
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града Ниша (“Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013) 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 30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  решења  о  усвајању  Извештаја  о  раду  и  пословању
Историјског архива Ниш за 2014. годину.  

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Историјског архива
Ниш  за  2014.  годину  доставља  се  председнику Скупштине  Града  Ниша  ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређује се Небојша  Стевановић,  начелник  Управе  за  културу  и  Иванка
Станчевски, директорка Установе Историјски архив Ниш.

Број: 145-24/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број
88/08),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2015. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за
2014. годину, број  01/38-15  од  21.01.2015. године,  који је  Одлуком број 01/39-15
од 21.01.2015. године, усвојио Управни одбор Установе.

II Решење доставити установи Историјски архив Ниш, Управи за културу
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”,  бр.  2/11  –  пречишћен  текст),  Управни  одбор
Историјског архива Ниш, на својој седници од  21.01.2015. године донео је Одлуку
о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2014. годину,
број 01/39-15.

Према  оцени  Управног  одбора  Историјског  архива  Ниш Пословна  2014.
година, шездесетшеста у историјском трајању Историјског архива Ниш за ефекат
има успешно остварене све планиране програмске активности. На томе се базира
оцена о успешној години коју потврђује и сертификат Центра за економске анализе
из Београда,  који је  овој  установи уручен крајем 2014. године. Протекла година
била  је  у  знаку  велике  годишњице  Великог  рата,  а  програму  обележавања
стогодишњице Првог светског рата у нашем граду допринео је и Историјски архив
Ниш. У Ноћи музеја, најдужој културној ноћи у години, презентовао је посетиоцима
мултидокументарну изложбу под називом „ Ниш – ратна престоница Србије 1914-
1915“.  Кроз  157  архивских  докумената,  фотографија  и  експоната  испричана  је
прича о значајним догађајима у Нишу у периоду од 26. јула 1914. до октобра 1915.
године, који су имали пресудан утицај на судбину српског народа у целини. Седам
деценија од краја Другог светског рата обележено је објављивањем публикације
„Ниш у листу „Ново време“ 1941-1944“ аутора Бобана Јанковића и Милене Жикић.
Ова публикација објављена је у сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу, а
обухвата 478 текстова из  листа „Ново време“  који  је  сачуван у  збирци штампе
Историјског арива Ниш.

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш
за 2014. годину, сачињен у складу са законом и прописима Града, као и циљевима
садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за културу предлаже доношење
Решења као у диспозитиву.

                                                      
                                                                                          НАЧЕЛНИК
                                                                                             
                                                                                            
                                                                                     Небојша Стевановић



`
   Бр. 01/39-15
 Ниш, 21.1.2015.

            На основу члана 44. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, бр.72/09) и члана
16. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш у Нишу (“Службени лист града
Ниша”, бр. 2/11 – пречишћен текст), Управни одбор Историјског архива Ниш, на
својој седници од 21.1.2015.године донео је 

О     Д     Л     У     К     У

Усваја се Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш

за 2014. годину, број 01/38-15 од 21.1.2015. године.

       О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

Пословна  2014.  година  за  Историјски  архив  Ниш  је  у  знаку  успешно
остварених  свих  планираних   програмских  активности  и  позитивног
финансијског резултата .  Велика  годишњица  Великог  рата  обележена  је
изложбом под називом „Ниш ратна престоница Србије 1914-1915“, дванаестим
бројем часописа „Пешчаник“ и обележавањем стогодишњице доношења Нишке
декларације. Објављена је публикација „Ниш у листу Ново време“, сређени сви
планирани фондови, обављен надзор над архивском грађом у 106 регистратура,
настављени  процеси  техничке  заштите  грађе  микрофилмовањем  и
дигитализацијом.  Набавком  три  лап  топ  рачунара  и  једне  рачунске  машине
унапређена  је  техничка  основа  рада.  Два  пројекта  добила  су  финансијску
подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

Буџетски дефицит  за  2014.  годину  од  83.000  динара  исказан  је  из
сопствених средстава и биће коригован за вредност набавке основних средстава
у  износу  од 127.000  динара  из  средстава  нераспоређеног  вишка  прихода  из
ранијих година који износи 207.935,12 динара, па ће коначно за ову годину бити
исказан суфицит од  125.961,63динара.

Усвајајући  извештај  о  раду  Историјског  архива  Ниш  за  2014.  годину
Управни  одбор  констатује  да  се  ова  установа  пажљиво  и  штедљиво  односи
према  буџетским  средствима  и  домаћински  послује,  о  чему  сведочи  и
сертификат  Центра  за  економске  анализе  из  Београда,  који  потврђује  да  је
према  истраживањима  тог  Центра  Историјски  архив  Ниш  уврштен  у  ред
најуспешнијих фирми у Србији у 2013/2014. години.

         
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
              Милорад Илић

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





  Бр. 01/38 - 15
Ниш, 21.1.2015.

