
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 
125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Историјског архива Ниш за 2010. годину  
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског 
архива Ниш за 2010. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Иванка Станчевски, директор Историјског архива Ниш и Љиљана 
Радојковић Јовановић, председник Управног одбора Историјског архива Ниш. 
. 
 
 
Број: 210-25/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 



  
  
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___________ 2011. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за 
2010. годину, број 01/42-11 од 24.01.2011. године, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора Установе, брoj 01/47-11, на седници одржаној 26.01.2011. године. 
  
 
 II Решење доставити: Историјском архиву Ниш у Нишу, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                                     ПРЕДСЕДНИК 

 
                 Проф. др Миле Илић 

 
     
     
 
      



  
 
 
     
  
 
     О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Град. 
  На основу  члана 16 Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш у Нишу  
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст),  Управни одбор 
Установе  на седници одржаној 26.01.2011. године,  усвојио је Извештај о раду  
и пословању Историског архива Ниш за 2010. годину, број 01/42-11 и у складу 
са чланом 9 поменуте Одлуке, доставио га Управи за образовање, културу, 
омладину и спорт. 
 Пословни резултати Установе остварени током 2010. године остварени су 
у потпуности у складу са Законом о културним добрима. Пословање је у свему 
пратило програм рада установе за 2010. годину. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Историјског архива 
Ниш  за 2010. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и 
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт   предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
  
       Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
 
                НАЧЕЛНИК 
     
              Ненад  Гашевић 
 



 
  
 
 
 
   Бр.01/42 -11 
 Ниш, 24.1.2011. 

 
На основу члана  члана 24. Статута Историјског архива Ниш, број 01-14/010-04 од 

28.2.2004.године, в.д.директора Историјског архива Ниш подноси 
 
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј     
О   Р А Д У    И    П  О  С  Л  О  В  А  Њ  У 

 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ   ЗА  2010. ГОДИНУ 

 
 

Пословна 2010.-та, у историји Историјског архива Ниш 62-га година, за ефекат 
има успешно остварене планиране задатке. Максималним ангажовањем запослених остварен 
је програм који је Скупштина града усвојила за ову годину, без обзира што је он прављен за 
пун кадровски састав наше установе, а у међувремену је за два радника престао радни однос 
по социјалном програму смањења броја запослених. Финансијски резултат Историјског 
архива Ниш такође је позитиван. 

 
На самом почетку године Архив је, по препоруци Министарства културе 

Републике Србије, организовао округли сто о нацрту новог Закона о архивској грађи и 
архивској служби, окупивши све архиве са овог подручја – из Врања, Лесковца, Пирота, 
Прокупља, Крушевца, Јагодине и Зајечара. Првој од укупно три јавне расправе о овом 
документу – остале две организоване су у Београду и Новом Саду, присуствовао је секретар 
Министарства културе Републике Србије мр Предраг Благојевић. 

 
Већ смо уобичајили да извештајем најпре региструјемо културно просветне 

активности Архива, јер оне представљају његов видљив и за јавност атрактиван део. Дакле, 
године 2010. Историјски архив Ниш први пут се прикључио културној манифестацији “Ноћ 
музеја”. У ноћи 15.маја изведен је, за ту прилику специјално припремљен, програм под 
називом “Архивски времеплов”, припремљен у сарадњи са Студентским културним центром 
из Ниша. Глумци су изговорили аутентичне текстове из архивске грађе везане за ослобођење 
Ниша од турске власти, а фолклорни ансамбл “Оро” извео је кадрил и краљево коло, којим су 
све свечаности у Нишу у то доба почињале (то се види из најстарије позивнице из 1890. 
године, која се чува у нишком Архиву). Ова манифестација је била изузетно добро посећена 
– посетиоцима је на улазу под геслом “Оставите свој печат” омогућено да печатају књигу 
(Записник са седнице председништва Окружног уреда за осигурање радника у Нишу, из 
1939. године), што је први корак у сређивању архивске грађе. Посетиоци су о томе нешто 
сазнали, а Архив је установио да га је до испред поноћи посетило 352 посетиоца. Даљу 
евиденцију овакве врсте није било могуће водити због великог броја посетилаца који су 
дословно чекали у реду да уђу у Архив. Сем специјалног програма грађани су разгледали 
изложбу “Од часловца до буквара” о развоју школства у Нишу крајем XIX и почетком XX 
века и изложбу о историји Историјског архива Ниш под називом “60 година у служби 
истине”. 

              ИСТОРИЈСКИ АРХИВ                                                                                               директор +381 18 515 608 
                            НИШ                                                                                                                 тел / факс +381 18 515 609 
                                                                                                                                                   e-mail: arhivnis@open.telekom.rs 
              18000 Ниш, Тврђава бб                                                                                  



 
Архив је у 2010. години приредио и видеопрезентацијом отворио још једну 

изложбу, која се тематиком настављала на претходну – архивским документима нишког и 
Архива Југославије (укупно их је било 131) испричана је прича о развоју школства између 
два светска рата, које се убрзано развијало упркос оскудици сваке врсте. Прве поратне 
школске 1919/20 године, Ниш је имао свега шест основних школа, три гимназије и три ниже 
занатске школе. Уочи Другог светског рата у Нишу је било 20 школа са 8.860 ђака, а на 
подручју нишког среза готово свако село имало је своју школу – од 1919. до 1933. године, 
подигнуте су 42 школске зграде. 

