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IZVE[TAJ O RADU
ISTORIJSKOG ARHIVA NEGOTIN
ZA 2018. GODINU
Na osnovu izvr{ene analize predvi|enih poslova u Istorijskom arhivu
Negotin planiranih u 2018. godini, mo`e se re}i da su svi poslovi redovno
obavqani i gotovo sve planirane aktivnosti su ostvarene. Radi boqe
informacije dajemo pregled aktivnosti po slu`bama.
I SPOQNA SLU@BA
Redovni i planski poslovi ove slu`be u 2018. godini bili su obilasci
registratura na terenu i vr{ewu stru~nog nadzora nad arhivirawem,
~uvawem, stru~nim odr`avawem i odabirawem arhivske gra|e, kao i
izlu~ivawem bezvrednog registraturskog materijala koji se nalazi van
arhiva. Ova slu`ba je obilazila i one registrature koje su na sopstveni
zahtev po bilo kom osnovu tra`ile odre|ene stru~ne usluge ili drugu
neophodnu stru~nu pomo}.
U izve{tajnom periodu slu`ba je radila na slede}im poslovima:
Izvr{eno je i z l u ~ i v a w e bezvrednog registraturskog materijala
u slede}im registratraturama: Комерцијална банка Кладово (46,65 м);
Комунално предузеће „Јединство“ Кладово (87,62); Поште Србије ( 60,00 метара);
Више Јавно тужилаштво Неготин 19,00 метара; Op{tinskи орган за прекршаје
Неготин (8,60 m); Општинска управа општине Кладово (12,22 м); Medicinski
centar Negotin (18,70 metara), Основна школа Вук Караџић Кладово (54,45
метара); Окружни затвор Неготин (10,18 метара); Општинска управа Општине
Неготин (8,20 м); Uprava carine – carinarnice Kladovo (131,40 m); Основни
суд Мајданпек (102,00 м); Основни суд Бор (28,70); Републички завод за
здравствено осигурање у Бору (201,80 метара); Градска управа Бор (25,62 метара);
Пореска управа Бор (55,40 метара). Ukupno je izlu~eno 870,54 du`inskih

metara bezvrednog registraturskog materijala na terenu.
Slu`ba je izvr{ila p r e u z i m a w e arhivske gra|e od strane
slede}ih registratura: Op{tinska uprava Op{tine Бор (19,00 m), Јовица
Драговић (0,05 м.); Д.О.О. „Заштита Бор“ у стечају (15 метара); ЗЗ „Дубрава“ у
стечају Брестовац (1 метар); Град Бор Управа града ( 7 метара); СО Кладово (4,59
метара). Ukupno je preuzeto sa terena u arhivske depoe 46,64 du`inskih
metara arhivske gra|e.
Arhiv u Negotinu je pru`io neposrednu stru~nu pomo} oko izrade
Pravilnika o kancelarijskom poslovawu i oko izrade Lista kategorija
registraturskog materijala sa rokovima ~uvawa. Израђена је листа за Основну
школу „Вук Караџић“ у Кладову. Извршен је обилазак следећих регистратура:
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Медицински центар Неготин, Општина Неготин, Виши суд у Неготину, Ј.К.П.
„Бадњево“ у Неготину, Комерцијална банка у Неготину, Ђердап услуге – Кладово,
Царинарница у Кладову, Медицински центар у Кладову, Комерцијална банка
Кладово, Општина Мајданпек, Медицински центар у Мајданпеку, Комунално
предузеће у Мајданпеку, Комерцијална банка у Мајданпеку, Град Бор – градска
управа, Национална служба запошљавања у Бору, Комерцијална банка Бор.

