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Владимир Дамњановић 
Међуопштински историјски архив Ваљево 

У СУСРЕТ 75. ГОДИШЊИЦИ ПОСТОЈАЊА И РАДА 
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО 

ПОЧЕТАК АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 

Идеја за оснивање установе која би се бавила прикупљањем 
и чувањем документације настале деловањем и радом држав-
них институција, органа и појединаца први пут је изложена на 
састанцима Друштва српске словесности 1846. године. Наредне 
године, у Србским новинама је објављен чланак у којем су пред-
стављени услови који морају бити испуњени, пре свега у погле-
ду грађевинских и безбедносних стандарда, као и разлози због 
којих је неопходно оснивање овакве институције. Државни ар-
хив Србије је основан 2/14 децембра 1898. године, доношењем 
Закона о Државној Архиви Краљевине Србије.

Закон су чинила 22. члана. Предметним члановима били су 
предвиђени основни задаци Архива, врста документације која 
ће бити предмет заштите и чувања, начини коришћења предмет-
не документације, као и права и обавезе запослених службеника. 

Анализом Закона посебну пажњу су привукли чланови 3. и 4. 

Члан 3. 
Државној архиви је задатак: да прикупља, сређује и чува све 

документе од општег значаја и историјске вредности. 

Члан 4. 
Према природи документа који ће улазити у Државну архиву, 

ова ће имати своја четири одељка: 

ИЗ РАДА АРХИВА
OUT OF THE ARCHIVE’S WORKS
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а) Одељак политички – примаће и чувати све документе, који 
се односе на државно-политичке односе Србије, старијег и но-
вијег времена (државни уговори, владалачка коресподенција, вла-
далачки тестаменти и т.д.). У овај ће одељак улазити у главном 
акти из министарства иностраних дела; 

б) Одељак историјски – примаће и чувати све документа, које 
се односе на политичку, војничку и верску историју Србије, ра-
нијег и новијег времена; 

в) Одељак административни – примаће и чувати све доку-
менте, који се специјално односе на све гране државне админис-
трације. Ту ће се стицати документарни акти свих министар-
става, који се односе на државне уредбе Србије, ранијег и новијег 
времена; 

г) Законодавно – судски одељак – примаће и чувати све доку-
менте законодавних тела Краљевине Србије и државних судова 
ранијег и новијег времена. У овај одељак ће у главноме улазити 
документи Државног савета, Народних Скупштина и мини-
старства правде.1 

Самим увидом у горе наведене чланове Закона о Државној 
Архиви, можемо видети више компоненти које је неопходно на-
гласити. Свакако најважнија од њих је законска верификација 
архивске делатности, на територији тадашње Краљевине Србије. 
Јасно је наглашена улога коју ће Архиви обављати у будућности, 
као и врста документације која ће потпадати под надлежност 
истих. Такође је важно нагласити, да је са почетком деловања 
Архива, дошло до промене свести о значају документа. Заслуге 
за то свакако припадају ондашњим властима, које су препознале 
историјски тренутак, и донеле једну државотворну одлуку. 

Сама установа је почела са радом 1900. године, под називом 
Државна Архива Краљевине Србије. 

ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

 Архивско средиште у Ваљеву почело је са радом 15. априла 
1948. године, као једно од 16 средишта у Србији, на предлог Др-
жавне архиве у Београду, одлуком Министарства просвете На-

1 Закон о Државној Архиви Краљевине Србије, Министарство правде Краље-
вине Србије, инв. бр. 36324, члан 3 и 4. 
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родне Републике Србије, за територију града Ваљева и срезове: 
Ваљевски, Подгорски, Колубарски, Тамнавски и Љишки. Основ-
ни задатак Архивског средишта у Ваљеву био је прикупљање, чу-
вање, сређивање архивске грађе, како би се на адекватан начин 
омогућило њено коришћење. Улога првог руководиоца установе 
додељена је Јовану Нешићу, професору историје Ваљевске гим-
назије. Његово краткотрајно управљање средиштем обележено 
је различитим врстама проблема, које можемо повезати са теш-
ком економском ситуацијом која је била присутна након рата, 
као и недостатком разумевања тадашњег локалног руководства. 

Већ следеће године, за новог руководиоца именован је Благоје 
Чупаревић, професор књижевности. Великим трудом и посвеће-
ношћу, Благоје Чупаревић је дао огроман допринос обезбеђи-
вању простора, као и адекватних услова за смештај архивске 
грађе. Неуморно је радио на прикупљању и спасавању архивске 
грађе Првостепеног суда Ваљево, која је његовом заслугом из-
бегла судбину вредних фондова у другим срединама, који су за-
вршили у у фабрици папира, као секундарна сировина. Велику 
помоћ у овом послу имао је од стране ангажованих ученика и 
припадника војске. Поред редовних обавеза у школи, професор 
Благоје Чупаревић је са огромним ентузијазмом и одговорно-
шћу, три и по године, обављао дужност руководиоца Архивског 
средишта у Ваљеву. 

У периоду до 1952, у оквиру Архивског средишта била је обје-
дињена музејска делатност и научна библиотека града. Одлуком 
о оснивању, територијална надлежност Архивског средишта у 
Ваљеву обухватала је архивску грађу која је настала делатношћу 
субјеката са територије наведених срезова. 

Градска државна архива у Ваљеву основана је 03. јануара 1952. 
године на основу сагласности Савета за просвету, науку и кул-
туру НР Србије. Самим чином оснивања ове институције, ство-
рени су неопходни законски услови за развој архивске службе у 
Ваљеву и организовано одвијање делатности заштите архивске 
грађе. Самим тим Архив постаје самостална установа културе, 
која ће у наредном периоду имати сопствени развојни пут. Ства-
раоци и имаоци архивске грађе, са територије тадашњих срезова: 
Ваљевског, Подгорског, Тамнавског, Колубарског, Љишког и Аз-
буковачког, припали су под надлежност Градске државне архиве 



Владимир Дамњановић

182

у Ваљеву. 2 Изабрани представници општина и срезова чинили 
су Савет установе, чиме је остварен утицај друштвене средине 
на делатност Архива, која се огледала у заштити архивске грађе 
као културног добра.

