
СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 
 
 
Дана 04.06.2014. на позив обреновачког Кризног штаба, представник ИАБ је 
обишао поплављено подручје општине Обреновац и том приликом је боравио у 
просторијама општине Обреновац – одсек за борачку и инвалидску заштиту и 
избеглице, Канцеларија за пољопривреду, Комунална инспекција, Катастар и 
Пореска управа и комисијски у присуству службених лица наведених регистратура 
констатовано је следеће: 
 
- У свим поменутим регистратурама дошло је до значајног оштећења 
документације како архивске градје, тако и оне која представља регистратурски 
материјал. Оштећења су настала јер је документација била потопљена, а након 
повлачења воде, постала потпуно или делимично неупотребљива за даље 
коришћење. 
 
Обишавши Одсек за борачку и инвалидску заштиту и избеглице, општине 
Обреновац у присуству повереника Вере Милевић и шефа одсека за борачку и 
инвалидску заштиту и избеглице Татјане Пешић, константовано је да су Решења о 
признавању и укидању статуса тотално уништена, а сачувана је документација из 
само једне године која це се у најскорије време изместити на локацију која још није 
прецизно одредјена.Такодје су, по речима запослених, потопљени и досијеи ратних 
војних инвалида који су трајни и после смрти, а сачувани су само они досијеи који 
се односе на период ратова деведесетих година.  
 
У одељењу за буџет - борачка заштита, сачувана је исплатна документација за 2013. 
и 2014. годину. 
 
Финансијска документација за 27 месних заједница је уништена у потпуности. 
У канцеларији за пољопривреду уочено је да су сачувани само регистратори који су 
се налазили на највишем делу полице. 
 
Добијена је информација да је део документације комуналне инспекције такодје 
потопљен, а да су највероватније, записници комуналне инспекције сачувани на 
серверу, па се као такви могу скенирати.  
 
Такође је по рецима присутних, добијена информација да се документација 
здравственог осигурања (издавање књижица) налази сва у “каши”. 
 
Обишавши просторије Катастра у Обреновцу као и у присуству службеника 
Снежане Митровиц, евидентирано је, по речима запослених, да се пасивна архива 
Катастра (предмети од 1950-2009 – документи којима се вршила промена права, без 
теренских података) налазе у блату.Такодје су уништени и поседовни листови и 
обнова поседовних листова од 1965. године. Сацувана је обновљена земљишна 
књига као и предмети у поступку излагања.  
 



Старе земљишне књиге које су се налазиле у просторијама суда у Обреновцу, су 
такодје потопљене. У дигиталном облику је сачувана обновљена земљишна књига 
али не и збирка исправа за земљишну и обновљену земљишну књигу. 
 
У ходнику Катастра, уочене су две гомиле потопљене документације Пореске 
управе и успостављена је телефонска комуникација са директором поменуте 
управе Данилом Вуксановицем. Том приликом му је речено, да је потребно 
комисијски саставити Записник о поплављеној документацији.Записник се 
сачињава у присутву службеника задужених за документацију и одговорног лица. 
Тако сацињен Записник се проследјује надлежној институцији - Историјском 
архиву Београда. 
Такође је успостављена телефонска комуникација са руководиоцем Центра за 
социјални рад одељења Обреновац Зораном Миросављевићем. Добијена је 
информација да се велики део документације налазио под водом дубине 1,5м и да 
је поменута документација уништена.  
 
Телефонски разговор је обављен и са директорком ОШ "Јован Поповић". Школа 
је измештена у школу Милош Црњански. Сачувана документација се налази на  
спрату сколе, а уништене су старије матичне књиге ( период 1950,1960). 
 
Комуникација телефонским путем, је успостављена и са директорком Радничког 
универзитета Обреновац, Борком Павловић, која је такође обавештена, да је 
потребно комисијски саставити Записник о поплављеној документацији.Записник 
се сачињава у присутву службеника задужених за документацију и одговорног 
лица. Тако сачињен Записник се проследјује надлежној институцији - Историјском 
архиву Београда. 
  
 

Служба за заштиту архивске грађе ван архива                                    
 
Софија Чауш Миловановић, архивист 

 