II. СЛУЖБА ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА У АРХИВУ СЛУЖБА ДЕПОА
Што се тиче пријема архивске грађе Служба депоа у Историјском архиву
Неготин примила је и сместила следеће фондове у депое: Скупштина општине
Кладово за 1987. годину (5 м);) Архивску грађу похранили смо у депоу I у соби бр.
7 прво по шифрама, а онда по редним бројевима предмета (грађевинске дозволе).
Извршен је пријем и урађен списак архивских списа који је поклонио Јовица
Драговић из Кладова. Примљено је (0, 05м) архиве.
У 2018. години укупно је примљено у дужним метрима – 5 дужних метра.
Што се тиче излучивања безвредног регистратурског материјала коме је
по Листи категорија регистратурског материјала протекао рок чувања 2018. године
није вршено излучивање безвредног регистратурског материјала.
- Извршена је ревизија Књиге пријема архивске грађе и израда
службених белешки за оне фондвове, збирке или појединачне важне акте
који су примљени у ранијим годинама без Записника о примопредаји. (
примљена арх. документација није пописана.)
У плану за 2018. годину као прва активност у служби депоа предвиђено је да
буде ревизија књиге пријема архивске грађе и израђивање службених белешки
за оне фондове, архивску грађу и збирке коју су примљене у Историјски архив,
али без записника о примопоредаји архивске грађе и том приликом нису
благовремно уписиване у књигу пријема архивске грађе. Прегледом старе
књиге пријема архивске грађе установљено је да је вођена до 1974. године а и
архивска грађа која је тада уписивана у књигу пријема у рубрици број и датум
Записника о пријему нису уписани деловодни број и датум записника о пријему,
што значи да није било записника. Прегледом ра-сположиве документације нису
пронађени Записници о примопредаји преузете архивске грађе.
Прво смо издвојили Записнике о примопредаји архивске грађе који су
постојали по досијејима фондова и онда смо их хронолошки средили и тако
уписивали у нову књигу пријема архивске грађе. После завршетка овог посла
радило се на изради службених белешки за оне фондове, збирке или поје-диначна
важне акте који нису упусани раније у књигу а постојали су похрањени у
архивским депоима.
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У новој књизи пријема до редног броја 230 уписани су они фондови, збирке
или појединачна архивска грађа који су имали Записник о примопредаји архивске
грађе, а од редног броја 231 do 831 уписиване су службене белешке о пријему за
оне фондове, збирке које нису имале Записнике о пријему архивске грађе. Таквих
службених белешки досад је написано 590. Постоји још извесна грађа која би
требало да се попише и да се службено инвентарише.
Служба депоа радила је и на упису фондова у Општи инвентар, као првом
инфо-рмативном средству о садржини архивске грађе фондова и збирки. Уписани
су следећи фондови са белешком о фондом: СО Кладово – 1987. година
Нарочита, посебна пажња у Историјском архиву у Неготину у 2018. години
покло-њена је корисницима архивске грађе који у Архив долазе ради решавања
најра-зличитијих приватно-правних послова (регулисање радног стажа, издавање
грађевинских и употребних дозвола и остало), По том основу у Историјском архиву
у Неготину издато је: 241 уверење (углавном издавање копија грађевинских
дозвола, издавање уверења о радном стажу, уверења из црквених матичних књига и
остало).
Што се тиче истраживача у Истoријском архиву у Неготину у циљу научног
и стручног истраживања посетило је 10 корисника различитог стручног профила.
Истраживане су црквене матичне књиге храма „Св. Апостола Петра и Павла “ у
Кобишниици, црквене матичне књиге Храма Св. оца Николаја – Доњи Милановац,
црквене матичне књиге храма „Вазнесења Господњег“ у Брестовцу, црквене
матичне књиге храма Св. Тројице у Штубику; архивски фонд Фудбалски клуб
„Хајдук Вељко“ Неготин; збирка новина „Крајина“, Начелство среза кључког
Кладово, Пореска управа Кладово, Финансијска управа Кладово, Општински и
срески одбор СУБНОР-а –Неготин.
У поменутом извештајном периоду остварено је укупно 32 истраживачка
дана.
+ Осим ових послова служба депоа радила је на Регистру културних добара
и Обједињеном решењу о утврђивању архивске грађе која се чува у Историјском
архиву Неготин – одељење у Бору за културно добро. Рагистар је коначно одобрен
од Архива Србије, и у наредном периоду наставићемо уредно са уносом података у
ову евиденцију.
Остали послови које је радила служба депоа:
+ прикупљене су понуде за адаптацију доњег дела управне зграде –
постављање подних плочица и кречење просторија.
+ извршена је ревизија грађевинско пројектне документације СО
Неготин. Због лакшег проналажења грађевинских дозвола урадили смо и списак
грађ. прој. архиве по годинама и по улицама (ово се односи на станбене зграде у
Неготину).
+ радили смо на техничкој припреми књиге Божидара Благојевића Неготин и
Крајина 1944-1965.
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+ свакодневни послови у депоима – проналажење предмета везаних за радни
стаж, породично стабло враћање предмета у архивске кутије
+ попуњавање Упитника за раднике депоа - одговорено је на 55 питања
+ прикупљене су понуде за план заштите од пожара за депое.
+ премештена је архивска документација Окружног јавног тужилаштва
Неготин и среских јавних тужилашта Неготин, Доњи Милановац, Брусник,
Брза Паланка (35 метра) из депоа 2 која се налазила на поду у подрумски
адаптатирани простор Управне зграде и смештена у новонамештене архивске
полице.
+ на захтев Историјског архива Крушевац којима се обратио истраживач
Драган Павловић обављено је истраживање из црквених матичних књига рођених и
венчаних неготинске цркве Рођења Пресвете Богородице за његове претке
Аксентија и Љубицу Милутиновић. За Љубицу смо истраживали период од 1855. до
1865. да би нашли годину њеног рођења, а из матичне црквене књиге венчаних
истраживали смо да дошли до података о њиховом венчању (истраживан је период
од 1875 до 1879. године)
+ прикупљене су понуде за куповину скенера А3
+ урађен је детаљан извештај о копираним, дигитализованим и
оштећеним црквеним матичним књигама за Министарство културе и
информисања.
Извршиоци: виши архивски помоћник I врсте и архивски помоћник I врсте

