
МАРИЈА ТОДОРОВИЋ  је рођена 1963. године у Крагујевцу. 

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу. У Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу ради 

од 1993. године.  Ради у Служби зашите архивске грађе и 

регистратурског материјала ван архива. Звање архивист је стекла 

1994, виши архивист 2005, а од 2011. године има звање архивског 

саветника. Члан је Управног одбора Историјског архива 

Шумадије и члан Извршног одбора Архивистичког друштва 

Србије. Настоји да својим стручним радом и професионалним 

залагањем унапреди методологију рада у области примарне заштите јавне архивске грађе  

на подручју Шумадијског региона, као и да допринесе  креирању архивске легислативе и 

стандардизацији канцеларијског и архивског пословања  различитих стваралаца.  Живи и 

ради у Крагујевцу. 

Објављени стручни радови: 

 Примена Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији на поседу 

власника српског православног манастира Вољавча у Страгарима  - Митолошки 

зборник 13. Рача 2005.године; 

 Конфискација имовине у  округу крагујевачком  (1944-1947) -Шумадијски анали 

бр.3 2007.године; 

 Практични проблеми у раду архива као последица неразграничене стварне и месне 

надлежности  - Архивски гласник бр.3 јуни 2008.године; 

 Излучивање безвредног регистратурског материјала-тема IX састанка Регионалне 

подружнице ДАС-а – Архивски гласник бр.6  III 2003.године; 

 Зашто је потребно донети нове и ажурирати постојеће Листе категорија 

регистратурског материјала – Архивски гласник бр.7-8  X 2009.године; 

 Регионална подружница  Друштва архивиста Србије – Шумадијски анали бр.5  

2009.године; 

 Архивска књига – примарно средство заштите регистратурског материјала, 

објављено у Водичу за регистратуре, аутора Татјане Мишић – Архив Србије 

2010.године ; 

 Састанак Регионалне подружнице ДАС – а  у Чачку – Шумадијски анали бр.6  

2011.године; 

 Амандмани на Нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби Радне групе  

Министарства културе РС –Шумадијски анали бр.6   2011.године; 

 Заштита  архивске грађе у настајању у пракси крагујевачког архива у РС – 

24.Међународно саветовање архивиста   ,,Архивска пракса 2011”  бр.14. 

2011.године, Тузла ; 



 Примарна заштита јавне архивске грађе у Републици Србији на основу Предлога 

закона о архивској  грађи и архивској служби – 25. Међународно саветовање 

архивиста   ,,Архивска пракса 2012”  бр.15. 2012.године, Тузла ; 

 Јагодински часопис  ,,Корени”  број  VIII-IX – Шумадијски анали бр.7. 

2012.године; 

 Заштита архивске грађе стечајних дужника  на подручју Шумадије -26. 

Међународно саветовање архивиста  ,,Архивска пракса 2013”бр.16. 2013.године, 

Тузла ; 

 Валоризација архивске грађе фондова привредне провенијенције –Годишњак 

2014.године Нови Сад ; 

 Потреба стандардизације архивске делатности у Републици Србији – 

27.Међународно  

 саветовање архивиста   ,,Архивска пракса 2014”  бр.17. 2014.године, Тузла ; 

 26.Међународно саветовање ,,Архивска пракса 2013”   - Шумадијски анали  бр.8. 

2015.године; 

 

Стручни  радови, припремљени за објављивање: 

 

 Евиденције у области канцеларијског и архивског пословања  - 28.Међународно 

саветовање архивиста   ,,Архивска пракса 2015”  бр.15. 2015.године, Тузла ; 

 Заштита архивске грађе здравствених организација, Архивски гласник у припреми ; 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 