 
Историјски архив Ниш је учествовао у припремању изложбе нишке периодике у 

сарадњи са осталим културним установама у граду (Нишки културни центар, Народна 
билиотека, Народни музеј, Центар САНУ), а по пројекту Универзитетске библиотеке 
“Никола Тесла” у Нишу. Повод је био 110 година часописа “Градина”, а конкретан допринос 
Архива овој изложби и, у крајњем културној историји града, је осам архивских докумената. 
Попис периодике која се чува у Историјском архиву Ниш такође је сасвим конкретан 
допринос овом пројекту. 

 
У другој половини 2010. године промовисан је осми број часописа за 

историографију, архивистику и хуманистичке науке “Пешчаник”. У овом броју 27 аутора 
предочило је своје истраживачке подухвате у оквиру неколико тематских целина. Повод за 
прву – Уставна традиција Кнежевине и Краљевине Србије, била је 175-та годишњица 
доношења Сретењског устава, а часопис је донео бројне друге теме из културне и духовне 
историје града. 

 
У области издаваштва треба поменути и чињеницу да је Архив био суиздавач 

монографије “Два века организованог занатства у Нишу”. Издавач је нишко Опште 
удружење самосталних привредника и занатлија Ниша, а Архив је обезбедио стручну и 
научу подлогу овој публикацији, која је у нашој кући промовисана крајем новембра 2010. 
године. 

 
Толико о архивској активности која у највећој мери комуницира с јавношћу – 

велики део посла, међутим, у свим архивима, па и у нашем, лишен је дневне акутелности, а 
од суштинског је значаја за свако обраћање јавности. Реч је, дакле, о старању о архивској 
грађи – прикупљању, сређивању, чувању и техничкој заштити, па ће у наставку бити 
приказан рад служби којима је поступање са архивском грађом редован, свакодневни посао. 

 
 
 
Служба заштите архивске грађе ван  архива  

 
Годишњи планирани обилазак 100 регистратура на подручју за које је Историјски 

архив Ниш надлежан, остварен је – 100 регистратура било је предмет обиласка и увида у 
стање сређености архивске грађе. Предмет стручног надзора биле су ове године здравстевене 
установе, код којих се преглед обавља сваке пете године и органи управе и правосуђа, код 
којих се, сходно упутству Архивског већа Србије о приоритетима обиласка, преглед стања 
архивске грађе обавља сваке године. Ево прегледа регистратура у којима је Служба за 
заштиту архивске грађе ван архива обавила стручни надзор: 
 

1.  Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију Ниш 
2.  Клиника за заштиту менталног здравља Ниш 
3.  Гинеколошко-акушерска клиника Ниш 



4.  ЈП  Нишстан 
5.  Клиника за дечију хирургију Ниш 
6.  Дом здравља Мерошина 
7.  Дечија интерна клиника Ниш 
8.  Клиника за неурологију Ниш 
9.  ОШ Јастребачки партизански одред Мерошина 
10. Клиника за патологију Ниш 
11. Предузеће Complex Vidikovac Ниш 
12. Клиника за хематологију Ниш 
13. Клиника за кожне болести Ниш 
14. Клиника за гастроентерологију Ниш 
15. Клиника за кардиологију Ниш 
16. Клиника за ендокринологију Ниш 
17. Клиника за неурохирургију Ниш 
18. Републички фонд за здравствено осигурање Ниш 
19. Центар за нуклеарну медицину Ниш 
20. Центар за биохемију Ниш 
21. Клиника за урологију Ниш 
22. Tubeless comerc Нишka Бања 
23. АИК Банка Ниш 
24. Клиника за општу хирургију Ниш 
25. Клиника за пластичну хирургију Ниш 
26. Клиника за васкуларну хирургију Ниш 
27. Клиника за инфективне болести Ниш 
28. Клиника за ухо, грло и нос Ниш 
29. Клиника за очне болести Ниш 
30. Micros elektronik  ДОО Ниш 
31. Клиника за нефрологију Ниш 
32. Клиника за онкологију Ниш 
33. Центар за Радиологију Ниш 
34. Центар за микроинвазивну хирургију Ниш 
35. ЕИ Контактна заштитна техника Ниш 
36. Завод за здравствену заштиту студената Ниш 
37. Завод за судску медицину Ниш 
38. ДОО Импекс промет Ниш 
39. Институт 27. јануар Ниш 
40. Стамбена задруга  Ниш 
41. Војвођанска банка АД Ниш 
42. Клиника за плућне болести Кнез село 
43. Ортопедско-трауматолошка клиника Ниш 
44. Центар за анестезију и реанимацију Ниш 
45. Сектор за медицинско снабдевање Ниш 
46. ДП Блок сигнал Ниш 
47. ЈКП Горица Ниш 
48. Институт за јавно здравље Ниш 
49. Завод за трансфузију крви Ниш 
50. Дом здравља Ниш 
51. Завод за здравствену заштиту радника  Ниш 
52. Дирекција за изградњу града Ниш 
53. Нишавски округ  
54. Поликлиника Панајотовић Ниш 
55. Градско јавно правобранилаштво Ниш 