Народни одбор среза ваљевског, од 1. септембра 1955. године 
преузима оснивачка права над установом под новим називом 
Државни архив среза Ваљево, именујући своје представнике у 
Савет установе као органа управљања. 

Скупштина Среза Ваљево је 14. јуна 1965. године, прихвати-
ла предлог Савета и донела одлуку о промени назива установе 
у Историјски архив Ваљево, усклађујући назив са захтевима 
Основног закона о установама.3 

2 Снежана Радић, Милча Мадић, Љиљана Урошевић, Велибор Видић, Зо-
рица Gioia Јеремић, Милорад Митрашиновић, Свемир Поповић, прир. Во-
дич Међуопштинског историјског архива Ваљево. Ваљево: Међуопштински 
историјски архив Ваљево, 2004, стр. 8. 
3 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), 
А.4.5.18. Скупштина Среза Ваљево – Ваљево (1944-1967), 1944-1967, Записни-
ци заједничких седница оба већа Скупштине Среза Ваљево, књига. инв. бр. 
45, Решење Скупштине Среза Ваљево бр. 04/2-4090/1-1965, о промени назива 
Државног архива среза Ваљево у „Историјски архив у Ваљеву“. 

Прилог бр. 1 Сагласност Савета за просвету, науку и културу 
Министарства за просвету и културу бр. 31.586 о оснивању Градске 

државне архиве у Ваљеву, 3. јануар 1952. МИАВ, Фонд: Међуопштински 
историјски архив Ваљево, кут. инв. бр. 75
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Законско јачање позиције Архива, 
као и архивске делатности

Доношењем Закона о државним архивама НР Србије, дошло 
је до озбиљније регулације процеса заштите архивске грађе, као 
и до изградње неопходне архивске мреже на територији НР Ср-
бије. Даљим усвајањем низа пратећих прописа и упустава, на-
стављен је процес утврђивања матичне улоге Државне архиве 
НР Србије. Паралелно са јачањем законске позиције ове инсти-
туције, радило се на унапређењу стручног рада, кроз оснивање 
Стручног савета и Друштва архивских радника. Доношењем За-
кона о архивској грађи и архивској служби у СР Србији, 1967. 
године, темељно је уређена област заштите архивске грађе и раз-
воја архивске службе у Републици Србији. Утврђивањем цент-
рализоване мреже архива, дошло је до сарадње и стручног пове-
зивања архивских установа широм Србије, као и до оспособља-
вања стручног кадра. У том периоду долази до јачања Архива у 
Ваљеву у организационом, кадровском и стручном смислу. 

Када је дошло до укидања срезова, 1967. године, Архив у 
Ваљеву је наставио да ради на заштити архивске грађе на под-
ручју општина Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и 
Лазаревац (до доношења одлуке о припајању општине Лазаре-

Прилог бр. 2 Решење бр. 04/2-4090/1-1965, о промени назива Државног архива 
среза Ваљево у „Историјски архив у Ваљеву“ 14. јун 1965. МИАВ, Фонд: 

Скупштина Среза Ваљево, књига инв. бр. 45 



Владимир Дамњановић

184

вац градском подручју Београда). Наведене општине су својим 
одлукама донетим 1971. године, потврдиле оснивање Међуопш-
тинског историјског архива Ваљево са седиштем у Ваљеву, пове-
ривши му послове заштите, преузимања, чувања, сређивања и 
коришћења архивске грађе, са обавезом да сносе сразмеран део 
трошкова укупне делатности установе.4 

4 МИАВ, А.1.5.23 Скупштина Општине Ваљево (1944 - ), 1944 – 1981, Запис-
ник са XXIII седнице Општинског већа, Привредног већа и Већа друшт-
вених делатности од 03.06.1971. године, Решење бр. 630-1/71-02 о оснивању 
Међуопштинског историјског архива Ваљево, кут. инв. бр. 117. 

Прилог бр. 3 Решење Скупштине Општине Ваљево бр. 630-1/71-02 
о оснивању Међуопштинског историјског архива Ваљево, донето у 

сагласности са скупштинама општина Уб, Љиг, Мионица, Лајковац и 
Осечина, на заједничкој седници свих већа од 03. јуна 1971. године, МИАВ, 

Фонд: Скупштина општине Ваљево, записници 1971. година 
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Формирањем Градског државног архива, као посебне и само-
сталне установе, као и приливом огромног броја нових фондо-
ва, јавила се потреба за новим решењем у погледу адекватног 
простора. Тај простор не би био намењен само за смештај ар-
хивалија, него и за радне активности на њиховом сређивању и 
коришћењу. Нашој установи је поверена на коришћење општин-
ска зграда, која се налазила у улици Војводе Мишића, у којој се 
вршила делатност Архива до 1959. године. Архив је након тога 
добио на коришћење адаптирани објекат старе поште, који се 
налазио на углу улица Карађорђеве и Војводе Мишића, где ће 
функционисати све до 1976. године. 

Проналазак одговарајуће инфраструктуре 
као предуслов за даљи напредак 

Архив је јако брзо напредовао, капацитети за смештај архивс-
ке грађе су се интезивно попуњавали, што је довело до тога да 
у једном тренутку, услед мањка простора, буде спречено даље 

Прилог бр. 4 Зграда на углу улице Карађорђеве и Војводе Мишића, где је у периоду 
од 1959. до 1976. био смештен и радио Историјски архив Ваљево. МИАВ, Фонд: 

Збирка фотографија, III група – објекти и ствари, кут. инв. бр. 16
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напредовање установе. Након вишегодишњег трагања за адек-
ватним простором, уз велику помоћ ондашњих општинских 
власти, као и финансијску подршку одговорног Министарства 
и свих шест општина, пронађено је трајно решење, путем пре-
носа објеката бивше Градске болнице, потоњег Хигијенског за-
вода, у власништво Архива. Дошло је до одређене адаптације, 
као и доградње једног од објеката што са парковским простором 
представља целину укупне површине 0,54 ха. Адаптацију зграда 
и набавку једног дела опреме финансирале су скупштина општи-
не Ваљево, Уб, Мионица, Лајковац, Љиг и Осечина, Републичка 
заједница културе и Међуопштинска заједница културе Ваљево. 
Архив се у нове просторије уселио у пролеће 1976. године и на 
тај начин добио изванредне услове за рад у једном доста мирном 
крају Ваљева, пуном зеленила.5 На овај начин је пронађено стал-
но решење, за дугорочан развој установе. 

