
155

ГРАЂА
DOCUMENTS

Никола Ранисављевић 
Међуопштински историјски архив Ваљево

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

146.
1955. јун 16 - [1956. мај], Мионица ЗV-146

Угоститељска радња „Исхрана” из Мионице. У документа-
цији се налази: решење о упису радње у привредни регистар, 
пријава за упис у регистар привредних предузећа и радњи и 
решење НОО Мионица о оснивању радње, све из 1955. године. 
Предмет пословања радње био је вршење услуга исхране и то-
чење алкохолних и безалкохолних пића.

У предмету се налази још деловодни протокол из 1955. године 
са предметима од 1-9 и платни спискови за 1955-1956 годину.

Поједина докумнета су оштећена на ивицама, а постоје и 
мрље на папиру. Стандардног су А4 формата, сем платних спи-
скова и деловодног протокола који су нестандардног формата, 
димензија 30x42cm, и штампани су у облику обрасца. Л: 27,0

147.
1957. јул 3, Уб ЗV-147

Платни списак из 1957 године Месарско прерађивачке радње 
„Слобода” са Уба.

Предмезт се састоји од једног документа који је у добром фи-
зичком стању, нестандардног формата. Л: 1,0

148.
1957. март 4 - 1959. мај 9, Белановица ЗV-148

Народна апотека „Здравље” из Белановице. У предмету се 
налази правилник о платама и накнадама службеника из 1958. 
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године. Правилник има укупно 12 чланова. Документа из 1958. 
године чине: потврда за Станковић Мирославу, Управника на-
родне апотеке, о трајању радног стажа, документ о плаћању по-
рођајног одсуства, извештај о расходима и приходима за 1958. 
годину. Документа из 1959. године односе се на: прајвљивање 
броја запослених, наплата потраживања од народних одбора, 
упутство о лечењу војних лица и њихових породица у здравст-
веним установама, додатк на плату за службенике здравствене 
струке. 

У предмету се још налазе платни спискови издвојени као по-
себна целина за године 1957-1958.

Велики број докумената претрпео је извесна оштећења од рђе. 
Документа нестандарндог формата, различитих димензија. Л: 
29,0

149.
1959. јануар 22 - 1961. август 31, Ваљево ЗV-149

Записници са седнице Управног одбора Занатског преду-
зећа „Борац” из Ваљева од 1959-1961. године. На седницама рас-
прављало се о питањима важним за рад предизеће „Борац” као 
нпр: радна дисциплина, формирање синдикалне конфернеције, 
организациона питања, реновирање продавница и радионица, 
набавка ситног инвентара, набавка робе од задруга, питање ше-
стомесечних обрачуна зарада итд.

Записници су вођени у свесци која је у тврдом повезу. Корице су 
добро очуване, али су поједини листови унутар свеске отргнути 
од корица. Свеска је стандардног А4 формата.

150.
1959. фебруар 3 - 1961. јул 25, Ваљево ЗV-150

Занатско предузеће „Борац” из Ваљева записници са седница 
Радничког савета и колектива из 1959-1961. године. На седница-
ма су расправљали и доносили одлуке битне за колектив преду-
зећа као нпр: питање тарифног правилника и тарифне комисије, 
будући рад и радне дисциплина, упознавање Радничког савета о 
начину праћења тока производње и евиденције, одобравање за-
вршних рачуна, питање ораганизације и будућег рада, акциони 
програм развоја занатства итд.
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Записници су вођени у свесци која је у тврдом повезу. Корице 
свеске и листови су у одличном физичком стању, без оштећења. 
Свеска је стандардног А4 формата.

151.
1960. април 5 - 1962. јул 21, Мионица ЗV-151

Стамбена заједница Мионица, деловодни протоколи и плат-
ни спискови.

- Деловодни протокол за 1960. годину, број предмета 1-231
- Деловодни протокол за 1961. годину, број предмета 1-487
- Деловодни протокол за 1962. годину, број предмета 1-427
- Платни спискови из 1962. године.
Деловодни протоколи нису коричени и вођени на папиру који 

је штампан у облику обрасца. Ивице су исцепкане, сем тога нема 
других оштећења. И деловодни протоколи и платни спискови 
су нестандардног фомрата, протоколи су димезија 34x25cm, а 
платни спискови 21x29cm. Л: 96,0

152.
1912-1913. Ваљево ЗV-152

Бележница Крсте Тачевића, професора из Ваљевске гимна-
зије 1912-1913 година. Бележница је попут данашњег школског 
дневника. У њој се налазе распоред часова, имена, презимена и 
оцене ученика, напомене о ученицима и личне белешке профе-
сора. У предмету се налазе 3 бележнице.

Бележница је издавана у штмапаном издању, а штампање 
и издавање вршила је Државна штампарија. Две бележнице су 
у добром физичком стању, док на трећој постоје оштећења на 
корицама (мрље које су изазвали микроорганизми). Бележнице су 
мањег, џепног формата 15x10cm.

153.
1917. фебруар 17 - 1917. мај 15, Ваљево ЗV-153

Два писма упућена Милану Матићу 1917. године. једно писмо 
је на српском, а друго на немачком језику. 

Због оштећења на документима, тешко је употпуности про-
читати садржај писма (дошло је до благог разливања мастила). 
Документа су мањег нестандардног формата 9x14cm. Л: 2,0
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154.
1915. јул 17 - 1916. март 20, Обрановац ЗV-154

Списак људства I чете II батаљона IV пешадијског пука од 
марта месеца 1916. године. Командир капета пешадијског пука 
био је Јован Ст. Ђорђевић. У предмету се још налази потврда о 
извршеном пелцовању против колере, тифуса и богиња капета-
на I класе Јована Ст Ђорђевића и основни подаци о њему.