56. Републичко јавно правобранилаштво-Одељење уНишу 
57. Житопек АД Ниш 
58. Житопромет АД Ниш 
59. Царинарница Ниш 
60. Геронтолошки центар Ниш 
61. Keeptanik ДОО Габровац- Ниш 
62. Певачко удружење Ниш 
63. Sebratek ДОО Ниш 
64. ДОО Победа плус Ниш 
65. Сунце - обданиште Фабрике дувана Ниш 
66. Turing Europa ДОО Ниш 
67. Техноауто Ниш 
68. Ауто-Мото Ниш 
69. Апотеке Ниш 
70. Апотека Сврљиг 
71. Апотека Арсико Алексинац 
72. Апотека  Мерошина 
73. Team VG Centar  ДОО Ниш 
74. Управа за грађанска стања и опште послове  Ниш  
75. Управа за финансије локалне самоуправе и јавне набавке Ниш 
76. Привредно друштво за истраживање и развој LMB SOFT ДОО Ниш 
77. СЕМО ДОО Ниш 
78. Агроинвест ДОО Ниш 
79. Привредни суд  Ниш 
80. DOOR ДОО Ниш 
81. DMV ДОО Ниш 
82. Medivest ДОО Ниш 
83. Нијанса  ДОО Ниш 
84. Национални сервис ДОО Ниш 
85. MOGLY TOYS  ДОО Ниш 
86. HUPUE ДОО Ниш 
87. STYLOS  DOO Ниш 
88. Tabak АД Ниш 
89. Vitel ДОО Ниш 
90. Завод за здравствену заштиту радника железнице Ниш 
91. Туристичка организација Ниш  
92. DIL SISTEM  ДОО Ниш 
93. Управа за образовање, културу, омладину и спорт Ниш 
94. Бифтек  Ниш 
95. Здравје Радово ДОО Ниш 
96. PRO FISH CO ДОО Ниш 
97. Пекара Бранковић ДОО Ниш 
98. GO-GO PLAST ДОО Ниш 
99. ДП Ловац Ниш 
100. Механизација ДОО Ниш 

 
Служба заштите архивске грађе ван архива разматрала је 44 захтева за излучивање 

безвредног регистратурског материјала и решењима одобрила излучивање тог материјала у 
следећим регистратурама и количинама: 

 
1. Нишавски управни округ (14 д.м) 
2. Републички завод за здравствено осигурање-Фил. у Нишу (40 д.м) 



3. Грађевинско архитектонски факултет (70 д.м) 
4. АД Нишекспрес Ниш ( 140 д.м) 
5. ЈП Нишстан (30 м.д) 
6. Клиника за стоматологију Ниш (31 д.м) 
7. ЈКП Медијана Ниш ( 63 м.д) 
8. ЈП ПТТ Србија Ниш (4 м.д) 
9. ДИН Фабрика дувана Ниш (339,3 м.д) 
10. Народни музеј Ниш   ( 8,5 д.м) 
11. Центар за социјални рад Свети Сава Ниш ( 126 м.д) 
12. Прекршајни суд Ниш  (70 д.м) 
13.  Ветфарм АД Београд ПЦ Ниш ( 2,5 м.д) 
14. Клинички центар Ниш  (60 д.м) 
15. Алексиначка гимназија (60 д.м) 
16. Фармакоп ДОО Ниш ( 7,4 д.м) 
17. Институт 27. јануар Ниш ( 10,6 м.д) 
18. Војвођанска банка Нови Сад- Филијала Ниш ( 17,4 м.д) 
19. Завод за здравствену заштиту студената Ниш ( 3 м д) 
20. Центар за медицинску биохемију Ниш (3 д.м) 
21.  Клиника за ухо, грло и нос Ниш ( 50 дм) 
22. Прекршајни суд Ниш-Одељење у Мерошини (5м д) 
23.  Прекршајни суд Ниш – Одељење у Сврљигу ( 3м.д) 
24. Прекршајни суд Ниш, Одељење у Дољевцу (5 мд) 
25. Клиника за очне болести Ниш (о,5 м.д) 
26. Основно јавно тужилаштво Ниш (100 мд) 
27. ГПДП Зелени врх Сврљиг у стечају (400 мд) 
28. Прекршајни суд Алексинац (14 мд) 
29. Mikros electronic ДОО Ниш (3,6) 
30. Клиника за неурохирургију Ниш ( 273,5 м.д) 
31. Апотеке Ниш (80 м.д) 
32. Инвест пројект Ниш у стечају ( 40 м.д) 
33. Клиника за хирургију Ниш ( 200 м.д) 
34. Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију Ниш (50 м.д) 
35. Здравствени центар Алексинац (70м.д) 
36. Банка ИНТЕСА Ниш (6 м.д) 
37.  Ортопедско-трауматолошка клиника Ниш (2,5 мд) 
38. Привредни суд Ниш (50 м.д) 
39. Уролошка клиника Ниш ( 12 м.д) 
40. Стамбена задруга Ниш (33 м.д ) 
41. Управа за грађанска стања, Матична служба Ниш (165 м.д) 
42. Клиника за гастроентерологију и хепатологију Ниш (45 м.д) 
43. ДП Tubehess-comerc ДОО Ниш (8,5 м. д) 
44. Клиника за ендокринологију Ниш (30 м.д) 

 
Од Архива су стручна упутства о изради правилника о канцеларијском и 

архивском пословању, као и о изради Листе катрегорија регистратруског материјала са 
роковима чувања затражиле 24 регистратуре. Стручно веће је, после разматрања ових 
докумената и потребних сугестија, дало сагласност на ова документа следећим 
регистратурама: 

1. Здравствени центар Алексинац 
2. Установа за децу предшколског узраста Лане Алексинац 
3. Неимар Пројект ДОО Ниш 
4. ОШ Витко и Света Гаџин Хан 



5. Југоимпекс Ниш 
6. Tubeless commerc ДОО Нишка Бања 
7. Мicros electronik ДОО Ниш 
8. Завод за судску медицину  Ниш 
9. Complex Vidicovac  ДОО Ниш 
10. Институт 27. јануар ДОО Ниш 
11. Дом здравља Дољевац 
12. АИК банка АД  Ниш 
13. ДМВ ДОО Ниш 
14. ДОО Победа плус Ниш 
15. ДОО Блок сигнал  Ниш 
16. Turing Europa ДОО Ниш 
17. Житопромет АД Ниш 
18. Специјална болница Горња Топоница 
19. ЈКП Горица Ниш  
20. Гимназија у Алексинцу 
21. Семо ДОО Ниш 
22. GO-GO plast ДОО Ниш 
23. Стамбена задруга Ниш 
24. Team VG Centar Ниш 



Служба је током 2010. године обрадила 300 досијеа стваралаца архивске грађе и 
пренела их  у електронски облик по обрасцима О-2. Такође, унела је у регистар 71 новог 
ствараоца архивске грађе отварањем њихових досијеа. Радници Спољне службе помогли су 
Служби сређивања радом на обради фонда Општински суд Ниш - одељење у Белој Паланци, 
у сарадњи са Информативном службом припремила изложбу “Школство Ниша и околине 
између два светска рата” и припремили два рада за часопис “Пешчаник”.  
 