Приликом НАТО агресије, 1999. године, дошло је до великог 
оштећења инфраструктуре Архива. У питању су била два објек-
та (кров депоа, као и зграда где се врши сређивање и обрада ар-
хивске грађе) Зграде су поправљене 2000. године. 

Архив у овом тренутку располаже са три објекта укупне 
површине од преко 900 м2. Зграда Архивског депоа је подеље-
на, тако да је 275 м2 намењено смештају и заштити архивске 
грађе, док је у других 275 м2 смештена стална изложбена по-
ставка „Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914–1915.“ 
До 2015. године, цела зграда Архивског депоа била је намењена 
искључиво за смештај, чување и заштиту архивске грађе. На 
овај начин, овај објекат је добио двоструку намену. Задржао је 
примарну делатност депоа неопходног за стручни рад, и по-
стао је обогаћен сталном изложбеном поставком. У остала два 
објекта су смештене радне просторије, читаоница и архивска 
библиотека. Поред наведених објеката, у поседу установе се 
налазе и три помоћна објекта, у којим су смештени пријемни 
депо (180) м2, приручни магацин за смештај архивских кутија 
и другог материјала, и котларница. Сам комплекс Архива је као 
амбијентална целина стављен под заштиту Завода за заштиту 
споменика културе. 

5 Митрашиновић, Милорад. „Од Архивског средишта до Међуопштинског 
историјског архива у Ваљеву (1948-1978).“ Гласник бр. 13-14 (1979): 233 
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Инфраструктура не представља једини предуслов за успешан 
рад и напредак једне установе културе. Брзи развој и све веће 
могућности примене рачунара, скенера и дигиталних камера уз 
одговарајуће програме, отвара широке и знатно јефтиније мо-
гућности заштите архивске грађе, нарочито приликом њеног ко-
ришћења. Уз адекватно опремање Архива и едукацију кадрова 
за примену нових технологија, стварају се услови за ефикаснију 
заштиту архивске грађе и једноставнији и шири приступ заинте-
ресованим субјектима у њеном коришћењу. Могућност набавке 
неопходне опреме, рачунара, скенера, дигиталних камера је ре-
ално све доступнија, тако се може рачунати на реалност примене 
ових технологија на заштити архивалија од оштећења приликом 
манипулације и коришћења, а тиме једноставније и шире могућ-
ности коришћења архивске грађе од изузетног значаја.6 

Значај увођења информационих технологија у Архиве је не-
споран. Доступност информација о архивској грађи је на тај на-
чин већа. Корисници архивске грађе могу доћи до потребних по-
датака на брз и једноставан начин, чак и са могућношћу да уоп-
ште не долазе у Архив, а архивски радници могу брже пружити 

6 Мадић. Милча. „Архивска грађа од изузетног значаја у Историјском архи-
ву Ваљево и могућности примене посебних мера заштите“ Гласник број 37 
(2003): 162 

Прилог бр. 5 Некадашњи објекти Ваљевске болнице, Хигијенског завода, 
а данас Комплекс у којем се од 1976. налази Међуопштински историјски 

архив Ваљево, МИАВ http://istorijskiarhiv.rs/ 12.04.2022 
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информације које се од њих траже, односно, могу брже доћи до 
информација које су им потребне за рад са архивском грађом. 7

Последње две деценије, дошло је до модернизације рада Ар-
хива. Ту се пре свега мисли на опремање компјутерском опре-
мом, која је постала незаобилазан елемент за успешно обављање 
основне делатности. То се посебно може видети приликом из-
раде научно – обавештајних средстава, затим формирања база 
података, као и у поступку дигитализације архивске грађе, за по-
требе корисника. Архивске службе су распоређене у две зграде, 
тако да је постављена рачунарска мрежа која их спаја. Процес 
модернизације је настављен 2016. године, набавком новог скенер 
апарата, неопходног за успешну дигитализацију архивске грађе. 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

Пре формирања Архива као установе, заштита и чување ар-
хивске грађе била је обавеза самих стваралаца и ималаца. Органи 
локалне самоуправе, правосудни органи, привредне организације, 
просветне и културне установе, чувале су архивску грађу која је 
била производ њихове делатности, или уколико је била наслеђена 
од претходника, на основу важеће законске регулативе. Анали-
зирајући степен очуваности архивске грађе, можемо закључити 
да су органи локалне самоуправе, судови и просветне установе, у 
највећем степену сачували предметну документацију. 

Архивска грађа из периода Првог и Другог српског устанка у 
огромној мери је уништена ратним разарањима, али и мањком 
интересовања. Ретки писани документи су сачувани као све-
дочанство о функционисању првих институција нове власти у 
Ваљевској нахији, која је била у средишту огромних промена, у 
временском раздобљу које је било од изузетне важности за бу-
дућност српског народа. Такође, ти писани документи говоре и о 
личностима, као и историјским догађајима, који имају одређену 
културно – историјску вредност. 