Списак је у лошем физичком стању, на корицама се налазе 
мрље. Листови се једва држе за корице, и на њима се такође нала-
зе мрље. И списак и потврда су нестандардног формата, списак 
димензија 16x11cm, а потврда 12x16cm. Л: 1,0

155.
1915. август 25 - 1920. фебруар 2, Солун, Микра, Ваљево ЗV-155

Ратни дневник Душана В. Хаџића поднаредника IV чете I 
батаљона V пешадијског пука дринске дивизије Солун-Микра 
1915-1920. године.

Белешка из рата поднаредника Душана В. Хаџића је нестан-
дардног формата, димензија 14x9cm. Поприлично је оштеће-
на, доста листова се одвојило од корица белешке, а и корице су 
претрпеле извесна оштећења. Дневник је вођен руком током 
Првог светског рата.

156.
1919. септембар 30 - 1938. септембар 1, Ваљево ЗV-156

Именик задругара Набављачке задруге државних службени-
ка у Ваљеву 1919-1938. године. У именику се налази име и пре-
зиме задругара, дан, месец и година када је ступио у чланство, 
датум престанка чланства, место становања и напомене.

Именик је у облику књиге, рађен у тврдом повез. Странице су 
штампане у облику обрасца са празним пољима која су попуњава-
на руком. У добром је физичком стању, без оштећења на корицама 
и на листовима. Нестандардног је формата, димензија 33x21cm.

157.
1944. мај 1, Без места ЗV-157

Прoглас српском народу Комунистичке партије Југославије 
поводом 1. маја, празника рада 1944. године. Проглас је у про-
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пагандни материјал Kомунистичке партије, у коме величају Цр-
вену армију, Стаљина, Јосипа Броза Тита и говоре о поразима 
фашистичке Немачке на свим фронтовима.

Проглас је у лошем физичком стању, ивице документа су ис-
цепкане. Штампан је на папиру који је нестандардног формата, 
димензија 21x15cm. Л: 1,0

158.
1949. јун 7 - 1949. септембар 20, Ваљево ЗV-158

Записници са седница основне пратијске организације Глав-
ног комитета народне омладине Ваљево из 1949 године. На сед-
ницама Главног комитета народне омладине Ваљево расправља-
ло се о плитичкој ситуацији у земљи, спровођење закључка са 
XIII Пленума Централног комитета народне омладине Југосла-
вије, извештај о раду, избор делегата за Градску конференцују 
Комунистичке партије, излагање реферата Александра Ранко-
вића и Милована Ђиласа са конгреса КПЈ.

Поједина документа у предмету имају оштећење на ивицама 
и папир је пожутео на појединим местима. Једна половина запис-
ника је штампана, док је друга половина вођена на папиру руком. 
Штампана документа су стандардног А4 форамата, а нестан-
дардног су форамта записници који су вођени руком, димензија 
29x18cm. Л: 13,0

159.
1949. јул 4, Ваљево ЗV-159

Записник секретаријата Народне омладине Ваљево од 4.7. 
1949. године. Дневни ред седнице био је организационо стање, о 
идеолошком политичком раду у активу, о одређеним задацима у 
активу по питању стручног уздизања чланства.

Записник је вођен на папиру руком. На левој ивици докумета по-
стоје блага оштећења. Документ је стандардног А4 формата. Л: 2,0

160.
1949. јануар 11, Ваљево ЗV-160

Записник са састанка основне партијске организације Цен-
трални комитет народне омладине Ваљево одржаног на дан 11. 
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1. 1949. године. Дневни ред састанка био је избор чланова ове 
партијске организације.

Документ је штампан на папиру. Стандардног је А4 форма-
та, и на њему нема било каквих оштећења. Л: 2,0

161.
1950. април - 1950. децембар, Ваљево ЗV-161

Биоскоп раднички Дом културе Ваљево, платни спискови за 
1950. годину.

Платни спискови су рађени у облику обрасца који су попуњава-
ни руком. На ивицама докумената постоје значајна оштећења, 
али то не отежава читање и тумачење докумената. Нестан-
драдног су формата, димензија 38x67cm. Л: 12,0

162.
1952. фебруар 18, Ваљево ЗV-162

Записници са седнице Управног и Надзорног одбора Ваљев-
ског шаховског клуба, одржане на дан 18. фебруара 1952 године. 
Дневни ред седнице био је расправа о писму ЦК КПЈ о стању 
и задацима у фискултури, припрема и план рада за „Шаховску 
недељу” и остале ствари везане за просперитет и организацију 
Ваљевског шаховског клуба (такмичења, чланство, финасијска 
питања итд.).

Записник је штампан на папиру. Стандардног је А4 форма-
та. Први лист записника је оштећен, на њему постоје мрље од 
рђе које су проузроковале спајалице. Сем тога нема других ош-
тећења. Л: 3,0

163.
1956. јул 21 - 1959. мај 4, Бранковина ЗV-163

Предмет се састоји од две целине. Прва целина су записни-
ци са седница Изборне конференције општинског одбора ССРН 
(Социјалистички савез радног народа) у Бранковини из 1957. и 
1958. године. Другу целину чине записници са седница Пленума 
општинског одбора ССРН. у Бранковини из 1956-1959. 

Дневни ред на седницама Изборне конференције општинског 
одбора био је извештај о раду, избор општинског одбора (има 
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и списак новоизабраног општинског одбора), избор делегата за 
среску конфернцију ССРН, избор записничара и оверача запис-
ника, избор кандидационе комисије (5 чланова) итд.

