964. године. У записнику након уводног дела налази се дневни ред седница, а након тога донете одлуке MO.
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Књига је у тврдом повезу браон наранџасте боје. Листови су
на појединим местима помало пожутели, па се не може рећи да је
у добром физичком стању, али нема исцепаних листова. Записници су вођени руком. Књига је у линије, нестандардних димензија 29x20cm.
94.
1958. април 27 – 1964. март 1, Доња Грабовица ЗV-94
Књига записника са седница зборова бирача и сеоског MO
Доња Грабовица 1958-1964. године. Након уводног дела, у записницима се наводи дневни ред седнице. Следи решавање проблема од локалног значаја и на крају закључак седнице.
Књига је нестандардног формата 29x20cm., у тврдом повезу
браон наранџасте боје, у линије. Сем неколико жутих мрља на
папиру, одлично је сачувана, нарочито корице књиге. Записници
су вођени уредно руком.
95.
1945. фебруар 8 – 1946. мај 8, Коњуша ЗV-95
Документа везана за MНO Коњуша 1945-1946. годинe. У предмету се налазе наредбе, записници, забране, извештаји, документа различитог тематског садржаја.
У предмету се налазе упутства о раду сваког појединачног
органа власти на пољу чувања, унапређивања и рада у шумама.
Оном ко се није придржавао ових упутстава следиле су огромне
казне. Даље у предмету се налази наредба да се Команди достави списак свих војних обавезника, са детаљним упутствима шта
списак све мора да садржи. У предмету се такође могу наћи докумнета која говоре о буџету МНО Коњуша у 1945. години, као и
правилник о извршењу буџета.
Предмет садржи и документа која су упућена МНО Коњуша
од стране СНО да се што пре достави списак аграрних интересената, како би се спровео Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији.
Већина докумената је штампана, сем два која су писана руком. Папир је углавном лошег квалитета, што је један од разлога
слабе физичке очуваности ових докумената. На појединим доку139
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ментима боја је избледела, што отежава читање. Има докумената стандардног А4 формата као и нестандардних димензија
34x21cm. Л: 32,0
96.
1945. јануар 24 – 1947. фебруар 19, Радуша ЗV-96
Записник са седнице МНО Радуша од 15. јануара, 1946. године. Расправа на седници односила се на буџет и регулисање
трошкова чланова одбора. Други део предмета односи се на
утврђивање објеката аграрне реформе на поседима Недић Живојина из Радуше, спискове особља МНО који су требали да плате службенички порез и списак погинулих и несталих бораца
од 1941. године. Трећи део предмета односи се на признанице за
исплату физичким и правним лицима 1945-1947. године.
Документа у предмету су стандардног А4 формата. Рађена су
на папиру доброг квалитета на којем не постоје већа оштећења.
На докуметима се налази и печат црвене боје Народноослободилачког одбора Радуша. У средини печата налази се црвена петокрака. Л: 65,0
97.
1946. јул 11 – 1955. јул 20, Попучке ЗV-97
У предмету се налази група докумената везана за МНО Попучке 1945-1950. година. Уверење да је једном човеку изгорела
кућа за време окупације Немачке, захтев за попис стручних кадрова, захтев Јованке Митровић да јој се изда уверење да јој је
муж погинуо у Срему 1945. године служећи у НОВ, у предмету
се још налази списак инвалида из ратова 1912-1918. године, као
и наређење за обавезан откуп кукуруза, пасуља и сточне хране.
Од поверљиве документације у предмету се налази захтев војног отсека да се изврши упут регрута у стални кадар ЈА, као и
списак лица за која се сматра да су отишли са четницима и љотићевцима и не зна се где се налазе.
Записници седница извршног одбора МНО 1948. године и
записници са седница пленума НОО Попучке 1952-1955. године
налазе се у предмету. Записник са седница извршног одбора донео је одлуку која лица да сеју шећерну репу на означеним повр140
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шинама. Седница пленума НОО бавила се разним питањима од
локалног заначаја, поштујући протокол при доношењу одлука.
Књига записника са седница пленума НОО Попучке рађена је
у тврдом повезу. Одлично је очувана, а записници су вођени руком. Димензије књиге су 29x21cm. Документа која се тичу МНО
Попучке добро су очувана. Већина их је штампана, а мали број је
писан руком. Руком писана документа су углавном од физичких
лица која су се обраћала МНО Попучке. Документа су већином
А4 формата, док је мањи број мањег формата, на њима се налазе
печати МНО Попучке. Л: 25,0
98.
1946. септембар 16 – 1946. новембар 13, Санковић ЗV-98
МНО Санковић, признанице финансијског карактера из
1946. године.
Признанице се рађене на папиру и писане су руком. Одлично су
очуване, и нестандардног су формата, димензија 15x21cm. Л: 5,0
99.
1946. јул 16 – 1947. јануар 30, Паштрић ЗV-99
Записник са седнице МНО Паштрић од 30. јануара, 1947. године. Седница се бавила питањем набавке и испалте разних потребштина. У предмету се налазе и признанице које су издаване
државним чиновницима као доказ да су примили плату 19461947. године.