   
      Служба сређивања и обраде архивске грађе 
 

Ова служба радила је у окрњеном саставу без два радника која су отишла у 
пензију. Програм сачињен за пун састав ипак је остварен, истина уз помоћ других архивских 
служби, тако да су сви фондови, планом предвиђени за сређивање у 2010.години, сређени по 
архивистичким стандардима. Ево прегледа сређених фондова. 

 
• Трг. предузеће за промет грађ. материјалом „Грађевинар“- Ниш   (1951 – 1959)              
• „Стог“- предузеће за промет сточном храном - Ниш (1947-1951)  
• Општински комитет СК Србије „Бубањ“ (1953-1957). 
• Општински комитет СК Србије „Горња Топоница“ (1955-1960).                
• Општински комитет СК Србије „Горњи Матејевац“ (1955-1959).      
• Железнички комитет (1950-1953) 
• Нишка учитељска кредитна задруга (1928-1941). 
• Општинска изборна комисија за избор посланика Скупштине СРС–Ниш, 1967.  
• Кредитно радничко службеничка задруга С.О.Ј. Ниш (1933-1947).  
• Домаћичка школа Прћиловица (1954-1956).            
• Државни срески магацин „Сврљишки Тимок“ Сврљиг (1946-1950). 
• Предузеће за путеве „Ниш“ у Нишу (1945-1965).                                                         
• Општи пословни савез земљорадничких задруга Сврљиг (1946-1958).                      
• Радничко-службеничка набављачко потрошачка задруга-Сврљиг (1945-1950) 
• „Дуван“-предузеће за промет дуваном савеза РВИ Србије–Ниш (1942-1952) 
• Дирекција за изградњу јавних објеката - Ниш (1958-1961)                                                  
• Градско пољопривредно добро „Бубањ“ – Ниш (1946-1955)                                              
• Јавно општинско правобранилаштво Ниш (1954-1991)                           
• Дирекција за урбанизам и комуналну изградњу Алексинац (1973-1976) 
• Међуопштинска конференција СКС – Ниш (1949-1981) 
• Срески суд у Белој Паланци (1919-1947) 
• Савез удружење бораца НОР-а среза Ниш (1947-1967) 
• Општински суд Ниш-одељење Бела Паланка (1940-2000) 

 
Ове године укупно је сређивано 88,41 дужних метара архивске грађе. 

 
 

     Служба депоа и техничке заштите архивске грађе 
 

Служба депоа обавила је током 2010. године све планиране послове на начин који 
је обезбеђивао несметан рад служби које од ње зависе и истраживаче. Из депоа је на 
сређивање изнето 88,41 метара дужних архивске грађе, сређени фондови прихваћени су и 
смештени у депо, а у сарадњи са Службом за заштиту архивске грађе ван архива примљено 
је, пописано и смештено у депое 11 фондова у количини од 188, 55 дужних метара. Урађена 
је ревизија књига за 23 фонда народноослободилачких одбора општина и месних народних 
одбора. Сумарни инвентари по обрасцу О-3 урађени су за 32 архивистички сређена фонда, 



тако да су они добили основно научно информативно средство из кога се сазнаје садржај и 
карактер архивске грађе.  Обрађено 349 досијеа по обрасцима О-5, који заправо представљају 
личну карту фонда или збирке са најзначајнијим подацима о њиховом карактеру и садржају. 
Дислоциран је фонд “Скупштина среза Ниш” у обиму од 155 дужних метара (око 1300 
кутија), 17 дужних метара архивске грађе Скупштине општине Мерошина разврстано је по 
годинама и јединственој класификацији, књига улазног инвентара убрзано се преводи у 
дигитални облик. Служба депоа архвистички је средила два фонда: “Дирекција за изградњу 
јавних објеката Ниш” и “Дирекција за урбанизам и комуналну изградњу Алексинац” и 
обрадила 10 фондова за допуну Водича кроз архивску грађу. 

 
Служба депоа већ три године обавља и послове техничке заштите архивске грађе 

микрофилмовањем. У години за нама микрофилмована је грађа фондова од великог значаја: 
• “Среско вакуфско-меарифско повереништво Ниш” (1908-1948); 
• “Кредитно иформативни биро-трговачки обавештајни инкасо завод Београд - 

експозитура у Нишу” (1932-1940); 
• “Безимено друштво за експлоатацију алексиначких рудника у Алексинцу” (1903-1944) 

 
Такође је завршено микрофилмовање фонда од изузетног значаја “Окружни суд 

Ниш” (1945-1966), чиме је остварен циљ да најпре на овај начин буду заштићени фондови 
које је Влада Србије прогласила грађом од изузетног кутурног значаја. У 2010. години 
урађено је 61.422 снимка докумената. 

 
Дигитализација архивске грађе започета 2009. године настављена је и у 2010. 