На основу члана 24. Статута Историјског архива Ниш, број 01/69-11 од
14.2.2011.године, директор 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  2014. ГОДИНУ

Пословна  2014.  –  шездесетшеста  година  у  историјском  трајању
Историјског  архива  Ниш  за  ефекат  има  успешно  остварене  планиране
програмске активности  и  позитиван  финансијски  ефекат. На  томе  се  базира
оцена о  успешној  години коју  потврђује  и  сертификат Центра  за  економске
анализе  из  Београда,  који  је  нашој  кући  уручен  крајем  2014.  године.  Овим
сертификатом  Центар  потврђује  да  је  у  2013/2014.  години,  према
истраживањима  тога  Центра,  Историјски  архив  Ниш  уврштен  у  ред
науспешнијих фирми у Србији.

Година  2014.  била  је  у  знаку  велике  годишњице  Великог  рата  –
програму  обележавања  стогодишњице  Првог  светског  рата  допринео  је  и
Историјски  архив  Ниш.  У  Ноћи  музеја,  најдужој  културној  ноћи  у  години,
презентовао је посетиоцима мултидокументарну изложбу под називом „ Ниш –
ратна  престоница  Србије  1914-1915“.  Кроз  157  архивских  докумената,
фотографија и експоната испричана је прича о значајним догађајима у Нишу у
периоду  од 26.  јула  1914.  до  октобра  1915.  године,  који  су  имали пресудан
утицај на судбину српског народа у целини. 

Поставку  су  чиниле  две  целине  –  прва  је  имала  77  докумената,
фотографија и књига, које се односе на прве две ратне године, а хронолошки
приказује  ток  догађаја,  почев  од првог  изложеног  документа  –  Поћорековог
писма Билинском, које сведочи о намери Аусторугарске да започне рат против
Србије.  Посетиоци  су  могли  да  виде  телеграм  српској  Влади  о  убиству
Фердинанда, текст аустроугарског Ултиматума Србији и текст одговора српске
Владе , као и телеграм о објави рата који је председнику Владе Николи Пашићу
уручен у хотелу „Европа“. Међу изложеним документима су и Престона беседа
којом  је  престолонаследник  Александар  Карађорђевић  отворио  заседање
ванредног сазива Народне скупштине 14. јула 1914. године, Нишка декларација
донета  на  седници  Скупштине  7.  децембра  1914.  године,  којом  су
прокламовани ратни циљеви и започет процес стварања југословенске државе,
фотографије посланика, официра и војника.

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



Другу изложбену целину чинило је 80 експоната – оружје, одликовања
и војничка опрема коришћена у Првом светском рату из приватне колекције
нашег историчара Бобана Јанковића. Изложба „Ниш – ратна престоница Србије
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1914-1915“  приређена  је  у  сарадњи  са  Архивом  Србије,  Војним  архивом и
Командом  треће  бригаде  Копнене  војске  Србије.  Презентације  изложбе  на
отварању  прихватила  се  „Архимедиа  група“  са  Електронског  факултета  у
Нишу,  тачније,  Лабораторије  за  рачунарску  инелигенцију  и  информационе
технолигије, која се бави дигитализацијом националне баштине под окриљем
Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. У Ноћи музеја
изложбу  је  видело  1704  посетиоца.  Изложба  је,  на  сам  дан  обележавања
стогодишњице Великог  рата,  28.  јула 2014.  године  у Нишу, пренета  у фоаје
зграде Универзитета у Нишу. То је пре једног века била зграда Начелства коју
је за своја заседања користила Влада Краљевине Србије. У годинама кад је Ниш
био ратна престоница. У знак сећања на тај догађај, дан када је у Ниш стигао
телеграм о објави рата Србији, Влада Републике Србије одржала је заседање у
Нишу и  обележила  овај  догађај,  у  чему  је  изложбом архивских  докумената
учествовао и Историјски архив Ниш.

Ову изложбу, организовану уз помоћ Министарства културе Републике
Србије,  видели  су  и  учесници  скупа  којим  је  обележена  95.  годишњица
Организације резервних старешина у Нишу, а посетила ју је и делегација града
Требиња  приликом  посете  граду  Нишу  и  општини  Медиана,  почетком
септембра  2014.  године.  Део  изложбе  са  војничким  оружјем  и  предметима
коришћеним  у  Првом  светском  рату  био  је  приказан  и  на  свечаности
обележавања  дана  Треће  бригаде  Копнене  војске  Србије.  Такође,  у  оквиру
културно просветне делатности Историјског архива Ниш, историчари Архива
одазивали  су  се  позивима  да  на  разним  скуповима  поводом  обележавања
годишњице Великог рата говоре о овом историјском догађају, месту и улози
Ниша као ратне престонице (Војна болница, Нишки културни центар, школе).