Записник са седница је вођен руком, на папиру А4 формата.
Признанице су издаване у штампаном облику, а неколико њих је
писано руком. У добром су физичком стању, и нестандардног су
формата, димензија 15x21cm. Л: 17,0
100.
1946. јун 19 – 1947. март 17, Доња Буковица ЗV-100
Предмет се односи на документа везана за МНО Доња Буковица 1946-1947. године. Документа су следеће садржине: извештаји о бројном стању воћњака и винограда, упутства о раду на
пчелињацима, наређења војног отсека да се ураде упитници за
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инвалиде како би се добило тачно бројно стање, као и попуњени
обрасци са пријавом инвалида, откуп житарица итд.
Од поверљивих докумената у предмету су документа која
су упућена од стране војног отсека: да МНО не прави никакве
сметње војним обавезницима који имају законско право на одлагање војног рока, документа везана за формирање интерната
војних ученика, упутство за попуњавање месног списка, списак
лица која се налазе у иностранству са територије МНО Доња Буковица.
Већина документа је А4 формата, штампана су и рађена на
папиру. Сем мањих оштећења која се налазе у угловима поједних
докумената добро су очувана. У предмету се налазе печати више
државних органа и територијалних јединица. Л:32,0
101.
1946. јул 16 – 1947. април 6, Табановић ЗV-101
У предмету МНО Табановић налазе се признанице на име
плата државним службеницима 1946-1947. година. Записник са
седнице извршног одбора МНО Табановић, на којој се говорило о расподели позајмљеног новца од СНО 1947. године. Два документа финансисјке природе, која говоре о позајмици новца и
разних набавки (дрва за огрев, канцеларијски материјал...) 1947.
године.
Поједина документа су А4 формата, док је већи број мањег
формата, димензија 10x21cm и 19x21cm. Писана су на папиру руком, и на документима не постоје оштећења било које врсте. Л:
19,0
102.
1946. новембар 29 – 1950. децембар 5, Брезовица ЗV-102
У предмету МНО Брезовица 1946-1950. година налазе се посебне пореске пријаве за 1946. годину о постигнутом приходу од
предузећа, радњи и занимања. Лице је морало да пружи доказе
о плаћеном општем порезу, а наплаћивао се и порез на луксуз.
У предмету се још налази финансијска архива: годишњи рачун
за 1946. годину МНО Брезовица, буџет МНО Брезовица за 19491950. годину, платни списак особља МНО Брезовица за месец
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децембар 1950. године. Списак народних непријатеља по акту
одсека народне имовине 1946. године и предглед бројног стања
службеника и одборника МНО у Брезовици.
Документа у облику образаца су нестандардног формата
34x24cm,а постоје обрасци и мањих димензија. Сви обрасци су у
штампаном облику са остављеним маргинама за попуњавање.
Буџет МНО Брезовица је такође рађен у штамоаном облику са
маргинама за попуњавање. Остала документа као што су спискови и завршни рачуни рађена су на папиру руком. Предмет је у
целости одлично сачуван, без видљивих оштећења. Л: 21,0
103.
1946. октобар 23 – 1950. Шарбане ЗV-103
У предмету се налазе записници са седница МНО Шарбане
1946-1949. године. Преглед бројног стања одборника и службеника МНО Шарбане 23. новембар, 1949. године. Преглед се састоји од табела са именима и презименима службеника и одборника, њихова звања, посао на коме раде, број деце, плата и
приходи. Последња целина у предмету је финансијска архива у
којој се налазе завршни рачуни 1946. година, и буџет 1949-1950.
године.
Документа у предмету су стандардног А4 формата. Половина их је писана руком на папиру, док је друга половина штампана. На папирима се налазе блага оштећења, веропватно од
влаге. На документима постоје печати Народно ослободолачког
одбора Шарбани, који је црвене боје са петокраком у средини, и
печати МНО. Л: 17,0
104.
1946. август 7 – 1951. фебруар 11, Каленић ЗV-104
Документа везана за МНО Каленић. Конфискација имовине
Петровић Милована Миодрага 1946. године, који је због оптужбе
да је сарађивао са окупатором и народним издајницима стрељан
у Ваљеву 1944. године. Преглед бројног стања службеника и одборника МНО Каленић и износ једномесечних плата. Преглед
је рађен у облику табеле са списком имена, њихова звања, посао на коме раде, број деце, основна плата итд. Посебну целину у
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предмету представља финансијска архива у којој се налазе препис платног списка за децембар месец 1950. године и буџет МНО
Каленић за 1949-1951. године.
Документа у предмету су добро сачувана, без оштећења.
Већина их је штампана на папиру, док је један документ писан
руком. Стандардног су А4 формата и на њима се налази печат
МНО Каленић. Л: 15,0
105.