години. Збирка VARIA, која обухвата појединачне вредне документе преведена је у 
дигитални облик, тако да ће коришћење 1.025 предмета ове збирке бити знатно олакшано. 
Урађено је 47.688 снимака, односно страна докумената, који су преведени и у ПДФ формат, 
намењен истраживачима, али и публиковању докумената за потребе изложби које Архив 
приређује. Дигитализоване су и 332 странице старе штампе (“Привредни лист”, “Млади 
Нишлија”, “Напредак”, “Нишке новине”, “Синђелић”, “Слобода”, “Трговине”) из периода од 
1886. до 1933. године, као и 1.156 страна хронике општине Куршумлија аутора Драгољуба 
Мирчетића из збирке рукописних хроника и аутобиографија.  

 
Служби депоа припадају и послови издавања различитих уверења из архивске 

грађе државним и друштвеним организацијама и органима, као и грађанима за њихове личне 
потребе. У 2010. години издато је 891 такво уверење, 185 више него у 2009. години, а знатно 
је увећан и број странака које су тражиле и добијале обавештења о начину добијања 
докумената који су им потребни.. 

 
Ове године уложили смо у додатно опремање депоа за смештај архивске грађе - 

сопстеним средствима набављени су термометри и хигрометри за мерење температуре и 
влажности ваздуха у депоима. 
 
       
  Информативно пропагандна служба са библиотеком 
 

 Током 2010. године Историјски архив Ниш посетио је 131 истраживач архивске 
грађе – Информативно пропагандна служба помогла им је да у оквиру 173 истраживачка 
дана, коришћењем архивске грађе, на најбољи начин и са упориштем у документима, обраде 
теме које су их интересовале. Међу њима је било и страних истраживача – на молбу декана 
Историјског факултета Уралског државног универзитета “А.М. Горког” из Јекатеринбурга 
Владимира Бабинцева, Историјски архив Ниш омогућио је студенткињи друге године 
последипломских студија тог факултета са катедре за нови век Михајловој Аљони 



Алексејевној вишедневно истраживање за израду докторске тезе “Модернизација у Србији 
крајем XIX и почеком XX века”. 

 
Најчешће су коришћени фондови “Градско поглаварство” (1920-1941), “Црквено 

школска јеврејска општина” (1892-1921), “Удружење нишких индустријалаца” (1919-1947), 
“Окружно повереништво за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача” (1944-
1948), “Комисија за ратну штету” (1945-1947), “Скупштина среза Ниш” (1944-1967), затим 
архивски фондови до 1918. године – Начелства срезова нишког и Алексиначког, здравствени 
фондови – “Клиничка болница Ниш” (1915-1971), просветни фондови – “Окружна државна 
женска занатска школа Ниш” (1938-1945), “Женска занатска школа Алексинац” (1882-1948), 
“Удружење учитеља Ниш”, фондови привредних предузећа – “Безимено друштво за 
експолатацију алексиначких рудника у Алексинцу” (1883-1946). Истраживачи су се 
интересовали и за збирке старе штампе, Службене гласнике, збирку фотографија. Коришћено 
је 212 књига из архивске библиотеке, која је ове године богатија за 81 књигу и 28 часописа. 
За потребе пројекта “Нишка периодика”, који је осмислила Универзитетска библиотека 
“Никола Тесла” у Нишу, а у коме је учествовало више нишких културних установа, 
информативна служба сачинила је попис свих серијских публикација које се чувају у 
нишком Архиву – укупно их је 1.610, од чега 672 наслова припадају старој штапми. 

 
Збирка фотографија допуњена је фотографијама из фонда војног историчара и 

публицисте Драгољуба Мирчетића (укупно их је 125). Информативна служба ангажовала се 
заједно са Спољном у припреми изложбе о школству Ниша између два рата, урадила рад за 
осми број часописа “Пешчаник” о првим нишком забавиштима и лекторисала све приспеле 
радове. 

 
Архив су ове године посетили студенти историје и физичког васпитања, ученици 

школа “Учитељ Таса”, “Бубањски хероји”, “Никола Тесла”, затим енглески студенти - гости 
студентске организације  ЕЕЖ, студенти из Швајцарске и Бразила који су у Нишу боравили у 
оквиру размене студената. Они су разгледали Архив и изложбу докумената, а из Архива су 
понели поклон копмакт диск са причом о царском граду и Историјском архиву Ниш – на 
енглеском језику. 
     

Све стручне службе Историјског архива Ниш учествовале су у сређивању грађе на 
терену, по захтевима стваралаца, што је основни извор сопствених прихода Архива.  
     
 
 

Служба општих послова 
 

Стварање услова – организационих, финансијских и техничких за рад, 
организација и координација послова међу службама трајни су послови ове Службе, чији се 
успех мери успехом у остваривању годишњег програма рада установе. То подразумева 
сарадњу са ресорном Управом за образовање, културу, омладину и спорт, Министарством 
културе Републике Србије, Архивом Србије, као референтном установом, затим израду 
планова и програма рада, финансијских планова и извештаја о материјално финансијском 
пословању, припрему седница органа управљања и стручних тела, а подразумева и послове 
са Управом за трезор, оснивачем и другим органима који учествују у финансирању Архива, 
као и одржавање зграде и опреме.  

 
У 2010. години започели смо активности на проналажењу новог, додатног 

простора за архивске депое за пријем архивске грађе, пошто су постојећи капацитети 



попуњени. Трагање за адекватним простором за прихватне депое биће настављено и у 2011. 
години. 

 



         
 

Ф И Н А Н С И Ј С К И    И З В Е Ш Т А Ј 
   З А   2 0 1 0. Г О Д И Н У 

 
 
 
    П  Р  И  Х  О  Д  И 

 
 
1. 

 
Буџет града Ниша 17.657.000

 
2. 

