
ЖЕЉКО МАРКОВИЋ,  рођен 1965. године,  

дипломирани правник. Запослен је у Историјском архиву 

Ужице од децембра 2001. године у Служби заштите 

архивске грађе и регистратурског материјала ван архива.  

Стручни испит из архивистике положио је 27. јуна 2003. 

године и стекао звање архивист. Звање вишег архивисте 

стекао је 21.10.2013. године.  За време рада у Архиву, 

поред редовних послова, објављивао је радове у домаћим 

и регионалним стручним часописима: 

 

Књиге: 

1. Цар&градски мементо (Историјски архив Ужице 2008, књига о настанку и 

изградњи Трга партизана у Ужицу)  

2. Атлантида алто (Библиотека „Љубиша Р Ђенић“ Чајетина 2013, историографско-

путописна књига базирана на заоставштини приватног секретара краља Петра 

Другог – Момчила Вуковића Бирчанина)  

Стручни радови: 

3. Нека основна питања кадровске и техничке оспособљености службе заштите 

архивске грађе и регистратурског материјала подручних архива у Републици 

Србији (Архивска пракса бр 12, Тузла 2009, стр. 153-158) 

4. Пријем архивске грађе регистратура у поступку стечаја – између теорије и праксе 

(Архивска пракса бр 13, Тузла 2010, стр. 168-177) 

5. Примери специфичности месне надлежности у архивској пракси (Архивска пракса 

бр 14, Тузла 2011, стр. 25-32 

6. Судбина и статус непреузете архивске грађе бивших Друштвено-политичких 

организација у СФРЈ (Архивска пракса бр 15, Тузла 2012, стр. 253-259) 

7. Заштита архивске грађе у регистратурама – осврт на стање у Златиборском округу 

(Историјска баштина бр 14, Ужице2005, стр. 169-174) 

8. Приказ књиге „Регистар непокретне општенародне имовине 1945-1960“ за 

катастарску општину Бајина Башта (Историјска баштина 15, Ужице 2006, стр. 207-

236) 

9. Стручни профил радника службе за заштиту архивске грађе ван архива у 

Републици Србији (Историјска баштина 17, Ужице 2008, стр. 191-211 

10. Једно писмо Миладина Радовића – прилог утврђивању стварних чињеница из 

новије прошлости града Ужица (Историјска баштина бр 19, Ужице 2010, стр. 193-

202) 



11. Везе Словенаца са Ужицем – 1941-2011 (Историјска баштина 21, Ужице 2012, стр. 

205-222) 

12. Одјек замљотреса у Бањалуци 1969. Године у ужичкој штампи (Гласник удружења 

архивских радника Републике Српске бр 5, Бањалука 2013, стр. 361-369) 

13. Момчило Вуковић Бирчанин (1911-1984) – приватни краљев секретар (Гласник бр 

46, Ваљево 2012, стр. ) 

14. Валоризација записника седница Радничког савета и Збора радника привредних 

субјеката, као историјских извора (Tehnički in vsebinski problemi klasičnega in 

elektronskega arhiviranja, Раденци 2011, стр. 343-352)- коауторски рад 

15. Поводи долазака словеначких грађана у град Ужице (Tehnički in vsebinski problemi 

klasičnega in elektronskega arhiviranja, Раденци 2012, стр. 293-205) 

16. Начин вођења основне евиденције аката у писарници Скупштине општине Нова 

Варош (Међународно архивско саветовање „Архивска теорија и пракса – да ли је 

будућност стигла“, Андревље 2012) 

17. Позитивни прописи у архивској делатности у Републици Србији (Саветовање 

архивских радника Босне и Херцеговине, Влашић 2011) 

18.  Проблем пријема грађевинско-техничке документације у поступку стечаја (Пети 

међународни архивски дан, Суботица 2012) 

19. О предлогу за оснивање музеја у Ужицу за време Другог светског рата (Ужички 

зборник бр 34-1, Ужице 2010, стр. 157-162) 

20. О једном занимљивом породичном случају у неготинској крајини у току Другог 

светског рата (Баштиник, бр. 6, Неготин 2014, стр. 289-293) 

21. Библиографија радова из архивистике архивског саветника Јована Поповића 

(Историјска баштина бр. 22, Ужице 2013, стр. 311-323) 

22. Пријем збирки фотографија, печата, плаката и другог сличног материјала у току 

преузимања архивске грађе у поступку стечаја (Историјска баштина бр. 24 – у 

припреми за публиковање) 

23. Централна прослава Двадесетогодишњице устанка народа Југославије у Ужицу 1961. 

године (Ужички зборник, Ужице 2013, стр 309-357) 

24. Поплаве 2014. године као угрожавајући фактор очувања архивске грађе (Архивски 

гласник, у припреми за публиковање). 

 

 

Изложбе: 

25. Спомен на трг (1958-1961) и каталог за изложбу 

26. Спомен трг у Ужицу – 50година (1961-2011) 

27. Ad acta  

28. „Ухвати и пусти“ – 55. година од изградње велике плаже у Ужицу 

 

    