1947. март 15, Непричава ЗV-105
Документа везана за МНО Непричава из 1947. године. Аграрни суд у Ваљеву потврдио је одлуку МНО Непричава о утврђивању месних аграрних субјеката на поседу ранијег власника
Јеротић Алексе Милорада из Врховине 18. јула, 1947. године. Аграрној реформи била су подвргнута и имања Поповић Миливоја
из Непричаве и Станковић Душана, земљорадника из Бајевца.
Њихова имовина у површини од 21.16.04 ха и 32.90.97ха додељена је физичким лицима.
Већина докумената писана је руком на папиру, док су 3 документа штампана. У добром су физичком стању, без оштећења.
Стандарног су А4 формата, док су 3 документа мањег нестандардног формата 16x21cm. На њима се налази и печат Окружног
народног суда. Л: 9,0
106.
1947. јул 10 – 1951. фебруар 9, Осладић ЗV-106
У предмету се налази књига записника са седница МНО Осладић 1948-1951. године. На седницима се расправљало о стварима
од локалног значаја, поправка путева, промена чланова, разрез
аконтације пореза на доходак земљорадника итд. Друга целина
у предмету односи се на решења о обавезној испоруци житарица
приватих власника. Решење садржи следеће податке: име и презиме власника, величину његовог поседа и колико је дужан да
испоручи држави пшеница, ражи, јечма, овца и кукуруза у зрну.
Књига записника са седница МНО Осладић је стандардног
А4 формата. Рађена је у тврдом повезу на којем са унутрашње
стране постоје извесна оштећења, а неколико листова је одвоје144
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но од повеза. Књига је попуњавана руком. Документа у предмету
су сатандардног А4 формата. То су штампани обрасци, а празне
колоне су попуњаване руком. Сем жутих мрља на појединим документима, добро су очувана. Л: 98,0
107.
1949. март 8 – 1950. новембар 9, Горња Грабовица ЗV-107
Записници са седница фронта МНО, извршног одбора и пленума у Горњој Грабовици 1949-1950. година. Седнице су се бавиле питањима од локалног значаја као нпр. бирање и смењивање
чланова, план сечења дрвећа, одлуке буџета о трошковима, план
откупа масти и свиња итд.
Записници су вођени у књизи која је у тврдом повезу. На ивицама повеза постоје мања оштећења. Књига је нестандардног
формата, димензија 29x21cm. Попуњавана је руком.
108.
1949. новемар 10 – 1951. април 13, Оглађеновац ЗV-108
МНО Оглађеновац, записници са седница извршног одбора и пленума 1949-1951. године. На седнцицама одбор се бавио
питањима од локалног значаја, као нпр. развијање плана откупа
меса и масти, пролећна сетва, сеча шума итд.
Записници су вођени у књизи мањег нестандардног формата,
димензија 20x14cm. Књига је попуњавана руком. У тврдом је повезу, на коме се налазе блага оштећења.
109.
1949. – 1954. јул 28, Тулари ЗV-109
У предмету се налазе документа везана за НОО Тулари 19491954. године. Спискови уживалаца сталне помоћи материјално
необезбеђеним лицима, који су вођени по месецима. Месни самодоприноси НОО Тулари 1951. године. У њима се налазе имена
и презимена лица, површина њиховог поседа, висина дохотка за
годину дана и износ по дохотку. Последња целина у предмету је
финансијска архива. Завршни рачун за 1952. годину са приходима и расходима НОО Тулари. Платни списак службеника за
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месец октобар 1952. године. Буџет НОО Тулари за године 1949,
1952 и 1954.
Документа у предмету су одлично очувана. Већина докумената је штампана, док је један писан руком. Стандардног су А4
формата, само су платни спискови мањег, нестандардног формата 15x21cm. На њима се налази печат НОО Тулари. Свеска је
стандардног А4 формата, у меком повезу, исписивана руком. На
корицама постоје блага оштећења, видљиви су трагови жутих
мрља. Л: 20,0
110.
1950. јун 26 – 1952. април 3, Врагочаница ЗV-110
МНО Врагочаница 1950-1952 године. У предмету се налази поверљив деловодни протокол 1950-1951. године. За годину
1950. у протоколу су завођени предмети од 1 до 216. За годину
1951. завођени су предмети од 1 до 58. Други поверљиви деловодни протокол обухватао је 1951-1952. годину. За годину 1951.
завођени су предмети од 1 до 150, а за 1952. годину предмети од
1-39. Документа у предмету су такође поверљива. Односе се на
кореспонденцију између војног одсека Осечине и МНО Врагочаница 1952. године. Војни одсек је прослеђивао захтеве МНО,
као што су: састављање спискова за нове регруте у ЈА, упутство
о завођењу поверљивих докумената и вођењу поверљивог деловодника, план и програм логоровања регрутованих омладинаца
итд.
Докумета у предмету су добро очувана, без оштећења. Штампана су на папиру. На њима се налази печат Војног одсека Осечина црвене боје. Стандардног су А4 формата, само је један документ мањег формата 15x21cm. Деловодни протоколи вођени су
у свескама стандардног А4 формата. Корице свеске су увијене, са
благим оштећењима. Л: 9,0
111.