Одељење у Бору
Што се тиче пријема архивске грађе примљени су следећи фондови: Д.О.О.
Заштита Бор у стечају (количина грађе: 15 метара); РТБ Бор Група Фабрика опреме
и делова Бор у стечају (количина грађе: 167 метара). Архивска грађа овог фонда је
пописана и попис унет у компјутер ради лакшег проналажења података.;
Земљорадничка задруга –Дубрава- у стечају Брестовац (количина грађе: 1,5
метара); Д.О.О. за трговину, производњу и пружање услуга СИМПЕК Бор у стечају
(количина грађе: 3 метра); Део фонда СО Бор - платни спискови и картони зарада за
период 1957. до 1987. године. и радне књижице за период 1980. до 2014. године.
(количина грађе: 7 метара); Део фонда ЈАСТУП –Борпревоз- Бор у стечају, стечајна
документација (количина грађе: 2,5 метра); Део фонда А.Д. –Слога- Бор у стечају,
стечајна документација (количина грађе: 3 метра)
Укупно је примљено 193 дужних метра.
Током 2018. године вршило се излучивање безвредног регистратурског
материјала из фонда: Црвени крст Зајечар - Повереништво Бор за период 1981 1999. година, укупне дужине 3,2 метра.
У току 2018. године примљено је 152 захтева за издавање уверења, издато је
106 позитивно решених уверења, 38 негативно, а 8 подносилаца је одустало од
захтева.
У оквиру позитивно решених захтева издато је 30 оверених копија
грађевинских дозвола, 8 оверених копија употребних дозвола, 5 оверених копија
списа пројектно-техничке документације, 6 оверених копија докумената о
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доказивању права својине и 5 уверења о упису у матичну књигу рођених, док се
остала уверења оносе на радни и бенефицирани стаж и остварене зараде.
У току 2018. године, истраживања у научно-историјске сврхе радила су 2
корисника архивске грађе.
Извршиoци: архивиста, архивски помоћник I врсте и архивски помоћник

III. СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
ЗБИРКА VARIA, 1838 – 1950.
На збирци Varia 1838-1950 која се састоји од 1 веће архивскем кутије (0, 15м)
одрађени су сви подразумевани архивистички послови класификације и
систематизације , тако да је збирка у наведеним годинама комплетно архивистички
обрађена. Урађен је аналитички инвентар за збирку.
Суд општине буковчанске – Буковче, 1863-1898, 1 арх. кутија (0, 02м)
На архивским списима Суда општине буковчанске – Буковче обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине брестовачке – Брестовац, 1875 – 1894, 1 арх. кутија (0, 02м)
На архивским списима Суда општине брестовачке - Брестовац обављени су
сви подразумевани архивистички послови прво класификације, затим
систематизације, тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине вратњаске – Вратна, 1890-1918, 1 арх. кутија (0, 01м)
На архивским списима Суда општине вратњаске - Вратна обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени.
Суд општине бљувановачке – Бљувановац , 1875 – 1906, 1 арх. кутија (0,
02м)
На архивским списима Суда општине бљувановачке - Бљувановац обављени
су сви подразумевани архивистички послови прво класификације, затим
систематизације, тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине видровачке – Видровац, 1870 – 1890, 1 арх. кутија (0,01м)
На архивским списима Суда општине видровачке - Видровац обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине глоговачке – Глоговица, 1876-1896, 1 арх. кутија (0, 01м)
На архивским списима Суда општине глоговачке - Глоговица обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
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Суд општине дупљанске – Дупљане, 1894, 1 арх. кутија (0, 01м)
На архивским списима Суда општине дупљанске - Дупљане обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине душановачке – Душановац, 1890-1896, 1 арх. кутија (0, 01м
На архивским списима Суда општине душановачке – Душановац
обављени су сви подразумевани архивистички послови прво класификације,
затим систематизације, тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине дубочанске – Дубочане, 1878 – 1900, 1 арх. кутија (0, 01м)
На архивским списима Суда општине дубочанске – Дубочане обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине јабуковачке – Јабуковац, 1889-1915, 1 арх. кутија (0, 02м)
На архивским списима Суда општине јабуковачке - Јабуковац обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине јасеничке – Јасеница, 1887 – 1918, 1 арх. кутија (0, 01м)
На архивским списима Суда општине јасеничке - Јасеница обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Суд општине короглашке – Короглаш, 1870 - 1918, 1 арх. кутија (0, 01м)
На архивским списима Суда општине короглашке - Короглаш обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да су списи архивистички обрађени
Општина вајушка – Вајуга, 1920 - 1944 1 арх. кутија (0, 05м)
На архивском фонду општине вајушке - Вајуга обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да је фонд архивистички обрађен.
Општина велесничка – Велесница, 1920 – 1944, 1 арх кутија (0, 05м)
На архивском фонду општине велсничке - Велесница обављени су сви
подразумевани архивистички послови прво класификације, затим систематизације,
тако да је фонд архивистички обрађен.
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Општина великоврбичка – Велика Врбица, 1924 – 1944, 1 арх. кутија 0,
04м)
На архивском фонду општине великоврбичке – Велика Врбица обављени су
сви подразумевани архивистички послови прво класификације, затим
систематизације, тако да је фонд у потпуности архивистички обрађен.
Општина великокаменичка – Велика Каменица, 1920 – 1944, 1 арх.
кутија(0,05м)
На архивском фонду општине великокаменичке – Велика Каменица обављени
су сви подразумевани архивистички послови прво класификације, затим
систематизације, тако да је фонд у потпуности архивистички обрађен.
Општина Неготинска – Неготин, 1851 – 1944. 2 архивске кутије (0, 20м)
Архивска документација општине неготинске –Неготин у потпуности је
сређена и обрађена и урађен је Аналитички инвентар са Историјском белешком
фонда који је објављен у Баштинику бр. 19
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДУПЉАНЕ, 1947-1959, 1 кут. (0, 05)

На фонду З.З Дупљане, 1947-1959. који се састоји од 1 архивске кутије
одрађени су сви подразумевани архивистички послови класификације и
систематизације, тако да је фонд комплетно архивистички обрађен
- Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДУБОЧАНЕ, 1952-1959, 1 кут. (0, 06)

На фонду З.З Дубочане који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен
- Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЗЛОКУЋЕ, 1947-1959, 7 књ. 4 кут (0, 42)