Дневни ред на седницама Пленума општинског одбора био 
је доношење плана рада на припремама за одржавање избора у 
ООССРН, комунална питања, расправљало се о питањима бит-
ним за организацију рада, прослава празника, анализа трошења 
средстава објеката друштвеног стандарда, припреме за попис 
чланства, анализа спроведених избора у основним организа-
цијама ССРН.

Документа у предмету су стандардног А4 формата. У горњим 
левим угловима постоје оштећења (мрље од рђе које су проузро-
ковале спајалице). Већина записника је вођена на папиру руком, 
док је један записник у штампаном облику. Л: 36,1

164.
1960. март 15 - 1961. април 26, Ваљево ЗV-164

Извештаји о раду спортских колектива у Ваљеву за 1959-1960. 
годину: Боксерски клуб „Металац”, Ваљевски тениски клуб, 
Фудбалски клуб „Металац”, Спортско друштво „Металац”, Ру-
кометни клуб „Металац”, Бициклистички клуб, Пливачки клуб 
„Металац”, Атлетски клуб „ Металац”. У извештајима се налазе 
исцрпни подаци о овим спортским колективима за поменути 
период.

Документа су стандардног А4 формата. У горњим угловима 
налазе се оштећења од рђе, које су проузроковале спајалице. Сви 
извешаји су штампани на папиру. Л: 59,0

165.
1960. јануар 17 - 1965. новембар 2, Каменица ЗV-165

Општински одбор ССРН у Каменици, платни спискови 1960-
1965. године и новогодишње награде 1961-1964. године.

Документа су у одличном физичком стању, без оштећења. 
Стандардног су А4 формата, а има докумената и мањег нестан-
дардног формата. Штампана су у облику обрасца, који су се за-
тим попуњавали руком. Л: 143,0
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166.
1905. март - 1906. мај, Ваљево, Рабровица, Лукавац ЗV-166

Предмет се састоји од 4 документа који чине писма и запис-
ници окружног и месних одбора радикалне странке у Ваљеву 
1905-1906. Први и други документ је записник збора радикалне 
странке у општини Луковачкој, рађени 3. априла 1905. године у 
Рабровици. Збор је одржан у затвореном локалу црквене куће у 
Рабровици. Један од разлога сазивања збора био је избор пред-
седника. Изабран је Радомир Поповић, свештеник. Такође иза-
брани су и чланови месних пододбора, чија се имена наводе у 
документу.

Трећи документ настао је у Ваљеву марта месеца 1905. годи-
не. Према одлуци радикалног скупштинског клуба требала се 
извршити организација Радиклане странке. Из тог разлога, Све-
тозар Поповић председник месних одбора за град Ваљево, саз-
вао је конференцију „највиђенијих” чланова Радиклане странке. 
Конференција је сазвана за 24. март у кафани Ристе Топаловића, 
који је у то време био и народни посланик.

Четврти документ датира од маја месеца 1906. године. Пред-
седник окружног одбора Радикалне странке послао је обаве-
штење месном одбору у општини Луковачкој. Обавештење се 
односило на конституисање Главног одбора Радиклане странке, 
на чијем чели је био Никола Пашић.

Документа су рађена на папиру и писана су руком. Нестан-
дардног су формата димензија 33x21cm. На ивицама докумната 
постоје оштећења (папир је на неким местима поцепан) и папир 
је полако почео да жути. Л: 5,2

167.
1910. март 22, Сушице ЗV-167

Кандидатска листа за избор кмета села Сушице, општине 
Лелић, среза Ваљевског, округа Ваљевског. Избори су одржани 
5. априла 1910. године. Кандидат за кмета био је Новаковић Ра-
домир, земљорадник из Сушице. На документу се још налазе и 
имена представника кандидатске листе, као и имена предлагача.

На документу се налазе жуте мрље и на горњој страни претр-
пео је оштећења. Нестандардног је формата, димензија 33x21cm. 
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Рађен је на ппаиру у облику обрасца, а празна поља су попуњава-
на руком. Л: 1,1

168.
1912. октобар 6, Ниш ЗV-168

Наредба Врховног комаданта војске краља Петра I Карађорђе-
вића од 6. октобра 1912. године, непосредно пред почетак Првог 
балканског рата. Краљ се обраћа војницима да је време да се уз 
помоћ Бугара, Грка и Црногораца, коначно ослободи српско ста-
новништво које је под Турцима, као и српске земље.

Документ је у заиста лошем стању и потребна му је хитна 
рестаурација. Исцепан је на више места, а на њему постоје и 
мрље. Нестандарног је формата 33x21cm. Штампан је напапиру. 
Л: 1,1

169.
1914. Београд ЗV-169

Српско друштво црвеног крста направило је списак лекара у 
Србији 1914. године. На списку посебно су одвојени војни лека-
ри, а посебно грађански, а такође је направљена подела на лекаре 
који су радили у Београду и лекаре из унутрашњости Србије.

Документ је штампан. Нестандардног је формата, димен-
зија 33x21cm. На њему се налазе значајна оштећења (жуте мрље 
и на некм деловима је поцепан). Л: 1,1

170.
Без датума, Ваљево ЗV-170

Образац пиваре у Ваљеву на којем се налази списак ваљев-
ских кафана. На обрасцу се налазе и празна поља са коли-
чином пива које треба доставити, празни судови и на крају 
примедба.