1945. јануар 24 – 1945. фебруар 17, Ваљево ЗV-111
Требовања за потребе фабрике „Вистад”, Радничког батаљона, I батаљона, II дринске бригаде, Ваљевског партизанског батаљона. Требоване су основне животне намирнице: хлеб, месо,
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маст, кромпир, пасуљ, лук, со, брашно. Документа датирају од
1945. године.
Докмента су штампана, а рађена су у облику обрасца са празним маргинама које су попуњаване руком. Нестандардног су формата, димензија 15x10cm. У добром су физичком стању, без оштећења. Л: 14,0
112.
1945. јун 12 – 1947. септембар 23, Ваљево ЗV-112
Књига записника са седница пословног и контролног одбора
радничко-службеничке набављачко-потрошачке задруге СОЈ у
Ваљеву 1945-1947. године. На почетку сваког записника налази се
датум одржавања седнице, имена присутних лица, да би се затим
наставило са дневним редом по ставкама и решавањем проблема.
Књига је рађена у тврдом повезу. На ивицама повеза налазе
се блага оштећења. Књига је нестандардног формата, димензија
33x20cm. Записнике је водиио секретар, читким рукописом.
113.
1947. фебруар 9, Горња Грабовица ЗV-113
Земљорадничка набављачко-продајна задруга СОЈ у Горњој
Грабовици. У предмету се налази годишњи рачун задруге: имовина, приходи, дуг и расходи за 1946. годину. Записник са седница скупштине задруге 1947. године. На седници су бирали
председника скупштине, секретара и чланове, а у одлукама је
образложено који су то послови које обављају.
Документа у предмету су писана руком на папиру и у одличном су физиком стању, без икаквих оштећења. Стандардног су
А4 формата, а на њима се налази и печат земљорадничке набављачке-продајне задруге СОЈ. У средини печата је петокрака.
Л: 4,0
114.
1947. фебруар 8 – 1947. децембар 1, Тврдојевац, Уб ЗV-114
Предмети везани за Месни одбор народног фронта Тврдојевац 1947. година. Документа су различитог садржаја:
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Срески народни одбор указивао је на грешке при раду МНО.
Одборима се посебно замерало на рад поште код које се беспотребно задржавала документација неопходна за текући рад.
Одржавање свечаности 7. јула поводом дана народног устанка у Србији. Предвиђено је да уметничке групе организују приредбу као и целокупан културно- уметнички програм.
Апел за прикупљање прилога по Месним одборима народног
фронта.
Обавештење о избору руководства Народне омладине за 1948.
годину.
Документа су стандардног А4 формата. Штампана су на папиру. Слова су љубичасте боје. На докуметима не постоје оштећења, тако да су у добром физичком стању. При дну се налази
печат Среског одбора народног фронта Уб, који је такође љубичасте боје са петокраком у средини. Л: 5,0
115.
1948. фебруар 18 – 1949. фебруар 25, Врачевић ЗV-115
Деловодни протокол Народни фронт Србије месни одбор
Врачевић за 1948-1949. годину. У деловодном протоколу за 1948.
годину заведени су предмети од 1 до 68, а за 1949. годину предмети од 69-85. У предмету се налазе и документа разноликог садржаја која само у некој мери осветљавају рад Народног фронта
Србије. Сва докумета потичу из 1948. године.
Деловодни протокол у облику књиге претрпео је доста оштећења. На папиру се налази доста флека жуте боје, а поједине
стране су исцепкане. Протокол је штампан у облику обрасца са
празним колонама, које су попуњаване руком. Штампу је радила Југословенско штампарско предузеће у Београду. Деловодник
је стандардног А4 формата. Докумета су штампана, рађена на
папиру слабог квалитета. Поједина су слабо читљива. Стандардног су А4 формата и на њима се налази печат Народног
фронта Србије са петокраком. Л: 5,0
116.
1949. октобар 10 – 1950. јул 5, Бабина Лука ЗV-116
Записници са седница Управног одбора и конференције задругара сељачке радне задруге „Слога” из Бабине Луке 1949-1951.
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године. На седницама су доношене одлуке битне за текући рад
задуге као нпр.: план рада задруге, одређивање вођа група, радна дисциплина и проблеми, преглед рада јесење сетве итд.
Књига записника је солидно очувана, само на ивицама постоје
мања оштећења. Рађена је у тврдом повезу, а записници су вођени руком. Нестандарног је формата, димензија 33x25cm.
117.
1949. децембар 13 – 1950. децембар, Мионица ЗV-117
Документа везана за кројачку произвођачку прерађивачку задругу Мионица 1949-1950. годинe. Разна упутства о раду задруга:
како доставити извештај ако једно предузеће има више грана делатности, како израчунати укупан број датих радних часова, , шта
спада у бруто платни фонд, упутство за организовање и извршење
контроле квалитета производа у производним предузећима итд.