На фонду З.З Злокуће који се састоји од 7 књига и 4 архивске кутије одрађени
су сви подразумевани архивистички послови класификације и систематизације ,
тако да је фонд комплетно архивистички обрађен
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈАСЕНИЦА, 1947-1963, 1 кут. (0, 10)

На фонду З.З Јасеница који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈЕЛАШНИЦА, 1951-1959, 1 кут. (0, 02)
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На фонду З.З Јелашница који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен.
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈАБУКОВАЦ, 1946-1963, 1 кут. (0, 10)

На фонду З.З Јабуковац који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛЕНОВАЦ, 1948-1958, 1 кут. (0, 06)

На фонду З.З Кленовац који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен.
Извршилац 1 –архивски помоћник
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КАРБУЛОВО, 1947-1958, 1 кут. (0, 06)

На фонду З.З Карбулово који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен.
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОВИЛОВО, 1948-1958, 1 кут. (0, 06)

На фонду З.З Ковилово који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен.
Извршилац 1 –архивски помоћик I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛАДУШНИЦА, 1949-1959, 1 кут. (0, 04)

На фонду З.З Кладушница који се састоји од 1 архивске кутије одрађени су
сви подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако
да је фонд комплетно архивистички обрађен.
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛАДОВО, 1940; 1945-1964, 3 кут. (0, 26)

На фонду З.З Кладово који се састоји од 3 архивске кутије одрађени су сви
подразумевани архивистички послови класификације и систематизације , тако да је
фонд комплетно архивистички обрађен.
Извршилац 1 –архивски помоћник I врсте
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Одељењу у Бору
Извршено је архивистичко сређивање делова следећих фондова:
Месни народни одбор Брестовац - 2 кутије -1951. годинa - сређена грађа,
уписана
сигнатура,
урађене
унутрашње
листе и етикете (кутије са редним бр. III и IV).
Извршилац: архивски помоћник
Месни народни одбор Бучје - 2 кутијe - 1944 - 1949. година - сређена
грађа, уписане сигнатуре и урађене унутрашње листе и етикете.
Извршилац: архивски помоћник
Месни народни одбор Метовница - 9 кутија - 1951 - 1954. година, грађа
разведена кроз књиге, урађена фолијација и пагинација, без уписане сигнатуре.
Извршилац: архивски помоћник

IV KULTURNO-IZDAVA^KA I OBRAZOVNA DELATNOST
I INFORMACIONI CENTAR

У оквиру Културно-издавачке делатности Историјског архива Неготин за ову
годину, у сарадњи са Амбасадом САД у Београду приређена је 11. априла 2018.
године изложба докумената и фотографија: „100 година дипломатских и
културних односа Србије и САД (1918–2018)“, аутора Боре Димитријевића,
бившег директора Архива и Музеја зајечарског, и Миладина Милошевића, бившег
директора Архива Југославије, у галерији Дома културе „Стеван Мокрањац“ у
Неготину, која је била отворена за посетиоце до 28. априла. У посећеном амбијенту,
изложбу су отворили директор неготинског Архива ма Ненад Војиновић, арх.
саветник, и аутори, а после поздравне речи аташеа америчке амбасаде за културу гђе Ерике Кин, посетиоци су могли да виде презентацију изложбе и на видео-биму,
уз коментар аутора. И ова изложба била је музички пропраћена, квартет хора
Неготинске музичке школе, под вођством наставнице Ружице Рајковић, отпевао је
српску химну, а један њихов члан одсвирао је на труби америчку химну.
У складу одлуке обележавања дана рођења проф. Ђорђа Станојевића (7.
април), ове, 2018. године, 12. априла, у организацији Архива, под покровитељством
Општине Неготин, у Спомен-соби Ђорђа Станојевића, у згради Електродистрибуције Неготин, одржано је предавање поводом 160 година од рођења. О
њему као уметнику и градитељу говорио је Милорад Дрча, референт ЕДБ Србије
за односе са јавношћу, а о његовој биографској црти, директор Архива ма Ненад
Војиновић, арх. саветник. Присутним средњошколцима обратила се и Тања Панић,
члан Општ. већа за културу.
У оквиру мајских свечаности и дана Општине Неготин, 14. маја 2018. године
у свечаној сали Неготинске гимназије, поводом 100 година од завршетка Првог
10