Образац је у штампаном облику. На ивицама документа 
постоје оштећења, као и оштећења на средини документа од 
жутих мрља. Нестандардног је формата, димензија 34x20cm. 
Л: 5,0
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171.
1921. јануар 1, Ваљево ЗV-171

Акције Ваљевске штедионице у вредности од две стотине ди-
нара од 1. јануара 1921. године. На унутрашњој страни докумен-
та налази се и извод из правила Ваљевске штедионице. У пред-
мету се још налазе 16 дивиденданих купона.

Документ је нестандардног формата, димензија 24x33cm. 
Добро је сачуван, без видљивих оштећења. У штампаном је об-
лику, са потписом управника, председника и благајника ште-
дионице, а на документу се налази и угравиран пешат штеди-
онице. Л: 3,0

172.
1920. мај 20 - 1920. децембра 28, Ваљево ЗV-172

Судски поступак против Божидара Веселиновића, студента 
права из Ваљева, из 1920. године. Он је оптужен да је у возу на 
релацији Ваљево-Лајковац у друштву још неких студената и рат-
них инвалида, говорио против државе, како је држава учинила 
велику штету инвалидима, и такође говорио о бољшевизму и 
комуизму.

Доста документа у предмету имају блага оштећења на иви-
цама, као и оштећења од жутих мрља. Већена докумената је не-
стандардног формата, димензија 34x21cm. Рађена су на папиру 
руком. Л: 17,0

173.
1923. јул 30, Мионица ЗV-173

Кандидатска листа са избор часника општине села Миони-
це, среза Колубарског, округа Ваљевског за 1923. годину. Канди-
дат је био Властимир Танасковић, земљоделац из Клашнића. У 
предмету се налази и списак одборника и предлагача којих је 
било 117.

Документа у предмету су добро очувана, без видљивих ош-
тећења. Рађена су на папиру руком. Нестандардног су формата, 
димензија 34x21cm. Л: 28,1
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174.
1923. јул 25 - 1923. август 19, Ваљево ЗV-174

Кандидатска листа за избор часника општине Ваљево на дан 
19. августа 1923. године. Кандидат је био Радосав Пауновић, са-
рачки радник. На докуметима се налазе имена тројице кметова 
и 40 одборника, а предлагача је било 74. 

Нека документа су штампана а нека писана руком. Нестан-
дардног су формата, димензија 34x21cm. На ивицама докумена-
та постоје блага оштећења, а и папир је пожутео на појединим 
местима. Л: 44,1

175.
1923. август 13 - 1923. август 17, Лајковац ЗV-175

Кандидатска листа за избор кмета села Лајковац, општине 
Лајковачке, среза Тамнавског, округа Ваљевског. Избори су се 
одржали на дан 26. августa 1923. године, а кандидат је био Ра-
домир Танасијевић, тежак и Лајковца. На листи се још налазе 
имена представника, као и имена предлагача којих је било 18.

Документа су рађена на папиру и писана су руком. Нестан-
дардног су фомрата, димензија 34x21cm. Сем жутих мрља на до-
кумнетима не постоје друга оштећења. Л: 4,1

176.
1923. август 8 - 1923. август 26, Обреновац, Ваљево ЗV-176

Кандидатска листа за избор кмета вароши Обреновац. Кан-
дидати су били Милан Савић, воскар из Обреновца и Радомир 
Живковић, трговац из Обреновца. У предмету се налазе и имена 
представника листе, као и имена предлагача, којих је било 53.

Сем жутих мрља, на документима нема других оштећења. 
Документа су нестандардног формата, димензија 34x21cm, 
рађена су на папиру и писана руком. Л: 6,0

177.
1923. јануар 8 - 1940. октобар 24, Без места ЗV-177

Пословна књига (радна књижица) Мате Ђурића, рођеног у Хер-
цеговини 1885. године. Књига је вођена од 1923. до 1940. године.
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Књига је претрпела велика оштећења, корице су тотално 
уништене, листови су поцепани, а папир је скроз пожутео. Не-
стандардног је формата, димензија 17x11cm. Рађена је у штам-
паном облику са празним пољима која су попуњавана руком или 
разним печатима. На књижици се налазе таксене марке у вред-
ности од 1, 5 и 10 динара.

178.
1927. децембар 1, Београд ЗV-178

Обраћање Српске школске матице за ратну сирочад, која је 
основана у Солуну 1917. године, Првостепеном суду у Ваљеву. 
Матица се обраћа Првостепеном суду у Ваљеву 1927. године, 
јер је прошло десет годинa од оснивања, а још увек нису доби-
ли зграду (Дом) која им је обећана. Овом приликом су тражили 
финансијску помоћ, и говорили са којим су се проблемима су-
сретали. На документу се налазе и 3 фотографије Дома у току зи-
дања, изглед Дома када буде завршен и слика питомаца Српске 
школске матице.

Документ је рађен на папируу штампаном облику. Нестан-
дардног је формата, димензија 34x21cm. Посотје блага оштећења 
само на ивицама документа. Л: 2,0

179.
1931. јун, Београд ЗV-179

Акције Српског акционарског друштва за индустрију пива, 
слада, леда и томе подобно. Акције су у вредности од 500 ди-
нара. Рађене су у Београду, јуна 1931 године. На њима се налазе 
потписи потпредседника и председника На унутрашњој страни 
акција је извод из правила.

Документа су рађена на једној врсти картона у штампаном 
облику. Нeстандардног су формата, димензија 20x27cm. У одлич-
ном су физичком стању, без видљивих оштећења. Л: 28,0

180.
1935. децембар 1, Београд ЗV-180

Стање новчаних завода којима је главно седиште Београд, на 
дан 31. децембра 1931. године. Стање је урадило Удружење бана-
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ка у Београду. Документа нам пружају следеће информације: на-
зив фирме, актива и пасива у хиљадама динара, рачун добитка и 
губитка, дивиденда и на крају напомена.