Поред упутстава постоје и документа разноликог садржаја: објашњење о опорезивању због лошег тумачења занатлијских задругара, састављање завршних рачуна за 1949. годину код занатских
задруга, апел Главног савеза занатских задруга НРС занатским задругама да Савезу доставе биланс задруге, извештај о пословању задруге и обрачун извршења финансијског плана, упозорење Комитета комуналних послова предузећима и установама о пропустима
по питању пословања из области социјалног осигурања.
Трећа врста докумената су исплатне листе месечних зарада
запослених у кројачкој задрузи Мионица, документа су сложена
по годинама, а у оквиру година по месецима.
На папиру се налазе жуте мрље које су поприлично оштетиле
грађу овог предмета. Слова на појединим документима су поприлично избледела, тако да је читање скоро онемогућено. Већина
докумената је штампана, само су поједине исплатне листе попуњаване руком. Документа су А4 формата, али има докумената и мањег формата, док су исплатне листе великог нестандардног формата, а димензије варирају. Л: 39,0
118.
1950. децембар 14 – 1951. децембар 31, Санковић ЗV-118
Сељачка радна задруга Санковић, књига обрачуна са задругарима 1950-1951. година. У књизи се наводи садржај чега и колико
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задругар дугује, шта потражује, колико је то у производима, а
колико у готовом новцу.
Књига је рађена и тврдом повезу, који је одлично очуван као и
целокупа књига. Нестандардног је формата, димензија 33x24cm.
Књига је штампана са празним колонама, које су попуњаване
читким рукописом.
119.
[1957-1959], Уб ЗV-119
Акциони програм Општег пословног савеза земљорадничке
задруге Уб за 1957-1959. годину. У програму се наводе групе усева, површина у хектарима, укупан принос по хектару и кооперација са индивидуалним произвођачима. Рађени су још акциони
планови за стоку и живину и акциони планови за воће.
Документа у предмету су штампана на папиру у облику
образаца са празним колонама, који су попуњавани руком. Документа су добро очувана, без оштћења, и нестандардног су формата 21x30cm. Л: 68,0
120.
1967. март 22 – 1967. април 3 ЗV-120
Писмо Павла Павловића, истакнутог члана радничког покрета и КПЈ, ССЈ општинском синдикалном већу Ваљево. Писмо се
односи на штампање рукописа, који говори о историји радничког покрета у Србији и КПЈ. Општинско синдикално веће обавестило је Павла Павловића да ће штампати његов рукопис, али
не у текућој години, због привредне реформе која је захватила
све друштвене делатности. Као награду и надокнаду за трошкове око писања Синдиклано веће ипслатило је Павла Павловића
у износу од 100 хиљада динара. Хронолошке границе ове кореспонденције су 22-31. март, 1967. године.
У предмету постоје два документа, један је писан руком, док
је други штампан. Оба документа су стандардног А4 формата,
добро су сачувана, без оштећења. Л: 2,0
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121.
- Без датума, Лазаревац ЗV-121
Списак села на територији општине Лазаревац у којима се
налазе споменици културе. Одређена је стручна комисија коју
је формирао Главни одбор Савеза бораца НОР Србије у саставу: Бранко Шорта, професор академије за примењену уметност,
Пиво Караметијевић, академски сликар, Стево Бондаров, академски вајар, Владета Петрић, академски вајар, Гојо Лађевић,
професор историје и Олга Чворовић, историчар уметности.
Њихов задатак је био да попишу све споменике на територији
општине Лазаревац и да напишу кратку анализу, на који начин
сачувати и одржавати поменуте споменике.
Документа су штампана на папиру. Стандардног су А4 формата и у одличном су физичком стању, без оштећења. Л: 58,0
122.
1947. март 28 – 1955. јануар 6, Ваљево ЗV-122
Документа везана за Градски одбор социјалистичког савеза
радног народа Србије-Ваљево 1947-1955. године. Већина докумената је финансијаског карактера.
Откуп филма „Ваљево” у вредности 200 хиљада динара, не
наводи се са ким је постигнут споразум.
Градски одбор ССРН даје пуну подршку Централном комитету савеза комуниста Југославије и Јосипу Брозу Титу који се у то
време налазио у Бурми у посети азијским земљама.
Списак чланова Народног фронта који нису платили чланарину 1948. и 1950. године.
Платни спискови службеника Градског народног фронта
Ваљево 1948-1952. године.
Књига благајне прихода и расхода од чланарине Градског народног фронта Ваљево из 1947. године.
Документа су стандарног А4 формата, сем платних спискова
који су већег формата. Један део докумената је штампан на папиру, док је други део писан руком. У солидном су физичком стању
са ситним оштећењима на појединим листовима. Књига благајне је у тврдом повезу, попуњавана руком. У лошем је стању јер
листови морају да се поново прилепе за корице књиге. Нестандардног је формата, димензија 22x20cm. Л: 79,0
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123.