Под покровитељством Скупштине Града Ниша, Историјски архив Ниш
је  у  сарадњи  са  Удружењем  стваралаца  Ниша  „Цар  Константин“,  Правним
факултетом у Нишу -  катедром за  историју  права,   градском Организацијом
резервних војних старешина и Друштвом за неговање слободарских традиција,
учествовао  у  обележавању  стогодишњице  доношења  Нишке  декларације.
Обележавањем и овог догађаја Архив је следио своју мисију чувара народног
памћења  -  испред  Официрског  дома,  зграде  у  којој  је  на  седници  Народне
скупштине донета Нишка декларација 1914. године, прочитан је текст објављен
у „Српским новинама“,  службеном дневнику Краљевине Србије 8.  децембра
1914. године. О декларацији су на трибини у Скупштини града Ниша говорили
Бобан  Јанковић  са  историјског  аспекта  и  проф.  др  Небојша  Ранђеловић  о
значају овог документа као правног акта.

Часопис  за  историографију,  архивистику  и  хуманистичне  науке
„Пешчаник“  број  12.  такође  је  за  тематску  окосницу  имао  стогодишњицу
Великог  рата.  Научници,  историчари  и  публицисти  приближили  су  нам
радовима део  скупштинске  историје  везане  за  1914/1915.  годину и заседања
Скупштине Краљевине  Србије  у  Нишу,  проговорили  о  употреби  хемијског
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оружја у Првом светском рату, уништавању економских и културних споменика
у Нишу. Објавили смо и два текста из 1915. године – из књиге  „Опустошена
земља – Србија како смо је ми видели“, чији су аутори британски
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књижевници Алисија и Клод Аскју, пренет је део који одсликава атмосферу у
Нишу 1915. године, а из публикације „Српски школски дан у Француској 1915“
пренета  су  аутентична  сведочанства  о  подршци  коју  је  Француска  пружала
српској  војсци  и  народу  те,  1915.  године.  Часопис  је  проговорио  о  још
неколиким  годишњицама  (15.  годишњици  НАТО  бомбардовања,  130.
годишњици железнице, 26 година Митинга јединства и солидарности у Нишу
1988. године). Ту су и радови из културе - о лобирању, улози културе у развоју
локалних заједница, о старим књигама и документима, развоју новинарства, а
из  историје  права  и  економије  радови  о  нотарима,  казнено  поправним
установама, фалсификовању исправа кроз историју и време.

Све у свему, часопис је донео 29 радова – неколико аутора из научних и
стручних  институција  у  Немачкој,  Француској  Русији  и  Републици  Српској
дали су овом броју карактер међународног часописа. Часопис је објављен уз
подршку  Министарства  културе  и  информисања  Републике  Србије  и
промовисан у Нишу 8. октобра 2014. године.

У оквиру обележавања годишњице Великог рата, Архив је прихватио
иницијативу председника градске Скупштине о увођењу патроната над спомен
обележјима  на  територији  Града  Ниша.  У  том  смислу  Архив  се  прихватио
старања о споменику Кнезу Милану Обреновићу и ослободиоцима Ниша 1877.
године  на  простору  Тврђаве.  У  сарадњи  са  нишким  Заводом  за  заштиту
споменика и ЈКП „Горица“, девастирана ограда је поправљена и простор око
споменика оплемењен.  Овај  споменик  јединствен  је  по облику и  симболу –
пушчаном метку. То је први споменик изграђен у Нишу ослободиоцима града
од Турака, а подигнут је пре 112 година. Поводом 25. годишњице ослобођења
Ниша и  годишњице смрти  краља Милана  Обреновића,  творац  споменика  је
италијански мајстор Виторио Каручи.

Седам  деценија  од  краја  Другог  светског  рата  обележено  је
објављивањем  публикације  „Ниш  у  листу  „Ново  време“  1941-1944“  аутора
Бобана Јанковића и Милене Жикић. Ова публикација објављена је у сарадњи са
Филозофским  факултетом у  Нишу, а  обухвата  478  текстова  из  листа  „Ново
време“ који је сачуван у збирци штампе Историјског арива Ниш.

У  околностима  проглашене  ванредне  ситуације  маја  2014.  године,
Историјски архив Ниш је, по налогу Министарства културе и информисања РС
и Архива Србије, спроводио мере превентивне заштите архивске грађе на свом
подручју, установљена су стална дежурства стручних екипа и координација са
установама на подручју надлежности Историјског архива Ниш и успостављани
контакти са дежурном службом Архива Србије на свака два сата. На срећу, на
подручју нишког округа није било штета од поплава, па ни архивска грађа није
била угрожена.