Докумнета су у одличном физичком стању, без видљивих ош-
тећења. Рађена су у штампаном облику. Нестандардног су фор-
мата, димезија 57x64cm. Л: 5,0

181.
1941. мај 23, Ваљево ЗV-181

Легитимација Бранковић Миодрага, радника предузећа „Ви-
стад” из Ваљева 1941. године. У легитимацији се налази слика и 
лични опис Бранковић Mиодрага.

Документ је у одличном физичком стању. Рађен је у штам-
паном облику и нестандардног је формата, димензија 12x8cm. 
Л: 1,0

182.
1942. март 27 - 1943. јул 1, Београд ЗV-182

Бонови које је издало Министарство финансија 1942-1943. го-
дине, у вредности од 100, 500, 1000 и 5000 динара.

Документа су у одличном физичком стању. Рађени су на ква-
литетнијем папиру у штампаном облику са више различитих 
боја, у зависности од вредности сваког бона (плава, жута, зелена, 
љубичаста). Нестандардног су формата, различитих димензија 
8x17cm бонови од 100 и 500 динара, 17x24cm бонови у вредности 
од 1000 и 5000 динара. Л: 55,0

183.
1944. април 26, Ваљево ЗV-183

Објава окружног начелника грађанству града Ваљева да ће се 
предузети најстрожије мере против оних грађана који буду пу-
цали на немачке и српске трупе, које врше одбрану Ваљева 1944. 
године.

Документ је штампан, у добром физичком стању, без ош-
тећења, нестандардног формата, димензија 16x21cm. Л: 1,0
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184.
1944. фебруар 4, Ваљево ЗV-184

Објава Окружног начелства у Ваљеву којом се позивају сви 
обавезници службе рада, рођени 1895, 1896, 1897, 1898, 1923, 
1924. и 1925. године. Недолазак се кажњавао принудним радом.

Документ је из 1944. године. У добром је физичком стању, без 
видљивих оштећења. Штампан је и нестандардног формата, 
димензија 17x21cm. Л: 1,0

185.
1945. октобар 10 - 1951. август, Ваљево ЗV-185

У овом предмету се налазе потрошачке карте за домаћинство, 
текстил и обућу, брашно, шећер, хлеб, месо, млеко, а такође и 
продајне карте за продају пољопривредних производа по веза-
ним ценама 1945-1951. године.

Потрошачке и продајне карте (купони) су различитког форма-
та и разноликих боја. Добро су очуване, без видљивих оштећења.

186.
1945. август 12 - 1950. април 28, Ваљево ЗV-186

Записници са седница МO у Ваљеву синдиката просветних 
радника 1945-1950. године. На седницама су расправљали о раз-
ним стварима: избор референта за конференцију професора, 
упутства о поступку описмењавања неписмених, бирање нове 
управе МO, избор делегата за конференцију у Београду, култур-
но просветни рад итд.

Запинсици су вођени руком у кориченој свесци. Корице свеске 
су у добром стању без оштечења, као и комплетна свеска. Свеска 
је нестандардног формата 28x21cm.

187.
1950. јануар 1 - 1951. јануар 8, Ваљево ЗV-187

Радна карта градског предузећа исхране и занатства „Ударник 
из 1950-1951. године. У карти се налазе следећи подаци: име и 
презиме радника, његово занимање, дан године и место рођења, 
до када му траје звање.
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Карте је штампало Министарство рада Федеративне На-
родна република Југославија. Мало рђе постоји на појединим 
картама на левој страни, сем тога нема других оштећења. Не-
стандардног су формата димензија 8x11cm. У предмету има 14 
комада радних карата.

188.

1955. новембар 23, Београд ЗV-188

Друштво историчара и Друштво архивских радника Србије 
организовали су, новмебра месеца 1955. године, „Недељу при-
купљања историјске грађе”. Они су организовали ову акцију 
да би апеловали свим надлештвима, установама, предузећима, 
школама, друштвеним, политичким и задружним организа-
цијама, појединцима код којих се налазио историсјко-архивски 
материјал да га чувају, обезбеђују од уништења и сарађују са ар-
хивским установама.

На документу је просуто нешто и из тог разлога је оста-
ла флека, сем тога нема другим оштечћења. Оба докумета су 
штампана. Један је стандардног А4 формата, док је други мањег 
формата, димензија 15x21cm. Л: 2,0

189.

1952. јануар 26 - 1959. март 11, Ваљево ЗV-189

Књига и документа Друштва за улепшавање Ваљева и уна-
пређење туризма у Ваљеву. У предмету се налази књига се сед-
ница записника Управног одбора, приступнице за пријем чла-
нова у друштво, упутство за организовање „Акције уређења и 
улепшавања у 1956. години”, извештаји о раду Управног одбо-
ра, припреме за седницу Главног одбора туристичког савеза 
Србије.

Књига запиника је у тврдом повезу, одлично сачувана. Не-
стандардног је формата, димензија 29x21cm. Већина докумена-
та је штампана, док је мали број писан руком. Документа су 
различитог формата, димензија 15x15 па све до стандардног А4 
формата. Већина докумената је добро очувана. Л: 154,0
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190.
Без датума, Ваљево ЗV-190

Упутство за чување и евиденцију споменика културе. Ово упут-
ство апелује на значај споменика културе, шта све спада у спомени-
ке културе и каквих све споменика има које треба заштитити. 