1947. фебруар 22 – 1955. септембар 2, Лајковац ЗV-123
Записници са седнице Управног одбора ЗЗ Лајковац 19471952. године. На седницама Управног одбора бавили су се разним питањима битним за рад Задруге као нпр: план откупа земљорадничких производа, одређивање плате особљу, примање
робе у магацину итд.
Други део предмета чине дипломе додељене ЗЗ Лајковац, од
стране Народног одбора среза Лазаревац у заједници са среским
савезом земљорадничких задруга 1955. године. Укупно је додељено три дипломе.
Књига записника са седница је у лошем физичком стању. Корице књиге уопште не постоје, вероватно отргнуте од страница.
Записници су вођени руком, а књига записника је нестандардног
формата, димензија 29x20cm. Дипломе су штампане у боји на
картону. Нестандардног су формата 25x34cm. Л: 3,0
124.
1947. фебруар 14 – 1948. октобар 20, Београд, Ваљево, Љиг ЗV-124
Документа Инспектората контролне комисије Ваљево из
1947-1948. године. Документа су различите тематске садржине,
разне молбе, жалбе, захтеви, примена закона о аграрној реформи, контрола и спровођење разних уредби итд.
Документа су штампана на папиру беле и жуте боје. У слабом су физичком стању. На доста докумената могу се видети
оштећења, нарочито на ивицама. Стандардног су А4 формата.
На њима се налази печат Инспектората контролне комисије
Ваљево. Л: 110,0
125.
1948. јул 6 – 1950. мај 31, Ваљево ЗV-125
Дневник рада Дома ученика у привреди „Трудбеник” 19481950. године. Дневник је уредно вођен по датумима дан за даном. Тај посао је обављао васпитач.
Књига је у одличном стању. Корице су у тврдом повезу и попуњавана је уредно руком. Димензије књиге су стандардног А4
формата.
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126.
1953. јул 29 – 1954. фебруар 13, Горња Грабовица ЗV-126
Сељачка радна задруга „Ново доба” у Горњој Грабовици, записници са седница Управног одбора 1953-1954. година. Управни одбор Задруге се бавио разним питањима као што су: питање
унете пшенице, питање исечене шуме, питање залиха ситног инвентара и материјала итд.
Записници су вођени у свесци на линије, која је била у тврдом
повезу жуте боје и попуњавана је руком. Свеска је у добром физичком стању, стандардног А4 формата.
127.
1953. Стубленица ЗV-127
Списак задругара ЗЗ у Стубленици за 1953. годину. На списку
се налазе имена и презимена 334 задругара.
Списак је рађен на папиру, а колоне су попуњаване руком. Папир је стандардног А4 формата. Нема физичких оштећења (листови нису поцепани), али на папиру се налазе жуте мрље. Л: 8, 0
128.
1954. април 28, Врело ЗV-128
Записник седнице Управног одбора ЗЗ у Врелу за 1954. годину. На седници се расправљало о ревизији књиговодства благајне и о разним другим темама везаним за задругу.
Записник је рађен на папиру, а вођен је руком. Папир је стандардног А4 формата. Осим мрља од рђе у горњем левом углу папира, не постоје друга физичка оштећења. Л: 1,1
129.
1954. април 4, Уб ЗV-129
Записник са редовне годишње скупштине ЗЗ Уб 1954. године.
Дневни ред скупштине био је: избор и рад представништва, извештај о раду управног и контролног одбора, читање завршног
рачуна, дискусија по извештајима, одлука за извршење припреме за реорганизацију задруге итд.
153

Никола Ранисављевић

Записник је штаман и вођен на папиру. Папир је стандардног
А4 формата. На првој страни записника у горњем левом углу папир је исцепан, а на другој страни постоје мрље од рђе, не постоје
друга оштећења. Л: 4,0
130.
1954. март 21, Таково ЗV-130
Записник са седнице редовне годишње скупштине ЗЗ у Такову из 1954. године. Дневни ред скупштине био је: избор председавајућег, извештај управног одбора задруге, извештај контролног одбора, до које суме се задруга може задужити и подићи
кредит итд.
Предмет је у одличном физичком стању без оштећења. Записник је штампан и рађен на ппаиру. Стандарног је А4 формата.
Л: 6,0
131.
1954. март 21, Трлић ЗV-131
Записник са годишње скупштине ЗЗ у Трлићу за 1954. годину.
Дневни ред скуппштине и теме о којима се расправљало биле су:
избор радног председништва и отварање скупштине, извештај
управног и контролног одбора, читање завршног рачуна, оснивање фондова и подела добити, одобрење привредног плана итд.
Записник је штампан и рађен на папиру. Папир је стандардног А4 формата. У предмету нема листова са оштећењима,
тако да је предмет у добром физичком стању. Л: 5,0
132.
1954. март 21, Степање ЗV-132
Записник са редовне годишње скупштине ЗЗ Степање из
1954. године. Дневни ред скупштине био је: извештај управног
одбора, завршни рачун, распоред добити за претходну годину,
одређивање износа до којег се задруга може задужити код народне банке итд.