При  крају  2014.  године,  Историјски  архив  Ниш  био  је  организатор
јавне расправе о нацрту новог Закона о архивској грађи и архивској служби. У
расправи су учествовали представници Министартства културе и информисања
Републике  Србије,  радна  група  која  је  радила  на  изради  текста  закона  и
представници архива са подручја југа Србије.
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I    Служба заштите архивске грађе ван  архива 

Послови и задаци ове службе планирани за 2014. годину обављени су у
нешто већем обиму. Стручни надзор и преглед обухватио је 106 регистратура
(планирано  је  100),  ради  утврђивања  стања  регистратурског  материјала
(смештај,  сређеност,  очуваност  и  количина)  тамо  где  он  настаје  –  код
стваралаца,  што  је  констатовано  записницима  о  прегледу  који  ствараоца
обавезује  на  поступање  према  наложеним мерама.  У обиласку  регистратура
поштују  се  приоритети  утврђени  Упутством  архивског  већа  Србије  –  они
налажу  стручни  надзор  органа  управе  и  правосуђа  сваке  године,  као  и
евиденцију  новоформираних  регистратура  и  приватних  предузећа,  ради
отварања  досијеа.  Архив  је  у  2014.  години  имао  отворена  досијеа  1.235
активних  стваралаца  архивске  грађе  и  105  досијеа  пасивних  –  укинутих
регистратура. У овој години отворено је 35 досијеа нових стваралаца, а досијеа
постојећих регистратура и даље се преводе у електронски облик  по  обрасцу
О-2.  У 2014. години то је учињено за 30 регистратура.

Ево прегледа регистратура које су биле предмет обиласка и стручног
надзора ове службе у 2014. години:

1. Републички завод за здравствено осигурање Ниш
2. Град Ниш - ГО Пантелеј
3. Привредно друштво „Шампион“ доо Ниш
4. BAREL доо Ниш
5. BLINKER CO доо Ниш
6. IMI PLUS M доо Ниш
7. Штампарија „27. август“ доо Ниш
8. Заплањка комерц доо Ниш
9. Еуроглас доо Ниш
10.МД „Градња инжењеринг“ доо Ниш
11.Нискоградња доо Ниш
12.ДОО „Техноауто ремонт“ Ниш
13.Народно позориште у Нишу
14.Јужна Морава АД Ниш у реструктуирању
15.Дунав осигурање АД Београд- филијала Ниш
16.Привредни суд у Нишу
17.ДДОР Нови Сад - филијала у Нишу
18.Нишауто група АД
19.Нелт доо Ниш
20.Balkomet SRB доо Ниш
21.Metalex SRB доо Ниш
22.Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - филијала Ниш
23.NORT DISTRIBUCION COMPANY у стечају Ниш
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24.Предшколска установа Пчелица Ниш
25.Здравствена установа „Mega pharmex“ Ниш
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26.Туристичка организација Ниш
27.Позориште лутака Ниш
28.Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
29.Нишки културни центар
30.ЈКП Градска топлана Ниш
31.Нишки симфонијски оркестар
32.Галерија савремене уметности Ниш
33.ЈП Нишстан Ниш
34.Нишекспрес АД Ниш
35.Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ Ниш
36.Завод за васпитање омладине Ниш
37.ЈКП Медијана Ниш
38.АСНИНА доо Ниш
39.Метал-коп Керамика доо Ниш
40.Дрвоимпекс доо Ниш
41.FLZ LINE доо Ниш
42.Апелационо јавно тужилаштво Ниш
43.Апелациони суд у Нишу
44.Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља у Нишу
45.Телеком Ниш
46.AVS SISTEM доо Ниш
47.MIRVAS доо Ниш
48.Дирекција за градски јавни превоз Ниша
49.Градска стамбена агенција Ниш
50.Природно-математички факултет у Нишу
51.Ћеле кула Ниш
52.Avanti sistem Ниш
53.Дирекција за изградњу града Ниша
54.ЈП Завод за урбанизам Ниш
55.Републички завод за статистику-подручно одељење Ниш
56.МИН Холдинг Ниш
57.МИН Ковачница Ниш
58.VOSSLOH COBIFER Ниш
59.MIN KOPEX АД Ниш
60.KOPEX MIN LIV АД Ниш
61.KOPEX MIN услуге доо Ниш
62.Локомотива  АД Ниш
63.МИН Вагонка АД у реструктуирању Ниш
64.Инкубатор центар доо Ниш
65.Општинска управа општине Дољевац
66.Пореска управа –експозитура Општине Дољевац
67.Служба за катастар непокретности  Дољевац
68.Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ниш
69.MIN Tehnoproces Ниш
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70.MINPRES доо Суботица – Ниш

9



71.Катастар непокретности Мерошина
72.Министарство финансија –Пореска управа Ниш
73.Дом здравља Мерошина
74.ДОО привредно друштво „Нијанса“ Ниш
75.Општинска управа општине Мерошина
76.ОШ „Јастребачки партизани“ Мерошина
77.Пет- рециклажа Мерошина
78.ОШ „Љупче Николић“Алексинац
79.Алексиначка гимназија
80.Дом здравља Сокобања
81.Спортски центар „Чаир“ Ниш
82.Центар за социјални рад  Алексинац
83.Основно јавно тужилаштво у Алексинцу
84.Пивара ад Ниш у стечају
85.Завод за судску медицину    Ниш
86.ОТП Банка Србија АД Нови Сад
87.Општинска управа општине Сврљиг
88.ОШ „Добрила Стамболић“ Сврљиг
89.Стручна школа „Душан Тривунац“ Сврљиг
90.Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац
91.ЕМ-PRO доо Ниш
92.Основни суд Алексинац
93.Завод за здравствену заштиту радника Ниш
94.Институт „1.мај“ доо Ниш
95.Институт „1.мај“ Центар за опрему Ниш
96.Институт „1.мај“ Пројектни центар Ниш
97.ЈКП „Наисус“ Ниш
98.Jonson electric доо Ниш
99.АД „Нишпројект“ у стечају Ниш
100. ЈП “Аеродром“ Ниш
101. AURA доо Ниш
102. UNICOM NAIS доо Ниш
103. Нишауто група Ниш
104. Нишауто Гемос доо Ниш
105. Нишауто Торино доо Ниш
106. WOOD&FRUITS доо Ниш
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Служба заштите архивске грађе ван архива је после разматрања 48 захтева
регистратура  за  излучивање  безвредног  регистратурског  материјала  издала
решења којима се одобрава уништавање такве документације. У регистратурама
чији списак следи излучено је 16.550 дужних метара грађе.