На документу не постоје хронолошке одреднице. Документ је 
штампан, стандардног А4 формата, одллично сачуван, без ика-
квих оштећења. Л: 1,0

191.
1867. април 20, Београд ЗV-191

Писмо захвалности кнеза Михајла Обреновића упућено та-
дашњем члану Српског посланства у Цариграду Јовану Ристићу. 
Писмо је из 20. априла 1867. године. Кнез Михајло у писму испоља-
ва захвалност и даје заслуге Јовану Ристићу за ослобађање српсих 
градова (Београд, Ужице, Соко, Кладово, Смедерево, Шабац).

Писмо је рађено на папиру, писано је руком. Није оргианл, већ 
преписка оргиналног писма. У одличном је физичком стању, без 
оштећења и стандардног је А4 формата. Л: 1,0

192.
1919. децембар 3 - 1945. јул 1, Београд, Загреб ЗV-192

Две објаве резервног капетана Јована С. Ђорђевића. Прва је од 
2.12.1919. године, док је друга од 1.07.1945. године. У првој објави 
Јован С. Ђорђевић се разрешава дужности комамдира чете. У 
другој објави Јован С. Ђорђевић се враћа из заробљеништва и 
шаље се на неодрађено одсуство.

Обе објаве рађене су на папиру, једна је писана руком, док је 
друга у облику штампаног обрасца. У другој обајви налази се и 
фотографија Јована С. Ђорђевића. Оба документа имају ош-
тећења на ивицама. Нестандардног су формата 14x21cm. Л:2,0

193.
1921. јун 26, Планиница, Ваљево ЗV-193

Тестамент Мијаиловић Миленка из Планинице од 26. јуна 
1921. године. У тестаменту Миленко завештава део своје имови-
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не својој ћерци коју је добио пре брака са својом будућом женом 
Персом, а други део имовине завештава својој жени. У тестамен-
ту наводи ако до краја живота буде имао још деце, било мушке 
или женске, имовина ће се међу његовим наследницима делити 
на равне части.

Тестамант је писан на папиру руком и мастилом. Претрпео 
је доста оштћења, поготову на ивицама документа. Нестан-
дардног је формата, димензија 34x21cm. Л: 1,0

194.
1923. децембар 24, Без места ЗV-194

Процена учињене штете на ливади Миломира Мијајловића, 
од 24. 12. 1923. године.

Документ је претрпаео поприлична оштећења. Нестандард-
ног је формата 17x21cm. И рађен је на папиру, писан руком и ма-
стилом. Л: 1,0

195.
1933. јун 9, Ваљево ЗV-195

Правилник Ваљевске земљорадничке житарске задруге од 
9.6.1933. године. Задругар је био Новак Ђурић. У правилнику се 
могу наћи следећи подаци: назив фирме и седиште, задаци зад-
руге, време трајања, органи управљања и задаци Управног од-
бора и Надзорног одбора, рад скупштине задругара, службено 
особље и правила финансијског пословања задруге.

Правилник је штампан у облику џепне књижице. У одличном 
је физичком стању, без било каквих оштећења. Нестандардног је 
формата 15x11cm. На правилнику су налепљене таксене марке у 
вредности од 2 динара.

196.
1933. новембар 24 - 1934. март 13, Ваљево, Сарајево, Суводањ, 
Ставе ЗV-196

Документа која говоре о избору општинских одборника у опш-
тини Суводањској, срезу Подгорском, бановини Дринској на дан 
26.11. 1933 године. Спор је вођен из разлога што је током гласања 
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дошло до великих неправилности и злоупотреба, јер је тадашњи 
начелник среза подгорског Милорад Давидовић стао на страну 
кандидатске листе Божидара Кнежевића, и разним злупотребама 
покушао да обезбеди тој листи што већи број гласова, притиском 
на бираче и другим методама. У предмету се још налазе изјаве 
сведока о нерегуларности избора и друга акта о спору.

Један део докумената у предмету је штампан на папиру, док 
је други део писан руком (руком су углавном писане жалбе и изјаве 
сведока). Има доста оштећених докумената, мали број њих је 
у добром стању. Документа су нестандардног формата, димен-
зија 33x21cm. На документима су налепљене и таксене марке у 
вредности од 2 динара. Л: 20,0

197.
1934. април 10, Планинице ЗV-197

Распоред утринског пореза и приреза у општини Планиначкој 
за 1934. годину. У предмету се налази листа имена пореских обавез-
ника, број пореских глава и шта и колико је од пореза наплаћено.

Документа су нестандардног формата, димензија 34x21cm. 
Писана су на папиру руком у облику обрасца, док је један доку-
мент штампан. На ивицама документа, налазе се извесна ош-
тећења. Л: 4,0

198.
1933. децембар 28, Мионица ЗV-198

Уредба о пословном реду за редовне кривичне судове и суд-
ски пословник за судове I и II степена за 1934. годину. У пред-
мету се налази детаљан распоред рада Среског суда у Мионици.

У предмету се налазе два документа различитог формата. 
Први документ је димензија 17x21cm, дој је други документ ди-
мензија 34x21cm. Оба документа су штампана на папиру. На 
другом докумету при дну постоје оштећења. Л: 3,0

199.
1937. септембар 1, Ваљево ЗV-199

Пресуда против Др. Радомира Стефановића из Ваљева 1937. 
године. Др. Стефановић је оптужен од стране градске полицијске 
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страже да је 28-ог августа учествовао у демонстрацијама у Ваље-
ву у улици Војводе Мишића и правио неред на јавном месту. На 
саслушању Др. Стефановић је изјавио да није крив уз адекватно 
образложење. Срески начелник је пресудио у овом случају да је 
Др. Стефановић крив, морао је да плати таксу на пресуду у изно-
су 40 динара и одведен је у затвор.