Архивска грађа настала делатношћу првог устаничког суда, на 
жалост, није сачувана, изузев једног документа. Ради се о „Свида-
тељству“, 13. јула 1807. године, са печатом и потписом Јакова Нена-

7 Цветковић. Слободанка. „Дигитализација у архивима у Србији – изазови 
и замке“ Часопис архива Југославије бр. 1-2 (2010): 79-80 
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довића. Што се тиче Суда Окружја ваљевског (касније Окружног 
суда Ваљево) документација овог фонда је сачувана од 1823. годи-
не. Фонд Окружни суд Ваљево представља настарији и највреднији 
фонд у Историјском Архиву Ваљево, јер у континутитету од два-
нест деценија, приказује делатност ове правосудне институције. 

Према увиду у судски архивски материјал смештен после свих 
оштећења у депое Историјског архива у Ваљеву, данас можемо 
тврдити да је оштећен како материјал из XIX века тако и грађа 
из XX века. Али највеће оштећење погодило је материјал из доба 
прве владавине књаза Милоша Обреновића, чији би јединствени 
примерци требали да покажу начине стицања богаства (прво-
битна акумулација капитала) некадашњих устаничких стареши-
на, њихових млађих приврженика на власти и трговаца после 
протеривања Турака из Београдског пашалука. 8 

Увидом у архивску грађу можемо добити информације о раз-
личитим догађајима, друштвеним односима, историјским про-
цесима. Могу се видети обичаји који су се мењали кроз време, 
као и прикупити сазнања о различитим људским судбинама. 

Архив обавља своју делатност преко одељења, као органи-
зационих јединица, а то су: Одељење за евидентирање, зашти-
ту и преузимање архивске грађе и регистратурског материјала; 
Одељење за сређивање, обраду, коришћење и чување архивс-
ке грађе; Информативни центар са архивском библиотеком и 
Одељење општих послова. 

Сређивање и обрада архивске грађе

Од почетка рада Архива, па све до данас, сталне су активности 
на обради и сређивању фондова. Фондови и збирке су у огром-
ном проценту у сређеном стању. Већина је сређена принципом 
слободне провенијенције, а у ситацијама када је степен очувано-
сти архивске грађе висок, по принципу провенијенције. Што се 
тиче значајнијих фондова, њихови делови су детаљно обрађени, 
урађени су аналитички инвентари и именски регистри. За оста-
ле фондове урађен је попис архивске грађе. Сви фондови имају 
урађен образац општег инвентара, као и свој досије. 

8 Вујић. Јеротије. „Смештај архивског материјала Ваљевског суда“ Гласник 
број 1 (1966): 211 
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Архивски документи имају не само културно-политички зна-
чај већ и практичан, приватно правни значај. Заштитом писане 
документације у радним организацијама и у историјским архи-
вима архивски радници доприносе заштити материјалних инте-
реса заједнице, друштвених организација и грађана.9 

У депоима Архива чува се, сређује и користи архивска грађа 
различите провенијенције која је распоређена у 404 фонда и 16 
збирки, у укупној количини од 2500 метара дужних за период 
1807 – 2022. 

Категоризацију архивске грађе, као и валоризацију треба вр-
шити на целокупном подручју, односно архивском фонду једне 
државе. Применом јединствених критеријума постиже се и пра-
вилан и једнак третман архивске грађе једне организације влас-
ти, установа и осталих институција. Ова мерила треба да буду 
у сагласности са онима која важе за друге области заштите кул-
турних добара и међународним нормама.10 

Према утврђеним критеријумима за категоризацију архивске 
грађе, који су дефинисани 1979. и 1998. године, у Архиву је сме-
штена архивске грађа од изузетног и великог значаја. Архивска 
грађа од изузетног значаја разврстана је у 8 фондова и збирки, 
као и црквене матичне књиге, које су разврстане у 19 фондова 
верских установа и организација. Архив Србије је 1998. годи-
не, као надлежна матична кућа, донео одлуку о проглашењу 35 
фондова за архивску грађу од великог значаја. У оквиру ове гру-
пе налази се 6 фондова чији су делови категорисани у архивску 
грађу од изузетног значаја (рад среских комисија). Категорисани 
фондови су уписани у регистре. 

Спољна служба 

Процес заштите архивске грађе и регистратурског материјала 
ван Архива спроводи се кроз евидентирање и стручни надзор 
400 регистратура. Наравно, ту си и приватни имаоци вредних ар-
хивалија. Надлежне службе Архива су у обавези да врше сталну 
стручну контролу стања архивске грађе. Такође се води рачуна о 

9 Вујић. Јеротије. „Заштита и смештај архивалија социјалистичког периода у 
Ваљеву“ Гласник двоброј 2-3 (1967): 319 
10 Радевић, Милорад. М. уред. Архивски преглед 1-4. Београд: Архив Србије, 
1994-1995, стр. 18 
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свим променама, које настану у процесу чувања и заштите. Из-
рада листе категорија регистратурског материјала са роковима 
чувања, одабир грађе, излучивање безвредног регистратурског 
материјала, врши се заједно са ствараоцима. Архив као установа 
културе, има законску обавезу да архивску грађу која је приспе-
ла за преузимање, по различитим основама, преузме на чување, 
сређивање и коришћење. 

Архивска библиотека 

Сам почетак рада Архивског средишта, паралелно је пратио и 
развој Архивске библиотеке. Анализирајући тадашњу ситуацију, 
донета је одлука да архивску грађу прати одговарајућа историо-
графска литература. Формирана је библиотека са веома богатим 
фондом, који је обухватао преко 8000 наслова. Посебну тежину 
овој збирци даје стара и ретка књига (око 400 наслова књига и 
часописа), за које је урађен посебан каталог. Библиотека поред 
важних енциклопедијских издања, има у свом поседу и рари-
тете као што су: „Историја разних словенских народов“, Јована 
Рајића у четири свеске, штампане 1794/1795 у Бечу, затим скоро 
комплетна прва издања дела Доситеја Обрадовића, Милована 
Видаковића и Атанасија Стојковића. Српска периодика, од прве 
половине 19. века, комплети старих издања новина, календара 
и друге литературе, доприносе културној вредности, коју има 
књижни фонд. 