1. ГП Грађевинар а.д. у стечају Ниш (1290 m)
2. Републички фонд за здравствено осигурање – фил. за Нишавски округ  (74 m)
3. Нишавски управни округ Ниш (13 m)

4. ЈКП Медијана Ниш  ( 54 m)
5. Управа за грађaнска стања и општих послова (72,3m)
6. Центар за медицинску биохемију Ниш (2 m)
7. MILENIJUM  d.o.o. Niš (1,9 m)
8. Визус Ниш (1,2 m)
9. АД Аутотранспорт у стечају Ниш ( 0,5 m)
10. МД Мегатренд ад Ниш (19,7m)
11. Национална служба за запошљавање Ниш (16,9 m)
12. OMNIA FARM  доо Ниш (28,3m)
13. ЈКП за обједињену наплату Ниш ( 5,3 m)
14. Апотека Ниш (259,40 m) 
15. БЕЦИЋ промет доо Ниш ( 6,8 m)
16. Студентски центар Ниш ( 80 m) 
17. Предузеће за трговину на велико и мало Светлост Ниш (6,7m)
18. Привредни суд у Нишу (112,7 m) 
19. PHILIP MORRIS OPERATION a.d. Niš (30,58 m)
20. ДП ИТК у стечају Сврљиг(160m)
21. Завод за здравствену заштиту радника железнице Србије-Завод Ниш (4,5 m)
22. Нишка млекара АД Ниш ( 150 m)
23. Ninet Company доо Ниш ( 0,2 m)
24. Предшколска установа Пчелица Ниш (66 m) 
25. ЈП Пошта Србије, РЈ поштански саобраћај Ниш ( 9 m)
26. ДП ЕМПА у стечају Алексинац ( 60 m)
27. Екстрен доо Ниш (11 m) 
28. Нишекспрес АД Ниш (500 m)
29. Општина Дољевац ( 13 m)
30. Прекршајни суд у Нишу ( 30 m)
31. Дом здравља Алексинац (120,70 m)
32. NELT CO доо Београд ПД Ниш ( 58 m)
33. Управа царина царинарница Ниш (191,4 m)
34. DMV доо Ниш ( 23,90 m)
35. Уранак доо Ниш у стечају (22,6) 
36. Bard доо Ниш у стечају (17,60 m)
37. OCEANIK доо Сврљиг у стечају (2,3m)
38. Месокомерц кланица- Алексин. рудници у стечају (19,40 m)
39. Дијапек доо у стечају Сврљиг (27,40 m)
40. Interfiš доо Ниш у стечају (13,2 m)
41. Пивара ад Ниш у стечају (324,40 m)
42. Трудбеник Расина Ражањ у стечају (50 m)



43. Клинички центар Ниш (18 m) 
44. Друштвено грађевинско предузеће Моравица Алексинац (99 m)
45. Завод за судску медицину у Нишу (8 m)
46. Општинска управа општине Сврљиг (15 m)
47. АД Нишауто група (25,20 m)
48. Нишауто Гемос доо Ниш (6,3 m)

Од Архива су у 2014. години 22 регистратуре затражиле и добиле најпре
стручна упутства за израду Правилника о канцеларијском и архивском пословању
и Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, које је после
разматрања  одобрило  стручно  веће  Архива.  Сагласност  је  дата  следећим
регистратурама:

1. ARISTOM доо Ниш
2. Advanced Security Technologies 

доо Ниш
3. Висока техничка школа 

струковних студија у Нишу
4. ФКФ доо Ниш
5. Harder Digital SOVA доо Ниш
6. EUROGLASS доо Ниш
7. PWW доо Ниш
8. ОШ Бубањски хероји Ниш
9. Факултет  спорта  и  физичког

васпитања у Нишу
10.АИК Банка АД Ниш

11.MODUS CONSULTING доо 
Ниш

12.STANGA доо Ниш
13.Универзитетска библиотека 

Никола Тесла Ниш
14.Дом здравља Сокобања
15.KOPEX MIN-USLUGE доо Ниш
16.KOPEX MIN A.D. Ниш
17.KOPEX MIN LIV ад Ниш
18.Пет рециклажа доо Мерошина
19.Нишки синфонијски оркестар
20.Општа болница Алексинац
21.Дом здравља Алесинац 
22.  27.август доо Ниш