 
Сопствени приходи 1.156.000
- из буџета Републике 0
- из буџета других општина 120.000
- сопствени приходи  (сређивање арх.грађе у регистратурама) 190.000
- сопствени приходи  (издавање уверења) 64.000
- остали приходи  (преузимање архивске грађе) 773.000
- приходи од продаје добара и услуга 9.000

       
                                                                                                   У К У П Н О : 18.813.000

 
 
 
 
    Р  А  С  Х  О  Д  И 
 

Поз. Конто О    п    и    с 
БУЏЕТ ГРАДА Сопствена 

средства 
извршење 

УКУПНО 
5 + 6 План Извршење 

1 2 3 4 5 6 7 
82 411000 Плате и додаци запослених 12.827.000 12.236.000 305.000 12.541.000
 100 - плате и додаци запослених 12.827.000 12.236.000 305.000 12.541.000

83 412000 Соц.доприноси на терет послодавца 2.297.000 2.191.000 55.000 2.246.000
 100 - допр. за пенз. и инвалидско осигурање 1.411.000 1.346.000 34.000 1.380.000
 200 - допринос за здравствено осигурање 789.000 753.000 19.000 771.000
 300 - допринос за незапосленост 97.000 92.000 2.000 94.000

84 413000 Накнаде у натури 300.000 196.000 2.000 198.000
 100 - накнаде у натури 300.000 196.000 2.000 198.000

85 414000 Социјална давања запосленима 176.000 1.903.000 21.000 1.924.000
 300 - отпремнине и помоћи 176.000 1.903.000 21.000 1.924.000

86 421000 Стални трошкови 635.000 634.000 61.000 695.000
 100 - платни промет 48.100 48.000 28.000 76.000
 200 - енергетске услуге 350.000 350.000 0 350.000
 300 - комуналне услуге 100.000 100.000 2.000 102.000
 400 - услуге комуникација 68.000 68.000 7.000 75.000
 500 - трошкови осигурања 68.900 68.000 24.000 92.000

87 422000 Трошкови путовања 80.000 29.000 48.000 77.000
 100 - трошкови служб. путовања у земљи 80.000 29.000 46.000 75.000
 300 - трошкови путовања у оквиру ред. рада 0  2.000 2.000

88 423000 Услуге по уговору 150.000 149.000 152.000 301.000
 200 - компјутерске услуге 0 0 18.000 18.000
 300 - услуге образовања и културе 0 0 22.000 22.000
 400 - услуге информисања 86.000 86.000 32.000 118.000
 500 - стручне услуге  0 0 23.000 23.000
 600 - услуге за домаћинство и угоститељство 0 0 20.000 20.000
 700 - репрезентација 0 0 23.000 23.000



 900 - остале опште услуге 64.000 63.000 14.000 77.000
90 425000 Текуће поправке и одржавање 160.000 141.000 14.000 155.000
 100 - одржавање зграда и објеката 120.000 115.000 8.000 123.000
 200 - одржавање опреме 40.000 26.000 6.000 32.000

 
1 2 3 4 5 6 7 
91 426000 Материјал 180.000 178.000 128.000 306.000
 100 - административни материјал 104.000 103.000 11.000 114.000
 300 - мат.за образов. и усаврш.запослених 0 0 86.000 86.000
 400 - материјали за саобраћај 10.000 10.000 3.000 13.000
 600 - материјал за културу 13.000 12.000 1.000 13.000
 800 - материјал за домаћинство 13.000 13.000 1.000 14.000
 900 - материјал за посебне намене 40.000 40.000 26.000 66.000

95 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0 0 8.000 8.000
 100 - остали порези 0 0 1.000 1.000
 200 - обавезне таксе 0 0 7.000 7.000

98 512000 Машине и опрема 0 0 450.000 450.000
 100 - опрема за саобраћај 0 0 450.000 450.000

99 513000 Нематеријална имовина 0 0 7.000 7.000
 200 - нематеријална имовина 0 0 7.000 7.000
 
                                   У К У П Н О : 16.805.000 17.657.000 1.251.000 18.908.000

 
 
 
 

         Р Е З У Л Т А Т    П О С Л О В А Њ А 
 

 
 УКУПАН ПРИХОД 18.813.000 

 
 УКУПАН РАСХОД 18.908.000 

 
 ДЕФИЦИТ 95.000 

 
 
 

Дефицит је настао због набавке основних средстава из издвојених средстава 
амортизације и нераспоређеног суфицита из 2009. и ранијих година, а на основу одлуке 
Управног одбора Историјског архива Ниш, бр 01/96-10 од 24.2.2010. године. 
 

При изради обрасца 2. Завршног рачуна за 2010. годину, Историјски архив Ниш ће 
исказати остварену добит – суфицит, јер ће се извршити корекција буџетског дефицита за 
износ коришћених средстава из нераспоређеног суфицита и средстава амортизације из 
ранијих година. 

 
 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 
 

Позиције 82. и 83. 
 

• Буџет  
411000 - Плате и додаци запослених – 12.236.000 



411100 – плате и додаци из буџета града исплаћене су за 18 стално запослених и 
једног на одређено време, који је радио у последњем кварталу 2010. године. 

 
412000 – Социјални доприноси на терет послодавца, у односу на исплаћене зараде 

доприноси су обрачунати на укупно 2.191.000 динара, од чега је допринос за ПИО – 
1.346.000 динара, за здравствено осигурање – 753.000 динара, а допринос за незапосленост – 
92.000 динара. 
 