Записник је претрпео извесна оштећења у горњем левом углу
свих листова (папир је поцепан). На папиру се на појединим ме154
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стима налазе и жуте мрље. Записник је штампан и рађен на папиру стандардног А4 формата. Л: 3,0
133.
1957. јун 30 – 1959. мај 21, Лелић, Лесковице, Таор ЗV-133
Завшни рачуни ЗЗ Лелић 1956-1958. Лесковице 1957-1958. и
Таор 1956-1957. године. Завршни рачуни су се састајали од назива конта, у другој колони је било почетно стање за текућу годину,
трећа колона је промет током текуће године, док је у последњој
колони уписивано стање на крају године. Осим завршног рачуна
постоје и извештаји надзорног одбора, као и спискови задругара.
Завршни рачуни су штампани у облику обрасца са празним
колонама који су затим попуњавани руком. Папир је нестандардног формата, димензија 42x30cm, а постоје документа и
мањих димензија, као и документа А4 формат . На ивицама папира постоје поједина физичка оштећења као и мрље од рђе. Л:
125,0
134.
[1959-1961], Новаци ЗV-134
Основни план о искоришћавању пољопривредног земљишта
ЗЗ Новаци. У плану се налазе општи подаци о Задрузи, тренутно стање у каквом се задруга налази, развитак ратарске производње, чак и технолошки поступци.
План је укоричен у картонске корице. У добром је физичком
стању, без оштећења. Цео предмет је штампан на папиру, а папир је стандардног А4 формата. Л: 48,0
135.
1948. април 30 – 1951. фебруар 10, Ваљево ЗV-135
Платни спискови 1948-1950. године и спискови потрошача
за које се требују потрошачке карте 1950–1951. године, Градско
млинско предузеће „Слобода” – Ваљево. Такође у предмету се
налазе и платни спискови радника национализованог млина
Војислава Тадића из Ваљева.
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Спискови су рађени на папиру. Штампани су са пуним и празним колонама које су касније попуњаване руком. Више докумената је претпело озбиљна оштећења, листови су на више места
исцепани. Платни спискови су рађени на папиру А4 форамта, а постоје и документа нестандарног формата, димензија
29x42cm. и 48x67cm. Л: 102,0
136.
1949. јун 2 – 1952. март 1, Ваљево (Кличевац) ЗV-136
Записници са седница извршног одбора и збора бирача градског насеља „Кличевац” 1949-1952. године. Дневни ред седница
био је: избор председавајућег, формирање комисије за претходну процену пшенице, одлуке о уређењу насеља, формирање савета грађана итд.
Књига записника вођена је читким рукописом. Целокупно
гледано књига је добро очувана, бет оштећења. Корице су зелене
боје. Књига је нестандардног формата 34x25cm.
137.
1949. јул 4 – 1952. март 4, Ваљево (Градац) ЗV-137
Записници са седница извршног одбора и пленума градског
насеља „Градац” 1949-1952. године. Дневни ред седница био је:
разрез кромпира и пасуља, разрез вуне, наплата пореза, развијање плана за 1951. годину, питања везана за пољопривреду,
расподела кукуруза за сетву итд.
Књига је у тврдом повезу, добро очуваних корица зелене боје.
Са унутрашње стране књига је претрпела извесна оштећења,
поједини листови су поцепани и одвојили су се од корица књиге.
Записници су вођени руком. Књига је нестандардног формата,
димензија 34x25cm.
138.
1950. октобар 5, 1950. децембар 29, Ваљево ЗV-138
Среско предузеће за промет пољопривредним производима и
за транспорт робе „Малина”-Ваљево, платни спискови, 1950. година и евиденција службеника 1950-1951. година. У списковима
156

Аналитички инвентар Збирке Varia 1832– (наставак из прошлог броја)

се налазе још информације: који посао је обављао радник, број
радних дана, да ли је ишао на боловање или не, дечији додатак
итд.
Предмет је солидно очуван, постоје блага оштећења само на
ивицама документа. Документа су штампана као обрасци са
празним колонама која су касније попуњавана руком. Нестандардног су формата, димензија 30x42cm. Л: 28,0
139.
1955. фебруар 1 – 1960. фебруар 9, Ваљево ЗV-139
Записници са седници управног и извршног одбора синдикалне подружнице трговинског предузећа „Колубара”-Ваљево
1955-1960. године. На седницама бавили су се разним питањима
битним за рад предузећа „Колубара” као нпр: доношење буџета,
пријем нових чланова, тарифни правилник, упознавање чланства
са одлукама радног савета, додела помоћи сиромашној деци итд...
Књига записника је у тврдом повезу зелене боје. На корицама постоје блага оштећења, док су се у унутрашњости књиге
неки листови одвојили од корице. Папир је поприлично пожутео.
Записници су вођени читким ркописом. Књига записника је нестандардног формата, димензија 29x20cm.