Извештај о раду за 2018. годину Историјског архива у Неготину

светског рата одржао је предавање др Милорад Радусиновић, историчар у
пензији из Београда, и промовисана књига „Крајинска споменица жртава у
ратовима Србије XIX и XX века“ аутора Николе Плавшића, историчара у пензији.
Учествовао је и дечији хор „Класје“ ОШ Вук Караџић из Неготина, са наставницом
Душицом Ђурђић.
У оквиру ове манифестације, 16. маја 2018. године извршена је и промоција
Баштиника бр. 19, такође у свечаној сали Неготинске гимназије, а промотери су
били: др Дмитар Тасић, члан редакције Баштиника, др Велимир Шешум, наш стари
сарадник и аутор једног текста у овом броју, ма Ненад Војиновић, арх. саветник,
директор Архива, и Ненад Пантић, виши архивиста, уредник Баштиника, и
приказан документарни филм „Анђео са горе Заглавак“, о руским добровољцима,
аутора Љиљане Булатовић. Поред ње, специјални гости била су још два члана
Кримског Козачког савеза, атаман Стево Вранић и прим. др Верица Живковић.
Учествовала је и музичка група „Долама“, Неготинске музичке школе, са
наставницом Аном Павлић.
Промоција Баштиника бр. 18 и 19 извршена је и у Кладову, 7. јуна 2018.
године, као и до сада, у просторијама Центра за културу, у сарадњи са директорком
Библиотеке Жаклином Николић, а промотери су били: наш стари и стални сарадник
из Кладова, аутор многих текстова у више бројева Баштиника, Вишеслав
Живановић, дипл. ек. у пензији, Урош Бановић, саобраћ. инж. у пензији из Кладова,
аутор једног текста у претходном броју, директор Архива ма Ненад Војиновић, арх.
саветник, и Ненад Пантић, виши архивиста ИА Неготин и уредник Баштиника.
А поводом 100 година дипломатских и културних односа Србије и Шведске
(1917–2017), ИА Неготин прирдио је 18. јуна 2018. године у галерији Мокрањчеве
куће изложбу докумената и фотографија, аутора мр Душка Топаловића, историчара
и архивисте из Педагошког завода Шведске у Стокхолму. Изложбу је отворио
амбасадор Шведске у Србији Јан Лундин, а присутнима су се, поред њеног аутора,
обратили и директор Архива ма Ненад Војиновић, арх. саветник, као и преседник
општине Неготин Владимир Величковић. Пре отварања одсвиране су на труби
шведска и српска химна, а учествовале су и етно-групе „Марињике“ и „Хајдуци“,
неготинске Музичке школе, под руководством наставнице Данијеле Марковић.
И ове године у јулу месецу у оквиру манифестације Неготинско лето 2018.,
под покровитељством Општине Неготин, наш Архив је учествовао активностима:
Поводом обележавања јубилеја 220 година постојања Цркве Вазнесења
Господњег у Брестовцу (1798–2018), Историјски архив и Музеј Крајине, заједно су,
са благословом ЊП Епископа Тимочког Г. Илариона, приредили изложбу црквених
докумената, фотографија и предмета, која је отоврена 15. јула 2018. године, након
свечане Литургије.
Промоција свеобухватне књиге о селу Глоговици, његовом историјату,
околини, људима и догађајима, под називом „Глоговица – у слици и речи
Јордановој“, аутора Јордана Павловића, извршена је 19. јула 2018. године, у
дворишту Историјског архива, а промотери су били, директор Архива ма Ненад
Војиновић, арх. саветник, и један од потомака Јорданових Новица Николић, који
живи и ради у Њујорку.
Промоција још једне књиге, аутора из села Глоговице, Јордановог сина Јована
Павловића, о његовим сећањима и доживљајима из Другог светског рата, под
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назовом „Захваћен ратним вихором“, извршена је 19. јула 2018. године, такође у
дворишту Архива. Промотери су и овога пута били директор Историјског архива
Ненад Војиновић и потомак Павловићевих Новица Николић.
Историјски архиву Ужице, заједно са Архивистичким друштвом Србије, jе од
10. до 12. октобра организиовао Међународно Архивистичко саветовање у
хотелу „Оморика“ на планини Тари. Ово је већ друга година како Архивистичко