Овој служби у 2014. години припали су и послови који деценијама нису
обављани. Реч је о категоризацији архивске грађе која је последњи пут рађена
1979. и 1998. године, када су одлукама Владе Србије проглашени фондови од
изузетног  културног  значаја,  а  Архив  србије  је,  на  предлог  нишког  Архива,
установио листу фондова од великог култрурног значаја.  Поступак је  поново
покреут и Историјски архив Ниш је предложио да 39 фондова буде категорисано
као грађа од великог значаја, а да мемоари Митхад паше, нишког валије из 1861.
године, буду проглашени грађом од изузетног значаја. 

II    Служба сређивања и обраде архивске грађе

План рада ове службе, који је у 2014. години предвиђао сређивање 50,35
дужних метара архивске грађе, остварен је. Сређени су и обрађени сви фондови
(22)  и  то  сложенијим,  архивистичким поступком.  Потреба  да  се  Архив бави
накнадним сређивањем архивске грађе одржава се, чак постаје устаљена пракса,
упркос опредељењу, па и законском, да Архив треба да прихвата само сређену и
уредно пописану грађу. Друштвена пракса, међутим, нарочито ова транзициона,
често  је  таква  да  је  прихватање  несређене  архивске  грађе  у  такозваном
затеченом  стању  неопходно,  како  би  се  она  заштитила  од  уништења.  То
практично значи да ће за иначе најбројнију службу у Архиву, бити посла и у
годинама које долазе. Ево списка фондова сређених у 2014. години:

1. Удружење трговаца за град и срез нишки – Ниш 
2. Установа „Дом културе“ са п.о. Ниш 
3. Среско јавно правобранилаштво Ниш



 
4. Машински школски центар „Иво Лола Рибар“ Ниш
5. Хемијско предузеће у изградњи „Чегар“ Доњи Матејевац
6. Срески савез земљорадничких задруга Гаџин Хан
7. Трговинско предузеће на велико и мало „Нишкомерц“ Ниш
8. Занатско услужно предузеће „Браћа Тасковић“ Ниш
9. А.Д. за осигурање „Нишко осигурање“ Ниш
10.Дом народног здравља Ниша – Ниш
11.Дом народног здравља општине „Црвени крст“
12.Дом народног здравља општине „Бубањ“
13.Градско предузеће за вађење шљунка и песка „Морава“ Ниш
14.Среска болница Сврљиг
15.Монтажно пројектна производна РО „Монтер“ ООУР „Грађевинац“ Ниш
16.ПТП „Заштита рада“ на велико и мало ХТЗ опреме Ново Село
17.Трговинско предузеће мешовитом робом „Пролетер“ Ниш
18.Посмртни фонд железничких пензионера Ниш
19.Трговинско предузеће за промет грађевинским материјалом „Грађа“ Ниш
20.Пољопривредно газдинство „Моравица“ Читлук
21.Женска стручна школа Сврљиг
22.Народно позориште Ниш

Сређивање фонда „Среско јавно правобранилаштво Ниш“ допринос је
Службе  депоа  и  техничке  заштите  архивске  грађе  -  започето  из  разлога
практичне природе при крају 2013. године, служба га је завршила у овој, 2014.
години.

III   Служба депоа и техничке заштите архивске грађе
           са лабораторијом за микрофилмовање

Ова  служба  обавила  је  у  2014.  години  обавила  све  послове  из  свог
делокруга  рада,  а  они  се  везују  за  пријем  и  смештај  нових  фондова,
опслуживање  Службе  за  сређивање  и  обраду  архивске  грађе,  опслуживање
истраживача,  устројавање досијеа  фондова по архивистичким правилима и за
техничку заштиту  архивске грађе.  Ове  године  служба  се  прихватила  великог
посла – дислоцирана је грађа и демонтиране већ амортизоване покретне полице
за смештај архивске грађе висине 2 метра у депоу бр.7, постављене нове полице
висине 3 метра и грађа поново враћена у потребан поредак и пописана. Овај
посао, рађен у потрази за још којим метром смештајног простора, за ефекат је
имао повећање смештајних капацитета за око 150 дужних метара. Захваљујући
томе, могли смо да прихватимо 14 нових фондoва архивске грађе, истина мањег
обима, из предузећа у стечају – укупно је примљено 42,75 дужних метара грађе:

1. ДД „Аутотранспорт“ Ниш
2. „Алпос“ ДОО Алексинац – допуна фонда
3. ДП „Емпа“ Алексинац
4. УТП „Путник“ Алексинац



5. „Моколини“ ДОО Ниш
6. ДП „Шљункара“ у стечају Дољевац
7. Грађевинско предузеће „Грађевинар“ а.д. Ниш
8. „Трудбеник“ Расина – Ражањ
9. Рајко Радојковић – лични фонд
10. Фабрика дувана Ниш – поклон збирка
11. ДОО „9 глава“ Паси Пољана
12. ДОО „Ацикопромет“ Поповац
13. ЕИ „Инмарк“ Ниш
14. „North distribution company“ ДОО у стечају Ниш 

 За сваки фонд урађен и отворен досије фонда по обрасцу О-5, општи
инвентар на обрасцу О-1 и улазни инвентар на обрасцу О-2.  