140.
1945. Бргуле ЗV-140
Општински народни суд – Бргуле, деловодни протокол из
1945. године. Број предмета од 1-45.
Деловодни протоком је штампан на папиру у облику обрасца
са више празних колона које су попуњаване руком. На ивицама
папира постоје оштећења. Деловодни протокол је нестандардног формата 47x31cm. Л: 8,0
141.
1945. март 23 – 1946. август 30, Белановица, Београд, Чачак
ЗV-141
Документа везана за Државни воћни расадник у Белановици
1945-1946. године. У предмету се налазе разне врсте докумената
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различите тематксе садржине: регулисање исхране за ратне заробљенике, пријаве ратне штете свих пољопривредних добара
и предузећа, решење да сви који су за време окупације примили
од државних пољопривредних установа семе за сетву имају да
плате одређену количину семена, постављање и преузимање државних службеника и спречавање злоупотреба, уверења издата
физичким лицима о завршеној пракси, план буџета за 1946. годину, упутство за ликвидацију личних и материјалних издатака,
списак особља расадника, записник о извршеној примопредаји
Државног воћног расадника у Белановици између Милована
Алимпијевића и Драгована Богдановића, захтев да физичка и
правна лица поднесу пријаве за имовину коју им је непријатељ
однео изван граница, табеларни преглед бројног стања воћних
садница, тромесечни извештај о раду, решење Министарства
пољопривреде о укудању расадника, уговор о закупу локала, одбијен зајам код задружне и пољопривредне банке који је требало
утрошити на преузете површине из Земљишног фонда аграрне
реформе, упутство за рад у расадницима, платни спискови за
1945. годину.
Документа у предмету су у лошем физичком стању са доста
оштећења. Поједини документи су исцепани и потребна је рестаурација. Већина докумената је штампана на папиру (око
95%). Већина је стандардног А4 формата, а постоје документа
већег нестандардног формата, димензија 30x20cm. Л: 96,2
142.
1949. септембар 23 – 1953. септембар 22, Бањани, Уб ЗV-142
Бањанска опанчарска прерађивачка задруга СОЈ-Бањани. Записници са редовних прегледа пословних књига у циљу контролисања остварења и уплата прихода за године 1950. и 1953.
У документима се још налазе решења о разрезу пореза на доходак из 1950, решења о утврђивању кандидационих одбора бирача за избор одборника већа из 1953. године.
У финансијсој архиви се налазе налози за књижење из 1951.
године, две признанице из 1949. године и 1951. године и платни
спискови из 1950-1951. године.
На ивицама докумената постоје физичка оштећења као и
блага оштећења од влаге. Документа су стандардног А4 форма158
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та, а документа финансијске природе су различитих нестандардних формата. Л: 28,0
143.
1951. јун 30 – 1956. март 3, Мионица ЗV-143
Угоститељска радња „Пролеће” Мионица. У докуметацији се
налазе оснивачка акта: решење о регистрацији радње, , пријава
за упис у регистар привредних предузећа и радњи записник и
решење о предаји Угоститељске радње радном колективу.
У финансијсој архви налазе се правилник о платама радника
и службеника из 1951. године и платни спискви за године 1951,
1952. и 1956. Главна делатност радње била је пружање услуга исхране и точење алкохолних и безалкохолних пића.
Поједина документа у предмету имају оштећења од влаге
и мрље од рђе које су прузроковене због неуклоњених спајалица.
Оснивачка акта су А4 форамата, док су документа финансијке
архиве нестандардног формата. Л: 39,0
144.
1955. септембар 28 – 1956. децембар , Мионица ЗV-144
Документа Занатске месарске радње „Јединство” у Мионици.
У документацији се налазе оснивачка акта: пријава за упис у регистар привредних предузећа и радњи, решење о упису у регистар привредних организација и решење о оснивању радње из
1955 године.. Главна делатност радње била је вршење месарских
услуга и прерада и продаја свежег меса.
У предмету се још налази и правилник месарске радње и финансијска архива коју чине платни спискови из 1955-1956. године.
На документима се налазе оштећења од зарђалих спајалица
које нису на време уклоњене. Документа су стандардног А4 формата сем платних спискова који су нестандардног формата и
штампана су у облику обрасца. Л: 27,0
145.
1955. јун 14 – 1957. јануар, Мионица ЗV-145
Угоститељска радња „Слога” из Мионице. У предмету се налази решење о регистрацији радње, правилник о пословању из
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1955. године, као и деловодни протокол и финасијска архива.
Број предмета у деловодном протоколу за 1955. годину је 1-13.
Финасијску архиву чине платни спискови за 1955-1957. годину.
Предмет пословања радње био је вршење услуга исхране и точење алкохолних и безалкохолних пића.
Документа у предмету су у солидном стању, без видљивих оштећења. Рађена су на папиру стандардног А4 формата, само су
платни спискови и деловодни протокол нестандардног формата 30x42cm и штампани су у облику обрасца. Л: 44,0
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