• Сопствена средства  
411000 - Плате и додаци запослених - 305.000 
411100 – у складу са чл.32 и 33. Посебног колективног уговора за установе културе 

(“Сл.гласник РС”, бр.97/09) и Правилником о начину распоређивања сопственог прихода 
Историјског архива Ниш, бр.01/91-08 од 27.2.2008. године, због повећаног обима посла 
исплаћивана је увећана зарада до 30% запосленима ангажованим на сређивању архивске 
грађе у регистратурама на терену и за повећани обим посла у раду са странкама.  

 
412000 – Уз исплату увећаних зарада, социјални доприноси на терет послодавца 

износили су укупно 55.000 динара. 
 
 
Позиција 84. 
 

• Буџет 
413000 – Накнаде у натури – 196.000 
413100 – за накнаде у натури, односно куповину месечних картица за превоз радника 

у јавном градском саобраћају утрошено је 196.000 динара. 
 

• Сопствена средства 
413000 – Накнаде у натури – 2.000 
413100 – пренос средстава из буџета за картице за превоз сваке године плански 

изостаје у месецу августу, тако да је плаћена картица на показ за једног запосленог који 
обавља курирске послове. 
 
 

Позиција 85. 
 

• Буџет 
414000 – Социјална давања запосленима – 1.903.000 
414300 - отпремнине и помоћи – исплата отпремнине за једног запосленог који је 

отишао у старосну пензију износила је 176.000 динара, а са 1.727.000 динара исплаћене су 
две отпремнине по програму смањења броја запослених. 

 
• Сопствена средства 

414000 – Социјална давања запосленима – 21.000 
414300 - отпремнине и помоћи – три радника су на име помоћи у случају смрти члана 

уже породице примила по 7.000 динара. 
 

Позиција 86. 
 
• Буџет 

421000 – Стални трошкови – 634.000 
421100 – трошкови платног промета износили су 48.000 динара; 



421200 - енергетске услуге – 350.000 динара за утрошену струју;  
421300 – комуналне услуге – од укупно 100.000 динара, трошкови  за одвоз смећа су 

били 46.000 динара, за утрошену воду 17.000 динара, допринос за градско грађевинско 
земљиште  износио је 26.000 динара, а еко накнада 11.000 динара; 

421400 - услуге комуникација – 68.000 динара плаћене су услуге комуникација које, 
осим телефонских рачуна, обухватају и закуп домена за сајт, интернет услуге и поштанске 
трошкове; 

421500 - трошкови осигурања - 68.000 динара исплаћено је осигуравајућем друштву 
''Дунав'' на име годишње премије осигурања имовине и опреме. 
 

• Сопствена средства 
421000 – Стални трошкови - 61.000  
421100– платни промет – 28.000 динара је плаћено за трошкове платног промета на 

рачуну сопствених прихода, јер њих не надокнађује буџет; 
421300 – комуналне услуге – 2.000 динара износи доплата за грађевинско земљиште 

за 2009. годину; 
421400 – услуге комуникација – 7.000 динара плаћен је телефонски рачун за октобар, 

јер из буџета нису благовремено пренета средства, па нам је телефон био искључен; 
421500 – трошкови осигурања – 24.000 динара исплаћена је годишња премија 

осигуравајућем друштву “Дунав”, јер се из буџета не издвајају средства за осигурање лица. 
 
 
 

Позиција 87. 
 

• Буџет 
422000 – Трошкови путовања – 29.000 
422100 – износом од 29.000 динара исплаћиване су дневнице и путни трошкови за 

најнеопходније контакте са Архивом Србије и другим архивима. 
 

• Сопствена средства 
422000 – Трошкови путовања – 48.000 
422100 – за трошкове превоза у јавном градском саобраћају лицима на цивилном 

служењу војног рока у нашој установи исплаћено је 40.000 динара, а 6.000 динара за 
дневнице и путне трошкове које није прихватио буџет. 

422300 – 2.000 динара износили су трошкови путовања у оквиру редовног рада (такси 
превоз у Београду). 
 
 

Позиција 88. 
 

• Буџет 
423000 – Услуге по уговору – 149.000 
423400 – услуге информисања – износом од 86.000 динара финансирано је штампање 

часописа  ''Пешчаник'' број 8. 
423900 - остале опште услуге – 63.000 динара, исплате по уговору о делу за послове 

физичког обезбеђења зграде у периоду од три месеца, када нисмо имали војнике на 
цивилном служењу (54.000 динара) и једна накнада по уговору о ауторском хонорару за 
одређивање УДК броја за радове у “Пешчанику” (9.000 динара). 

• Сопствена средства 
423000 – Услуге по уговору - 152.000  



423200 – компјутерске услуге – 18.000 динара за годишње одржавање софтвера за 
рачуноводство; 

423300 - услуге образовања и културе – са 22.000 динара исплаћене су плате лицима 
на цивилном служењу војног рока у нашој установи; 

423400 - услуге информисања – укупно 32.000 динара, од чега 8.000 динара износи 
претплата на дневни лист ''Народне новине'', 12.000 динара су плаћени огласи (обавештења о 
јавним набавкама у “Службеном гласнику”), а 12.000 динара смо доплатили за штампање 
“Пешчаника”, јер су нам првобитно планирана средства из буџета значајно умањена 
ребалансом; 

423500 - стручне услуге - 23.000 динара за исплату по уговорима о допунском раду 
закљученим са радницима из косовских архива (радно ангажованих у нашој установи)  
приликом сређивања архивске грађе на терену; 

423600 - услуге за домаћинство и угоститељство - 20.000 динара износили су 
трошкови за два пословна ручка - један са гостима из Министарства културе, који су у Архив 
долазили на јавну расправу о Закону о архивској делатности, а други са гостима из других 
архива, које смо позвали на промоцију “Пешчаника”; 

423700 – репрезентација – 23.000 динара утрошено је током редовног рада установе за 
набавку кафе и сокова, којима смо послуживали госте Архива и посетиоце на изложби и 
промоцији, али и за куповину два погребна венца; 

423900 - остале опште услуге – 14.000 динара на име исплате по уговору о делу за 
руковање озвучењем на промоцији и отварању изложбе (9.000 динара), а затим и за копирање 
пројекта и урамљивање докумената (5.000 динара). 
 