Служба  је  у  сарадњи  са  координатором  Спољне  службе  урадила
именски регистар досијеа радника Индустрије текстила ДОО „Нитекс“ Ниш у
стечају  у  дигиталном облику  за  укупно 6.273  радика.  Излучена  је  безвредна
финансијска  документација  чији  је  рок  чувања  истекао  за  11  фондова,  у
количини  од  25  дужних  метара.  Сређен  је  архивистичким  поступком  фонд
„Среско  јавно  правобранилаштво  Ниш“,  за  који  су  урађени  сви  потребни
прилози – од  пописа  књига  и  кутија,  унутрашњих  листа  и пописа излученог 
безвредног материјала до историјске белешке и сумарног инвентара. Овај фонд
чини 47 књига и 20 кутија списа.

Настављен је посао заштите архивске грађе микрофилмовањем започет
2007. године. У 2014. на овај начин заштићено је 6 фондова и урађено 67.294
снимка докумената. Микрофилмовани су следећи фондови:

1. „Удружење занатлија за град и срез нишки – Ниш“
2. „Окружна банка Ниш“
3. „Млин окружне банке Ниш“
4. „Нишка задруга Ниш“
5. „Српска православна црквена општина горњоадровачка Г. Адровац“
6. „Удружење трговаца за град и срез нишки – Ниш“

    
Од  почетка  поступка  микрофилмовања  као  континуираног  процеса,

микрофилмована су 54 фонда и урађено 589.546 снимака. Настављен је и посао
дигитализације архивске грађе започет 2009. године. И даље се због практичног
значаја  за  грађане  и  лакшег  проналажења  докумената  са  доказном  снагом  –
грађевинских и употребних дозвола, решења и слично, ради на дигитализацији
пројектне документације техничког  одељка „Градског  поглаварства  Ниш“.  До
сада је урађено 11.585 снимака техничке документације, у 2014.- 1.240, односно
дигитализована  је  грађа  једног  фонда  и  5  збирки.  Укупно је  урађено  72.814
снимака.  Иначе,  послове  издавања  копија  различитих  уверења  државним  и
друштвеним  органима  и  организацијама  као  и  грађанима  за  остваривање
њихових права и личне потребе и даље су значајног обима – Архиву се током
2014.  године  обратило  1.244  лица  са  захтевима  за  издавање  копија  разних
докумената,  највише  захтева  је  из  области  регулисања  радног  стажа  (458),



школских уверења (386), а ту су и захтеви за копијама докумената из пројеката,
грађевинских и употребних дозвола.

IV    Информативно-пропагандна служба са библиотеком

Информативно-пропагандна  служба  са  библиотеком  је  током  2014.
године омогућила да 65 истраживача, коришћењем архивске грађе у Архиву, у
оквиру 142 истраживачка дана, обраде теме које их инетересују. Истраживачима
је у овој години дато на коришћење 29 дужних метара архивске грађе у оквиру
фондова и збирки и 153  публикације из архивске библиотеке, чији је фонд у
овој години увећан за 44 монографске и 30 серијских публикација.

Најчешће коришћени фондови били су: „Удружење занатлија за град и
срез  Ниш“ (1911-1950),  „Градско поглаварство Ниш“ (1920-1941),  „Начелство
округа Нишког“ (1881-1915), „Начелство округа Топличког“ (1880-1915), „Прва
нишка гимназија“ (1898-1968), „Главни одбор Црвеног крста - окружни одбор
Ниш“ (1929-1947), затим фонд „КОЗАРА-окружно повереништво за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача Ниш“ (1944-1948), „Удружење учитеља
Ниш“ (1887) и други. Истраживачи су претраживали и збирку старе штампе,
збирку фотографија и плаката, као и збирку поједничаних докумената VARIA.

Историјски архив Ниш омогућио је студентима департмана за историју
Филозофског  факултета  у  Нишу  да  се  упознају  са  правилима  коришћења
архивских  докумената.  Група  од 50  студената  вежбала  је  опис  докумената  и
упознала се са начином рада архива и проналажењем докумената. Архив је био
домаћин ученицима Средње пословне школе у Нишу, који су се упознали са
правилима архивирања докумената, а апсолвент библиотекарства у Штутгарту
Кристина  Миливојевић  је  за  потребе  израде  дипломског  рада  на  тему
„Библиотеке  у  Србији“,  после  посете  Народној  билбиотеци  Србије,  Матици
српској и Универзитетској библиотеци у Нишу, боравила и у нашем архиву  ради
упознавања са библиотечким фондом архивске библиотеке и њеним радом.