Архивске библиотеке су специјалне, стручне или приручне 
библиотеке, које сакупљају, обрађују, чувају и дају на коришћење 
сав библиотечко-информациони материјал. У Библиотеци Ар-
хива, сакупљају се и чувају књиге, часописи, новине, сепарати, 
службени листови, извештаји, приручници, старе и ретке књи-
га, шематизми, закони, статистика, стенографске белешке, мо-
нографије, биографије, мемоари, споменице, и све што може да 
чини део специјалне архивске библиотеке.11 

11 Кикић, Татјана, и Јовановић Татјана. „Улога и функција архивске библио-
теке – искуства Архива Србије.“ Архивска пракса бр. 19 (2016): 404-410. 
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/kulturno-prosvetna-delatnost/127-
dr-tatjana-kikic-tatjana-jovanovic-uloga-i-funkcija-arhivske-biblioteke-
iskustva-arhiva-srbije 19.04.2022 
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Културно-просветна делатност у Архиву

Културно-проветна делатност у Архиву се спроводи кроз 
различите видове „комуникације“ са јавношћу, кроз предавања, 
трибине, радио емисије, преко веб презентација, кроз различи-
те публикације и сл. Једно од најважнијих средстава, и најчешће 
коришћених у комуникацији са јавношћу, су изложбе архивских 
докумената. Оне представљају један од најстаријих и најатрак-
тивнијих облика културно-просветне делатности Архива. Став 
да документ може бити од интереса и за широку јавност ван на-
учних кругова довео је до појаве првих архивских изложби које 
се први пут јављају у Француској, где су средином 19. века изла-
гани печати.12 

Током седамдесет година деловања, Архив је имао запажену 
културно – просветну улогу, кроз приказ различитих форми и 
садржаја. Путем изложбених поставки, вршена је презентација 
најзанимљивијих архивских докумената. Организована су пре-
давања, колективним, или појединачним посетама, кроз које су 
се ученици, студенти, полазници разних курсева, упознавали 
са радом Архива, као и садржајем фондова. Више десетина из-
ложбених поставки организовано је под покровитељством Ар-
хива. Већина ових поставки рађена је на основу архивске грађе 
из фондова и збирки које се чувају у депоима Архива. Оваква 
врста промотивних активности посебно је утицала на младе 
људе, како би се на основу приказане архивске грађе, као неза-
билазног извора информација, упознали са историјом Колубар-
ског краја. Још један од бенефита изложбених поставки био је у 
упознавању грађанства са широким спектром услуга које Архи-
ва пружа. Наводимо називе најзначајних изложбених поставки 
у организацији овог Архива: „Ваљевска штампарија кроз исто-
рију“ (поводом сто година штампарства у Ваљеву), „Здравстве-
на служба у ваљевском крају у првој половини 19. века“, „Ар-
хивска документа и старе фотографије о прошлости Ваљева“, 
„Документа о животу и књижевном раду Милована Глишића“, 

12 Шкодрић, Љубинка, и Цветковић Слободанка. „Искорак у јавност – из-
ложбена делатност архива.“ Архивска пракса бр. 15 (2012): 407-424. http://
www.arhivistika.edu.rs/clanci/kulturno-prosvetna-delatnost/29-ljubinka-
skodric-slobodanka-cvetkovic-iskorak-u-javnost-izlozbena-delatnost-arhiva 
21.04.2022 
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„Четрдесет година КПЈ и радничког покрета у ваљевском крају“, 
„Двадесет година од Другог заседања АВНОЈ – а“, „Раднички по-
крет и КПЈ у Србији 1919-1941“, „Живот и револуционарни рад 
Владимира Илича Лењина“ (поводом стогодишњице од рођења), 
„Убски догађај 1932. године“, „Устанак у Србији 1941. године“, 
„Жене ваљевског краја у НОБ-у“, „Народноослободилачка борба 
у Тамнави“, „Ваљевска болница 1914 – 1915“, „Тридесет година 
издавачке делатности Архива“, „Сто педесет година од приме-
не српског грађанског законика – по документима из ваљевског 
окружног суда“, „Стара књига и периодика до 1900. у библиоте-
ци Историјског архива Ваљево“, „Кроз фондове и збирке Исто-
ријског архива Ваљево – избор из архивске грађе“ (поводом 
50-годишњице Архива у Ваљеву) „Два века суда у Ваљеву“, „Два 
века Окружног суда у Ваљеву“, „Уметничка слика као документ“, 
„Српско грађанство Тешњара 19. и 20. века“, „Ваљевци у сенци“, 
„Ваљано Ваљево“, „Почиње рат – судбина народа на обе стра-
не дрине, 1870-1946“, „Страдање и хуманизам.Ваљевска болни-
ца 1914-1915“, „Историјски INBOX Архива у Ваљеву“, „Протина 
писма“, „Међународна изложба књига, часописа и других публи-
кација“, „Љубав и мода на ваљевски начин“, „Елси Инглис – ср-
пска мајка из Шкотске 1917 – 2017“, Манастир Пустиња – благо 
векова и луча новог доба“ „Клуб младих истраживача – Почеци“, 
„Хуманитарни рад у Ваљеву након Првог светског рата“ . 

Међуопштински историјски архив Ваљево, као установа кул-
туре, активно учествује у манифестацији „Ноћ музеја“. Једна од 
погодности која је доступна заинтересованим истраживачима 
јесте да имају могућност да врше процес истраживања у устано-
ви до касних вечерњих сати. 