 

Позиција 90. 
 

• Буџет 
425000 – Текуће поправке и одржавање – 141.000 
425100 – одржавање зграда – од укупно утрошених 115.000 динара - за трошкове 

обавезног месечног сервисирања теретног лифта на годишњем нивоу издвојено је 48.000 
динара, а 50.000 за поправку олука због којих је пропадала фасада зграде, док је за поправку 
и замену елекро и водоводних инсталација утрошено 16.000 динара; 

425200 – одржавање опреме – 26.000 за обавезни периодични преглед система за 
дојаву пожара, за противпровалну заштиту и система за видео надзор, као и за редовну 
проверу исправности противпожарних апарата и хидраната. 
 

• Сопствена средства 
425000 – Текуће поправке и одржавање – 14.000  
425100 – одржавање зграда – 8.000 динара коштала је поправка врата на главном 

улазу зграде која се нису добро затварала; 
425200 – одржавање опреме - 6.000 динара плаћена је замена дотрајалог хард диска и 

набављени кулери за три рачунара. 
 
 
Позиција 91. 
 

• Буџет 
426000 – Материјал – 178.000 
426100 – 103.000 динара износе трошкови набавке канцеларијског материјала; 
426400 – 10.000 динара утрошено је на бонове за бензин за службено возило 

приликом обиласка регистратура; 



426600 – материјал за културу - 12.000 динара било је намењено набавци развијача и 
фиксира за микрофилмовање; 

426800 – материјал за домаћинство – са 13.000 динара су током године набављана 
потребна хемијска средства за одржавање хигијене; 

423900 – материјал за посебне намене – 40.000 динара за набавку архивских кутија 
које су специјално израђене по мери за смештај архивске грађе. 

 
• Сопствена средства 

426000 – Материјал – 128.000 
426100 – административни материјал - 11.000 динара утрошено је за набавку разних 

образаца и специјалног папира за израду каталога, за које нисмо могли да чекамо пренос 
средстава из буџета; 

426300 – 86.000 динара износе трошкови материјала за образовање и усавршавање 
запослених (“Службени гласник РС”, “Жута књига”); 

426400 – 3.000 динара сопствених средстава утрошено је за куповину бензина за 
службено возило, пошто из буџета нису на време била пренета средства; 

426600 – материјал за културу - 1.000 динара за ситан потрошни матреријал; 
426800 – материјал за домаћинство – 1.000 динара 
423900 – материјал за посебне намене – од укупно 26.000 динара набављени су 

термометар и хигрометар (7.000 динара), а зимске аутомобилске гуме, ланци за снег, прслук, 
прва помоћ и апарат за гашење пожара коштали су 19.000 динара. 

 
 
Позиција 95. 
 

• Сопствена средства 
482000 – Порези, обавезне таксе и казне – 8.000 
482100 – Остали порези – 1.000 динара износи накнада за замену регистарских 

таблица за службено возило; 
482200 – Обавезне таксе – 7.000 динара плаћене су таксе за оверу потписа у 

Привредном суду и таксе за издавање саобраћајне дозволе у МУП-у. 
 
 
Позиција 98. 
 

• Сопствена средства 
512000 – Машине и опрема – 450.000 
512100 – Опрема за саобраћај – половно службено возило марке DACIA 1.6 Laureate, 

произведено 2005. године, плаћено је 450.000 динара. 
 
 

Позиција 99. 
 

• Сопствена средства 
 515000 – Нематеријална имовина – 7.000 динара утрошено је за откуп вредне 
архивске грађе, за шта нисмо захтевали пренос средстава из буџета. 

         
    
 
    
                          В.Д. ДИРЕКТОРА, 

                               Иванка Станчевски 



                   
                                
 
 
 
 
 
          
Бр. 01/47-11 
Ниш, 26.1.2011. 
 
 
            На основу члана 44. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, бр.72/09) и члана 
16. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш у Нишу – пречишћен текст 
(“Службени лист града Ниша”, бр. 2/2011), Управни одбор Историјског архива 
Ниш, на својој седници од 26.1.2011.године донео је  
 
 
 

О     Д     Л     У     К     У 
 
 
  Усваја се Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за 

2010. годину, број 01/42-11 од 24.1.2011. године. 

   
О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

   
  Историјски архив Ниш остварио је у пословној 2010. години све 
планиране задатке садржане у Програму рада који је Скупштина града усвојила 
за 2010. годину. Успешно су обављени послови сређивања, обраде и техничке 
заштите архивске грађе у Архиву, затим послови надзора у регистратурама на 
терену, а забележене су и разноврсне културно просветне активности – 
изложбене и издавачке. Јавности је приказана изложба о развоју школства у 
Нишу  између два рата. Такође, Архив је издао осми број часописа “Пешчаник”, 
а у публикацији “Два века организованог занатства у Нишу” јавља се као 
суиздавач.  
   
 
 
 
 

             ЗАМЕНИК 
        ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА, 

 

              ИСТОРИЈСКИ АРХИВ                                                                                               директор +381 18 515 608 
                            НИШ                                                                                                                 тел / факс +381 18 515 609 
                                                                                                                                                  e-mail: arhivnis@open.telekom.rs 
              18000 Ниш, Тврђава бб                                                                                  