Документ је штампан на паиру. Претрепо је значајна ош-
тећења тако да је на више места излепљен лепљивом траком. 
Лепљиву траку нисам уклонио, из разлога да не би дошло до још 
већег оштећења. Документ је нестандардног формата, димен-
зија 34x21cm. Л: 1,0

200.
1939. јануар 21, Уб ЗV-200

Прсуда против Светозара Цокића, полицијског писара, из 
Ваљева. Срески суд на Убу и судија Војислав Тричковић донели 
су пресуду против Светозара Цокића 21. јануара 1939. године, 
у којој је оптужени проглашен кривим због клевете приватног 
тужиоца Миливоја Стфановића из Београда. Светозар Цокић је 
кажњен са 15 дана затвора и 250 динара одштете.

На документу се налазе више оштећења, тако да је неопходно 
лечење. Документ је штампан на папиру. Нестандардног је фор-
мата 34x21cm. Л: 1,0

201.
1942. фебруар 3, [Мионица] Рибница ЗV-201

Извод из књиге за уписивање рођених и крштених српске 
православне цркве Рибничке храма Светог Петра и Павла у Риб-
ници 3. 2. 1942. године.

На докуметима се налазе таксене марке Српске православ-
не цркве у вредности од 10 динара (зелене боје) и 50 пара (црвене 
боје). Документи су нестандардног формата, димензија 34x21cm. 
Писани су на папиру, руком. На ивицама докумената постоје 
оштећења. Л: 4,0
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202.
1944. новембар 8 - 1945. март 1, Ваљево ЗV-202

Документа Команде места НОВЈ (Народноослободилачка 
војска Југославије), привредног одсека. Документа се односе на 
набавку неопходних намирница за издржавање чета 1944. годи-
не. У предмету се још налази преглед војних јединица које је Ко-
манда места у Ваљеву снабдевала са хлебом у јануару, фебруару 
и марту 1945. године.

На документима се налазе мрље, а постоје и физичка ош-
тећења. Документа су различитог формата 11x17cm, 20x15 и А4 
формата. Штампана су на паиру. Л: 46,0

203.
1946. децембар 29 - 1947. март 20, Жабари ЗV-203

У предмету се налазе записници са седница МНО Жабари 
1946-1947. година, записник са конференције Народног фронта 
села Жабари 1947. година и записник са Збора бирача села Жаба-
ри 1947. година. На седницама МНО решавали су питања избор 
председника и секретара. На конференцијама Народног фронта 
расрављали су о следећим стварима: о изградњи у селу Жабари, 
о народној власти, о културном просветном раду, о помоћи сло-
цијално угроженима. 

Документа су стандардног А4 формата, сем жутих мрља на 
папиру нема других оштећења. Записници су вођени на папиру, 
руком. Л: 12,0

204.
1949. - 1952. април 16, Београд, Планиница ЗV-204

У предмету се налази документација СЗР „Маљен” Планини-
ца. На почетку предмета налази се књижица Угледна правила за 
сељачке радне задруге. Правилник је издат од стране Главног за-
дружног савеза ФНРЈ Београд 1949. године. У правилнику се на-
лазе следећи подаци: Циљеви и задаци задруге, ступање у члан-
ство, који су органи задруге, имовински односи задруге и њених 
чланова, обавезе према држави, планирање и организација рада 
и чланови о радном односу и финансијском пословању.
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Поред овог правилника у предмету се налазе и две књижице 
које представљају план Сељачке радне задруге „Маљен” за 1950. 
и 1952. годину. У плану за сваку годину предвиђено је: преглед 
основних средстава задруге, план производње за сваку годину 
посебно, план средстава за производњу, план инвестиција, план 
потребе материјала за инвестиције, план радне снаге, план рас-
поделе производа и финансијски план.

Осим ових књижица у предмету се налазе и документа СЗР 
„Маљен”. Записник о додељивању државног шумског земљишта 
републичког значаја на управу СРЗ „Маљен”. Предлог СРЗ 
„Маљен” ,послат Главној управи за пољопривреду НРС у Бео-
граду, за арондацију земље, и неколико докумената финансијске 
садржине.

Документа су у доборм физичком стању, без оштећења, 
стандардног су А4 формата и штампна су на папиру. Књижи-
це су мањег формата, правилник ФНРЈ 18x12cm, док су Планови 
рада димензија 29x20cm. Корице књижица су оштећење, док је 
унутрашњост у добром стању. Л: 5,0

205.
1951. април 7 - 1951. мај 11, Мионица ЗV-205

Рачун који је издало Трговачко предузеће Среског савеза зе-
мљорадничких задруга Мионица за испоруку садница малине 
1951. године.

У предмету се налазе два документа различитог формата 
нестандардних димензија 15x21cm и 28x21cm. Осим жутих фле-
ка на документима нема других оштећења. Оба документа су 
штампана. Л: 2,0

206.
1952. март 18 - 1952. мај 5, Кључ ЗV-206

Записници са седница Управног одбора ЗЗ у Кључу, одржан 
дана 5.5.1952. и 18.3 1952. године. На седницама актуелене теме 
биле су: реорганизација СРЗ, да се ЗЗ преда записник да је осло-
бођена дуга итд...

