
На основу члана 38. став 3. Закона о културним  добрима ("Службени гласник 

Републике Српске", број 11/95), а након спроведеног истраживања и стручне  

валоризације архивских фондова и збирки и прибављеног мишљења Стручног савјета 

Архива Републике Српске, број 01/014.3-1/05 од 15. фебруара 2005. године, директор 

Архива Републике Српске д о н о с и  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ 

КУЛТУРНИМ ДОБРИМА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА
1 

   

 

I 

(1) Због значаја који имају за одређено подручје или раздобље, свједоче о 

друштвеним појавама, односно условима друштвено-економског и културно-

историјског развоја у одређеним раздобљима или свједоче о значајним историјским 

догађајима и истакнутим личностима, сљедеће архивске фондове и збирке 

проглашавам  културним  добрима  од  великог значаја за Републику Српску:  

1. Хидротехнички одјељак Бањалука (1887–1929); 1887/1929 : кутија 7, књига 

8; САИ 

2. Градско поглаварство Бањалука (1829–1941); 1929/1940 : кутија 7, САИ  

3. Технички одјељак при Среском начелству Бањалука (1929–1941); 1929/1941: 

књига 34, кутија 15, САИ 

4. Управа полиције Бањалука (1929–1941);  1929/1940 : кутија 1, водич фонда и 

попис предмета 

5. Жупско редарствено равнатељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945 : кутија 

1, водич  

6. Жупски повјереник Министарства скрби Бањалука (?–1945); 1945 : кутија 1 

7. Равнатељство за понову Бањалука (1941–1942); 1941/1942 : кутија 1, водич 

8. Уред за колонизацију Бањалука (1941-1945; 1941/1945 : кутија 1 

9. Заповједништво техничке организације рада Бањалука (1942–1945); 

1942/1945 : кутија 10, књига 1, водич 

10. Обласни народноослободилачки одбор за Босанску Крајину (1943–1945); 

1943/1945 : 3 књиге, кутија 8, САИ 

11. Окружни народноослободилачки одбор Бањалука  (1944–1945); 1944/1945 : 

књига 5, кутија 9, САИ 

12. Окружни народноослободилачки одбор Дрвар (1943–1945); 1944/1945: 

кутија 3, СИ 

13. Окружни народноослободилачки одбор Козара (1943–1945); 1943/1945 : 

кутија 7, САИ 

14. Окружни народноослободилачки одбор Подгрмеч (1943–1945); 1943/1945 : 

кутија 11, књига 5, САИ 

15. Одбор за потпору при Котарском суду Бањалука (1944); 1944 : кутија 1, 

водич 

16. Окружни народноослободилачки одбор за централну Босну – Теслић (1944–

1945); 1944/1945 : књига 1, кутија 3, водич 

17. Окружни народноослободилачки одбор Прњавор (1944–1945); 1944/1945 :  

кутија 1, водич 
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18. Окружни народни одбор Бањалука (1945–1947); 1945/1947 : књига 117, 

кутија 449, САИ 

19. Окружна управа народних добара Бањалука (1945–1946); 1945/1946 : књига 

1, кутија 8, СИ 

20. Скупштина среза Бањалука (1945–1966); 1945/1966 : књига 240, кутија 1095, 

повеза 912 

21. Народни одбор среза Босанска Градишка (1945–1955); 1945/1955 : књига 20, 

кутија 281, архивска књига 

22. Народни одбор среза Дрвар (1945–1955); 1945/1955 : књига 91, кутија 248, 

привремени СИ 

23. Срески народни одбор Јајце (1945–1962); 1945/1962 : књига 154, кутија 357, 

САИ 

24. Народни одбор среза Лакташи (1945–1947); 1945/1947 : књига 5, кутија 11, 

СИ 

25. Народни одбор среза Мркоњић Град (1945–1955); 1945/1955: књига 90, 

кутија 206, СИ 

26. Срески народни одбор Приједор (1945–1962); 1945/1962: књига 222, кутија 

906, САИ 

27. Срески  народни  одбор  Сански Мост (1945–1955);  1945/1955 : књига 39, 

кутија 162, архивска књига 

28. Срески народни одбор Србац (1946–1950); 1946/1950 : фасцикла 2 

29. Обласни народни одбор Бањалука (1949–1951); 1949/1951 : књига 133, кутија 

366, водич 

30. Обједињени фонд дјевојачких и грађанских школа у Бањалуци (1898–1945); 

1898/1945 : књига 36, САИ 

31. Збирка документарних филмова (1941–1969) : ролни 50, сумарни инвентар 

32. Збирка фотографија (1875– ) : фотографија 12.000, негатива 1.150, тематска 

картотека 

33. Збирка плаката (1899–1992): плаката 5.999, АИ и тематска картотека 

34. Збирка досијеа истакнутих личности (1878–1945) : досијеа 194, попис 

досијеа 

35. Збирка микрофилмова (1882–1965); 142 комада 142, АИ и тематска 

картотека 

36. Збирка докумената о катастрофалном земљотресу у Бањалуци (1969–1973): 

кутија 50, И 

37. Збирка докумената о радничком покрету у Босанској Крајини (1919–1941): 

кутија 6, регеста.  

 

(2) Опис архивских фондова и збирки из претходног става, заједно са коначним 

резултатима валоризације и приједлозима за спровођење мјера заштите, саставни су 

дио ове одлуке.  

  

II 

У складу са одредбама ст. 1. и 3. члана 7. Закона о архивској дјелатности 

("Службени гласник Републике Српске", бр. 35/99 и 9/00 – Исправке), архивски  

фондови и збирке из тачке I ове одлуке у власништву су Републике Српске.  

  

III 

(1) Мјере физичко-техничке заштите архивских фондова и збирки из тачке I ове 

одлуке спроводи Архив Републике Српске, у складу са одредбама Правилника о 



чувању и  заштити архивске грађе и регистратурског материјала ван архива 

("Службени гласник Републике Српске", број 31/00). 

(2) Мјере физичко-техничке заштите обухватају обезбјеђење микроклиматских,  

хемијско-биолошких и физичких услова чувања, просторија и опреме и стручног 

кадра.  

 

IV 

У циљу спровођења поступка конзервације и рестаурације, као посебних мјера 

техничко-технолошке заштите, Архив Републике Српске ће за сваки поједини  

архивски фонд или збирку из тачке I oве одлуке:  

- обавити претходна истраживања помоћу физичкохемијских и других метода  

у циљу утврђивања хемијског састава материјала, технологије и технике 

израде, стања културног добра и узрока његовог пропадања, 

- утврдити методе или технику извођења мјера техничке заштите на основу 

резултата претходних истраживања, 

- о извршеним истраживањима и њиховим резултатима водити потребне 

евиденције, 

- прописати услове и начин предузимања мјера техничке заштите.  

  

V 

Коришћење архивских фондова и збирки из тачке I ове одлуке обезбјеђује 

Архив Републике Српске, у складу са одредбама Закона и Правилника о условима и 

начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у Архиву Републике Српске.  

  

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Српске".  

 

Број: 01/0201/621.30-1/05 

15. фебруара 2005. године 

Бањалука  

 Директор 

 

Љиљана Радошевић, с.р. 

 