Издавачка делатност

Што се издавачке делатности Архива тиче, она је започета из-
давањем историографског часописа „Гласник“ 1966. године. Досад 
је издато 55 бројева овог часописа, у којима је објављено преко 450 
прилога из завичајне и националне историје. Један део часописа 
је посвећен делатности установе. Паралелно са тим Архив је из-
дао, самостално или у суиздаваштву, доста књига и публикација, 
махом историографског карактера. На тај начин је остварена са-
радња са научним радницима, истраживачима и институцијама. 
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Архивска грађа представља један од најбољих извора подата-
ка код израде семинарских, дипломских, магистарских и до-
кторских радова и тема. Сви заинтересовани корисници архивс-
ке грађе, као и књижног фонда архивске библиотеке, добијају 
неопходне податке преко Информативног центра са архивском 
библиотеком. 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

За ових седам и по деценија Архив у Ваљеву је дао велики до-
принос подизању свести о важности заштите архивске грађе, као 
културног добра и извора за проучавање прошлости. Резултате 
успешног деловања можемо видети и у одговорном односу свих 
субјеката према заштити, чувању и коришћењу архивске грађе. 

Бројна признања и награде потврђују успешност и значај ове 
установе, на територији ваљевског краја, а и шире. 

Архив у Ваљеву је награђиван од стране Друштва архивских 
радника Србије 1956. и 1958. године, за постигнуте резултате у 
стручном раду. Године 1973. додељена му је „Повеља културе“ 
Културно – просветне заједнице Ваљева, за општи допринос 
развоју културе у општини. Септембарска награда, највише при-
знање које се додељује за допринос друштвеном развоју општи-
не, добио је 1976. године. Фонд „Алекандар Арнаутовић“ доделио 
је нашој установи „Златну архиву“, 2000. године, као вид при-
знања за остварене резултате у стручном раду. Обележавајући 
јубилеј од 50 година од оснивања и рада, Архив Југославије је 
доделио захвалницу нашој установи за вишегодишњу сарадњу и 
допринос у раду. За допринос у припреми и обележавању стого-
дишњице Архива Србије 2000. године, ова установа доделила је 
Међуопштинском историјском архиву Ваљево захвалницу. 

Туристички савез општине Ваљево је 1991. године доделио 
Архиву признање „Бели нарцис“, поводом уређења радног про-
стора и посебног доприноса заштити животне средине. Дирек-
ција за комуналне послове и урбанизам, 1991. године, додељује 
нашој установи награду „Свака част“ за најлепше уређено дво-
риште у граду. Архив је имао ту част да добије захвалницу од 
Удружење Ваљеваца у Београду, поводом јубилеја од 75. година 
њиховог рада, а за подстицај стваралаштву. Наглашен је огро-
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ман допринос позитивном деловању, затим одлична сарадња на 
остваривању циљева Удружења, као и чувању традиције и уна-
пређењу завичаја. 

РАД АРХИВА У ПЕРИОДУ КОЈИ ДОЛАЗИ 

Функционисање и делатност Архива утврђени су следећим 
законским актима: Закону о културним добрима, Закону о по-
себним интересима у области културе, Закону о архивској грађи 
и архивској делатности Републике Србије, као и другим закон-
ским прописима. Рад установе организован је у оквиру четири 
одељења: Одељења за евидентирање, заштиту и преузимање 
архивске грађе и регистратурског материјала (два архивиста), 
Одељење за сређивање, обраду, коришћење и чување архивс-
ке грађе, (три архивиста и три архивска помоћника), Инфор-
мативни центар са архивском библиотеком (један архивист) и 
Одељење општих послова (три извршиоца) Од укупно 12 стално 
запослених, седам радника је са високом, један са вишом, четво-
ро са средњом стручном спремом. Положен стручни испит има 
11 архивских радника, од којих звање виши архивист има један, 
а звање архивски помоћник више врсте три радника. 

Архиви и архивски радници у контексту свог рада и бриге коју 
преузимају, и у прошлости а и данас, у великој су мери ствар-
ни вредноваоци, одабираоци и чувари знаменитости друштва. 
Тим својим деловањем, они стварају темељ за обликовање слике 
о одређеном временском раздобљу, јер селективним приступом 
одабирају и чувају, односно излучују и уништавају документе и 
информације о том времену. Они тако утичу на широку попула-
цију, на свеукупну заједницу и њен однос према историји. У том 
смислу је њихова одговорност за слику друштвене заједнице, а 
тиме и за њену будућност која се гради на коренима прошлости 
и позорници садашњости, итекако велика.13 

Анализирајући урбанистички положај који Архив заузима у 
просторном плану града, као и окружење у којем делује, може-
мо са сигурношћу тврдити да установа испуњава основне услове 

13 Блажевић, Станислава. „Занимање архивист – актуелност или не!“ Архивс-
ка пракса бр. 15 (2012): 11-22.http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/obrazovanje-
i-usavrsavanje/28-stanislava-blazevic-zanimanje-arhivist-aktuelnost-ili-ne 
28.04.2022 
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за обављање архивске делатности. Положај зграде требало би да 
буде такав да магацини, због сунца, буду окренути свереу или 
северозападу, уколико имају прозоре односно уколико нису под 
земљом. Материјал од кога је зграда саграђена мора бити отпо-
ран према влази, ватри и лош спроводник топлоте. Исто тако је 
пожељно да библиотеке и Архиви нису у близини фабрика, же-
лезничких станица и сл, због веће загађености ваздуха у тим ре-
онима. Најбоље би било да су окружени појасом траве и ниског 
растиња широким бар 20 м.14 

Делатност Архива је изузетно специфична, тако да поред ин-
фраструктуре, за успешан рад морају бити испуњени одређени 
стандарди у погледу опреме за смештај и заштиту архивске грађе. 
Простор у депоу и прихватном депоу је опремљен металним по-
лицама у дужини од око 1800 метара. Сви фондови су запако-
вани у архивске кутије. У згради депоа, активан је дојављивач 
пожара, као и потребна противпожарна опрема. Нажалост по-
стоје и одређени проблеми, за које се надамо да ће бити решени 
у будућности. Микроклиматски услови, у погледу одговарајуће 
температуре и влажности ваздуха, не одговарају законом про-
писаним стандардима. Међутим, морамо узети у обзир да зграда 
депоа (бивша ваљевска болница) није наменски грађена за по-
требе чувања и заштите архивске грађе. Јавља се и проблем не-
достатка финансијских средстава за ове намене, тако да је теш-
ко очекивати када ће се овај проблем решити. Ипак, када се све 
анализира, можемо рећи да су испуњени најосновнији услови за 
вршење основне делатности. 