друштво Србије заједно са Историјским архивом Ужице организује међунароодно
архивистичко саветовање на Тари. После веома успешног саветовања из 2016.
Године одлучено је да се ове године овде на Тари одржи ново саветовање са темом
“Архиви у електронском окружењу“. У саветовању је узело учешће преко 200
колега из архива Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе и Србије. Поред дирекора и
представника државних архива из Словеније, БиХ и Црне Горе присутни су били и
представници архивских установа из Марибора, Цеља, Загреба, Вуковара,
Славонског брода, Дубровника, Сарајева, Тузле, Травника и велики број архива из
Србије. Присутнима су се на отварању саветовања обратили председник
Архивистичког друштва Србије Мирослав Дучић, директор Историјског архива
Ужица Жељко Марковић, директор Архива Југославије Милан Терзић, помоћним
министра културе и информисања Дејан Масликовић а саветовање је свечано
отворио заменик градоначелника Ужица Немања Нешић. У име гостију колегама су
се обратили Иван Фрас испред архивиста Словеније, Зоран Перовић из
Дубровачког архива, Споменка Пелић председница Друштва архивиста БиХ и Саша
Томановић испред Архива Црне Горе. Историјски архив у Неготину је учествовао
на саветовању а директор Ненад Војиновић је активно учествовао у раду редакције
Зборника – часописа са саветовања, чији је члан већ четири године.
У недељу, 21. октобра 2018. године, обележен је век ослобођења Неготина у
Првом светском рату. Полагањем венаца на споменик страдалим ратницима у
Великом рату у градском парку, започео је програм обележавања великог јубилеја.
Венце су положили представници општине Неготин, Министраства одбране
Републике Србије, Историјског архва у Неготину и Музеја Крајине. Парастос
страдалим војницима служили су Његово Преосвештенство Епископ тимочки
Господин Иларион, свештеници војске и неготински свештеници. Затим је, у
галерији Дома културе "Стеван Мокрањац", директор Музеја Крајине Ивица
Трајковић, отворио изложбу "Стогодишњица ослобођења Неготина у Великом
рату". Изложбу су заједно припремили Музеј Крајине, Историјски архив Неготин и
СУБНОР. Након отварања изложбе, уследила је Свечана академија на којој су
говорили председник општине Неготин Владимир Величковић и директор
Историјског архива Неготин Ненад Војиновић. Пригодан програм припредили су
ученици Неготинске гимназије и Уметничке школе "Стеван Мокрањац".
Учешће Историјског архива у Неготину на четвртој међународној
конференцији у Видину у Бугарској – “МОДЕРНИЗАЦИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В
СТОПАНСКИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ ВЪВ ВИДИНСКО И ТИМОШКО (ХVІІІ–ХХ
ВЕК)”, од 24-25 октобра, у организацији Државног архива у Видину, општине

Видин, Филијала – Видина Русенског универзитета „Ангел Канчев“ и уз подршку
Обласне администраије у Видину. Ненад Војиновић је учествовао са темом
„Трговина између Србије и Бугарске у првој половини XIX века“.
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V ARHIVSKA BIBLIOTEKA
Arhivska biblioteka je sre|ena prema pravilima koja va`e za
biblioteke ovakvog karaktera. U 2018. godini bibliote~ki fond oboga}en je
za 23 kwigа a na poqu evidencije ra|eno je i na katalo{kim listi}ima kao
i na opslu`ivawu korisnika biblioteke.
VI. МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА АРХИВА
У извештајном периоду извршена је адаптација просторија за смештај
архивске грађе и добијен је простор за смештај око 300 дужинских метара ахривске
грађе. Промењена је намена подрумских просторија. Стављене су подне плочице,
ПВЦ столарија и окречено је све укупно око 70 метара квадратних.

ISTORIJSKI ARHIV NEGOTIN
direktor
__________________________________
(Ma. Nenad Vojinovi}, arhivski savetnik)
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