Документа су штампана. Без оштећења, и стандардног су А4 
формата. Л: 4,0
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207.
1957. децембар 31, Ваљево ЗV-207

Списак од 31.12.1957. године поднетих молби за доделу „Пар-
тизанске споменица 1941” Среском комитету СКС среза Ваљево. 
На списку се налазе следећи подаци: име и презиме подносиоца 
молбе, његово занимање и место боравка, коме је предмет до-
стављен и време када је молба предата. У предмету се налази и 
списак лица која су поднеле захетв за пензионисање због немо-
гућности да се издржавају, јер су остали инвалиди ратујући на 
страни партизана у Другом светском рату.

Предмет је састављен из два дела, први део је спицак укоричен 
у свеску, писан је руком и нема оштећења, а други списак је рађен 
на појединачним документима, штампан је и документа нису 
оштећена. Цео предмет рађен је на папиру А4 формата. Л: 6,0

208.
1975. новембар 11. Ваљево ЗV-208

Предмет се састоји од два предлога. Први предлог је да се 
ваљевски народноослободилачки партизански одред одликује 
орденом Народног хероја Југославије, због изузетних заслуга у 
народноослободлилачкој борби и социјалистичкој револуцији. 
У наставку предлога налази се образложење уз навођење свих 
акција који је извршио ваљевски народноослободилачки парти-
зански покрет. Предлог је састављен од стране Представништва 
општинског одбора СУБНОР-а (Савез удружења бораца народ-
ноослободилачког рата) општине Ваљево одржаној 11.11.1975. 
године.

Други предлог је копија предлога ставова Савезне конферен-
ције о вредновању и категоризацији споменика и спомен обеле-
жја ослободилачких ратова и ослободилачких покрета, НОР-а 
и социјалистичке револуције народа и народности Југославије. 
Предлог је састaвљен да би се заштитили споменици народноо-
лободилачког покрета и даје решења на који начин вредновати и 
извршити категоризацију споменика и спомен обележја.

Документа су А4 формата. Не постоје било каква оштећења 
и штампана су на папиру. Л: 9,0
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209.
1985. септембар 25 - 1985. децембар 13, Ваљево ЗV-209

Предмет је настао на основу званичних аката 14 основних 
школа Ваљевске општине. Утврђено је да је ликвидирана непис-
меност код свих одраслих грађана до 50 година старости на те-
риторији општине Ваљево, закључно са новембром 1985. године. 
Неписменост је ликвидирана у 83 села која се налазе на подру-
чју општине Ваљево. У предмету постоје и статистички подаци 
о неписменим људима од 1948. године па све до 1985. године и 
процентима описмењавања људи у том раздобљу, а наведени су 
и разлози због чега се чекало скоро 40 година да би се реализо-
вала шира акција описмењавања.

Документа су штампана, стандардног А4 формата и добро 
очувана, без оштећења. Л: 22,0

210.
1985. децембар 19, Ваљево ЗV-210

Генерални урбанистички план Ваљева. Ради се о нацрту пла-
на у скраћеној верзији из 1985. године. Организовано је јавно 
разматрање плана у градским месним заједницама. У предмету 
се налазе мапе града, табеларни прегледи стамбене изградње уз 
текстуална образложења.

Документа су добро сачувана, не постоје оштећења, стан-
дардног су А4 формата и штампана су на папиру. Л: 18,0

211.
1986. септембар 15, Ваљево ЗV-211

Реферат поводом 15. септембра дана ослобођења Ваљева. Ре-
ферат је написао Душан Михајловић 15.09.1986. године. На по-
четку раферата аутор даје кратак историјат КPJ, затим заслуге 
Комунистичке партије и успехе у Другом светском рату и на 
крају део о Ваљевској општини.

Реферат је штампан на папиру мањег формата 21x15cm. 
Предмет је сачуван, без оштећења. Л: 18,0
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212.
1986. септембар 15, Ваљево ЗV-212

Говор Слободана Милошевића, у Ваљеву 15. септембра 1986. 
године, председника председништва ЦКСК (Централни комитет 
Савеза комунист Србије), поводом 42-годишњице ослобођења 
Ваљева. Говор је почео уводним делом о Другом светском рату, 
величајући херојаство комуниста. Остатак говора осносио се на 
искључиво на социјализам.

Говор је штампан на папиру стандардног А4 формата. Пред-
мет није оштећен. Л: 8,0

213.
1986. септембар 15, Ваљево ЗV-213

Говор Мила Милатовића поводом откривању споменика Др. 
Милошу Миши Пантићу, Ваљево 15. септембар 1986. године. У 
свом говору Миле Милатовић излаже целу биографију Др. Ми-
лоша Пантића, почевши од његовог рођења па све до смрти. Го-
вор је конципиран на тај начин да се нагласи делатност Др. Пан-
тића у КПЈ.

Предмет је без оштећења, штампан је на паиру стандардног 
А4 формата. Л: 9,0

214.
1988. Ваљево ЗV-214

Списак иноватора СОУР „Крушик од 1975-1984. године. На 
списку се налази име и презиме иноватора, његово радно место, 
године иновације, назив иновације и колика је уштеда. Поред 
списка у предмету се налази и књижица коју су издали Култур-
но просветна заједница Ваљево, Регионална привредна комора 
Ваљево и СОУР „Крушик” Ваљево. Књижица носи назив „Про-
налазачи, иноватори и аутори техничких унапређења у привре-
ди Ваљево”. У њој се могу наћи разговори са проналазачима, као 
и бографије поједних проналазача и иноватора.

Књижица је штампана, на папиру нестандардног формата, 
димензија 23x16cm, нема тагова оштећења. Списак је прављен 
на папиру и попуњаван је руком, такође је без било каквих ош-
тећења, и рађен је на папиру А4 формата. Л: 11,7