У последњих неколико година, дошло је до огромног уна-
пређења рада архивских установа, увођењем јединственог ин-
формационог система. Јединствени информациони систем за 
дигитализацију, управљање и чување архивске грађе (АРХИС) је 
представљен свим Архивима широм Србије, самим тим и Међу-
општинском историјском архиву Ваљево. На тај начин је и наша 
установа, постала део јединствене архивске мреже. Основни циљ 
АРХИСА као техничко – технолошког система за управљање 
документима јесте одговорна, ефикасна, и системска контрола 
стварања, примања, евидентирања, архивирања, чувања и ко-

14 Радосављевић, Вера. Заштита и чување библиотечке и архивске грађе. 
Бео град: Народна библиотека Србије, 1981. стр. 58 
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ришћења докумената у неограниченом временском периоду. С 
обзиром на то да се ради о сложеном информатичком програму, 
неопходно је набавити савремена рачунарска средства, која ће 
омогућити стручним службама Архива нормалан рад. Верујемо 
да ће на овај начин доћи до побољшања рада у архивској струци. 

Архиви су храмови, сваки документ реликвија и тако се од-
носимо према њема, да будемо богатији и светлијег образа пред 
успоменама на претке и наследницима којима ћемо предати и 
ове дане и године.15

Кроз колективне и појединачне посете, посебно ученичких 
популација, упознавало се са делатношћу Архива и садржајем ар-
хивских фондова и збирки, могућностима њиховог коришћења 
у различите сврхе, најчешће научно-истраживачке, за пригодна 
предавања и сл. То је обликовало свест о значају документа и ар-
хивске грађе за историју и културу нашег народа.16 

Анализирајући целокупну делатност Архива, као и резултате 
постигнуте на заштити архивске грађе у периоду од оснивања 
установе, може се закључити да је постигнут висок ниво усвоје-
них стандарда у овој делатности, почев од заштите архивске 
грађе ван Архива, затим чувања и обраде у Архиву, па све до ње-
ног свестраног коришћења на задовољство свих заинтересова-
них и заједнице у целини. Са поносом се може истаћи чињеница, 
да је установа током скоро осам деценије постојања, израсла у 
озбиљну и одговорну стручну установу, која своју делатност об-
авља у складу са савременим захтевима. 

ЗАСЛУЖНИ ПОЈЕДИНЦИ (ДИРЕКТОРИ)

Први управник Архива, као самосталне установе, у периоду 
од 1952. до 1953. године, био је Радован М. Драшковић, виши 
инспектор Министарства финансија. Његовим управљањем, 
и смерницама Архива Србије, започео је систематски рад на 
сређивању и обради прикупљене архивске грађе, оспособља-
вању кадрова путем специјалних течајева, консолидовању служ-

15 Бојанић. С. Мирко. „Уз архивске јубилеје – Архиви су храмови“ Гласник 
број 34 (2000): стр. 9 
16 Радевић, Милорад. М. уред. Архиви у Србији 2. Београд: Архив Србије и 
историјски архиви у Србији, 2000, стр. 81 
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би. Посебна пажња била је усмерена на озбиљан и студиозан рад 
на изучавању архивске грађе и публиковању историографских 
радова о прошлости ваљевског краја у сарадњи са Историјским 
институтом САНУ. Радован М. Драшковић се са пуним правом 
сматра једним од пионира локалне историографије. Користећи 
архивску грађу као извор, објавио је више радова из прошлости 
ваљевског краја. 

Јеротије Јешко Вујић, по струци дипломирани правник, об-
ављајући посао архивисте, као и директора установе, у времен-
ском периоду од 1953. до 1981. године, утицао је на огромно по-
бољшања стручног рада. Посебну пажњу је усмерио на опремање 
архивске библиотеке, пре свега кроз набавку старе и ретке књиге. 
Сматра се једним од покретача историографског часописа „Глас-
ник“, годишњака чији је издавач наша установа. Објавио је више 
чланака и прилога о прошлости ваљевског краја, као и стручних 
прилога о заштити архивске грађе и њеном коришћењу. 

Велики утицај на развој Архива, као архивиста и дугого-
дишњи директор, дао је Милорад Митрашиновић, професор 
историје. Захваљујући његовом мукотрпном раду, решен је ду-
гогодишњи проблем просторног смештаја и опремања Архива. 
С обзиром на то да је имао огромно знање из архивистике, за 
време његовог вођења установе дошло је до унапређења рада 
стручних служби. Побољшана је заштита архивалија ван архива, 
обрада архивске грађе, израда научно – обавештајних средстава. 
Покренута је издавачка делатност. Милорад Митрашиновић је 
такође био и уредник часописа „Гласник“, као и више посебних 
издања. Организовањем тематских поставки, утицао је на афир-
мацију докумената и архивске грађе. Паралелно са изложбеним 
активностима, одржавана су предавања, организоване „Недеље 
Архива“, прикупљана су документа од приватних лица, а све у 
циљу популарисања архивског рада. 

Процес научноистраживачког рада, утемељеног на архивској 
грађи и публиковању радова из локалне историографије, него-
вао је и унапређивао у свом деловању, као архивист и директор 
мр Милан Трипковић, професор историје. Своје прве студије о 
Ваљеву, као и целокупном ваљевском крају, које су се односиле 
на прву половину 20. века, темељио је на основу изворне архивс-
ке грађе коју је проучавао и пажљиво користио. 
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Током последње деценије 20. века, установом је руководио 
Милча Мадић, социолог. Овај период карактерише посебна па-
жња на побољшању и повећању просторних капацитета за чу-
вање архивске грађе, затим простора за рад стручних служби 
Архива. Настављен је тренд опремања установе, квалитетним 
средствима за рад и заштиту архивске грађе. Заштита архива-
лија ван Архива, сређивање и обрада архивских фондова и збир-
ки, као и техничка заштита највреднијих архивалија, омогућена 
је кадровским јачањем и стручним оспособљавањем запослених 
радника. На тај начин је дошло до повећања ефикасности рада 
свих одељења у нашој установи. 

Алекса Томић, по струци професор књижевности, обављао 
је дужност директора у периоду од 2002. до 2014. године. Овај 
временски период је обележило коришћење савремене техничке 
опреме приликом израде научно-обавештајних средстава, што је 
директно допринело квалитетнијој услузи истраживачима, као 
и свим корисницима. Извршио је дигитализацију црквених ма-
тичних књига рођених, венчаних и умрлих и на тај начин омо-
гућио да овај вредан материјал буде доступан широј популацији, 
што је олакшало поступак утврђивања породичног стабла. Дао 
је свој допринос техничко – технолошком унапређењу установе, 
у складу са модерним захтевима архивистике. 

Огроман допринос на развој Архива, као архивски саветник 
и директор, дала је Снежана Радић, по струци политиколог. Ве-
ликом енергијом и посвећеношћу утицала је на побољшање рада 
свих стручних служби Архива, са посебним освртом на област 
сређивања и обраде архивске грађе. Посебну пажњу и велики 
труд је усмерила на актуелно питање реституције, где је изршила 
сређивање архивске грађе, фондова у којима су се налазили по-
даци о одузимању имовине бивших власника. Пронађене подат-
ке је објединила, и самим тим у многоме олакшала процес рада. 
Круна тог мукотрпног рада биле су две књиге: „Конфискација 
имовине у Ваљевском округу 1944 – 1946“, и „Аграрна реформа у 
Ваљевском крају после 1945. године.“ Такође је написала и књи-
гу „Државни службеници Ваљевског округа 1944 – 1947.“ Об-
ављала је дужност дугогодишњег уредника часописа „Гласник“. 
„Фонд Александра Арнаутовића“ основан је при Архиву Србије 
14. децембра 1998. године, са циљем награђивања заслужних ар-
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хивиста и архивских установа, за допринос у архивској делат-
ности. Награда се зове „Златна архива“ и сматра се највећим 
признањем које се може добити у архивској струци. Част и задо-
вољство да добије ову престижну награду, 2007. године, имала је 
Снежана Радић. 

Последњих пет година, нашом установом руководи Бојана 
Савчић, дипломирани политиколог и архивиста. У овом пери-
оду урађено је много на културно пропагандној делатности Ар-
хива. Ту мислимо на изложбену и издавачку делатност, која је 
побољшала слику наше установе у јавности. Објављена су сле-
дећа издања: Елси Инглис – српска мајка из Шкотске, Аријус ван 
Тиховен и холандска медицинска мисија, Аустроугарска зверст-
ва, Жртве тифуса и ратних страдања, Посећеници и жртве. Ча-
сопису Гласник додата су посебна издања: Од Ваљева до Јадрана, 
2021, 110 година извиђаштва у Ваљеву, Дневник Драгојла Дудића, 
Ратни дневник Душана Хаџића. Последњих неколико година по-
већане су активности на промоцији установе путем изложби као 
што су: Љубав и мода на ваљевски начин, Манастир Пустиња – 
Благо векова и луча новог доба, Клуб младих истраживача – по-
чеци, Елси Инглис – српска мајка из Шкотске, Аријус ван Тихо-
вен и холандска медицинска мисија, Српски санитет у Ваљевској 
болници у Првом светском рату, Трг Ивана Прошина, Хумани-
тарни рад у Ваљеву након Првог светског рата. Настављено је са 
објављивањем часописа Гласник. Досада је објављено укупно 56 
издања горе поменутог часописа. Бојана Савчић као директор 
ове установе, има велике заслуге за унапређену културно пропа-
гандну делатност Архива. 

Директори: Јован Нешић (1948-1949), Благоје Чупаревић 
(1949-1952), Радован Драшковић (1952-1953), Јеротије Вујић 
(1954-1960), Раде Јанковић (1960-1962), Милорад Митрашиновић 
(1968-1987), Милан Трипковић (1987-1989), Велибор Видић 
(1989-1990), Милча Мадић (1990-2001), Милорад Несторовић 
(2001-2002), Алекса Томић (2002-2014) Станојка Стојнић (2014-
2015), Снежана Радић (2015-2017), Бојана Савчић (2017-) 
Прилог бр. 6

Бивши радници Међуопштинског историјског архива Ваљево: 
Коста Муњић, Момчило Урбан, Веселинка Јеремић, Станица По-
повић, Ангелина Хендел, Ружица Милошевић, Драгољуб Томић, 
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Тихомир Николић, Драгољуб Максић, Зора Томановић, Алек-
сандар Спасојевић, Бошко Гојковић, Димитрије Илић, Љиљана 
Милић, Аћим Ђукић, Лепосава Лома, Вера Јелић, Бранивоје То-
доровић, Љубиша Стојићевић, Драгица Кикановић, Мирко Ву-
кићевић, Вера Параментић, Љубица Маринковић, Наташа Пау-
новић, Недељко Радосављевић, Никола Настић, Љубинка Жив-
ковић, Ратибор Марковић, Зоја Ристовић, Зорица Gioia Јеремић, 
Снежана Радић, Велибор Видић, Љиљана Урошевић, Биљана 
Стојаковић, Драган Бранковић, Љиљана Недић, Дејан Филипо-
вић, Весна Илић. 

Садашњи колектив Међуопштинског историјског архива Ва-
ље во: Бојана Савчић, Биљана Дамњановић, Предраг Стевановић, 
Милена Досковић, Зоран Јанковић, Мирјана Перић, Владимир 
Дамњановић, Никола Ранисављевић, Јановка Богићевић, Борис 
Миливојевић, Лидија Стефановић. 
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