Све  службе  Историјског  архива  Ниш  учествовале  су  сређивању
архивске грађе у регистратурама које су то тражиле. Ове године такви захтеви
стигли су из 7 регистратура (Нишка млекара, Градска топлана Ниш, Општинска
управа  Дољевац,  Студентски  центар  Ниш,  Дом  ученика  Алексинац, NORTH
DISTRIBUTION COMPANY у стечају ДОО Ниш, ГП Моравица Алексинац).

V    Служба општих послова

Стварање услова организационих, финансијских и техничких за рад и
координација  међу  службама  свакодневни  су  и  континуирани  послови  ове
службе,  чији се успех мери успехом у остваривању годишњег програма рада
установе.  То подразумева најпре израду  годишњих програма и  планова рада,
финансијских  планова  и  извештаја  о  материјално  финансијском  пословању,
припрему  седница  органа  управљања  и  стручних  тела,  затим  сарадњу  са
ресорном  Управом  за  културу,  Министарством  културе  и  информисања
Републике Србије, и Архивом  Србије  као  референтном  установом.    Служба



 прати и примењује законске прописе - у овој, 2014. години реч је превасходно о
примени  новог  Закона  о  раду  и  усклађивање  нормативних  аката  са  тим
документом,  као  и  примена  Закона  о  привременом  уређивању  основица  за
обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава. Служба је спроводила
поступке  јавних  набавки,  примењивала  програм  за  електронско  уношење
пореских пријава (порез на додату вредност и појединачне пореске пријаве за
порезе  и  доприносе),  а  од  фебруара  2014.  године  и  Републичком  заводу  за
статистику се месечни извештаји о запосленима прослеђују електронски.

 У години обележавања јубилеја Великог рата служба је урадила два
пројекта (за изложбу „Ниш-ратна престоница Србије 1914-1915“ и за часопис
„Пешчаник“  број  12.)  и  оба  су  добила  финансијску  подршку  Министарства
културе  и  информисања.  У  време  мајских  поплава  и  проглашене  ванредне
ситуације, служба је организовала помоћ становништву поплављених подручја у
виду флаширане воде, а затим су запослени у знак солидарности са страдалима
у  поплавама  издвојили  по  једну  дневницу  и  средства  уплатили на  наменски
рачун Владе Републике Србије.

Настављено је унапређивање техничке основе рада у Архиву, па су у
том смислу из средстава суфицита набављена три рачунара и једна рачунска
машина у износу од 127.000 динара.

Следи  табеларни  приказ  финансијског  извештаја  за  2014.  годину  са
образложењем утрошених средстава.



Ф И Н А Н С И Ј С К И    И З В Е Ш Т А Ј
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ

   З А   2 0 1 4. Г О Д И Н У

    П  Р  И  Х  О  Д  И

1. БУЏЕТ ГРАДА НИША 22.079.000

2. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ  И ИНФОРМИСАЊА РС 176.000

3. ПРИХОДИ НАСТАЛИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 1.448.000
- из буџета других општина 180.000
- сопствени приходи  (сређивање арх.грађе у регистратурама) 1.016.000
- сопствени приходи  (издавање уверења) 58.000
- остали приходи  (преузимање архивске грађе) 182.000
- приходи од продаје добара и услуга 12.000

      
                                                                                                   У К У П Н О : 23.703.000

    Р  А  С  Х  О  Д  И

Поз
Ек.
кл.

О    п    и    с
БУЏЕТ ГРАДА СОПСТ.СР УКУПНО

5 + 6План Извршење Извршење

1 2 3 4 5 6 7
125 411 Плате и додаци запослених 16.863.000 16.664.000 610.000 17.274.000

100 - плате и додаци запослених 16.863.000 16.664.000 610.000 17.274.000
126 412 Соц.доприноси на терет послодав. 3.018.000 2.984.000 134.000 3.118.000

100 - допр. за пенз. и инвал. осигурање 1.921.000 1.900.000 86.000 1.986.000
200 - допринос за здравствено осигурање 970.000 959.000 42.000 1.001.000
300 - допринос за незапосленост 127.000 125.000 6.000 131.000

127 413 Накнаде у натури 1.202.000 1.072.000 97.000 1.169.000
100 - накнаде у натури 1.202.000 1.072.000 97.000 1.169.000

130 416 Награде запосл. и остали пос.рас. 0 0 134.000 134.000
100 награде запослен. и остали пос.рас. 0 0 134.000 134.000

131 421 Стални трошкови 1.189.000 822.000 94.000 916.000
100 - платни промет 55.000 19.000 13.000 32.000
200 - енергетске услуге 780.000 600.000 12.000 612.000
300 - комуналне услуге 160.000 72.000 2.000 74.000
400 - услуге комуникација 80.000 59.000 54.000 113.000
500 - трошкови осигурања 114.000 72.000 13.000 85.000

132 422 Трошкови путовања 40.000 32.000 7.000 39.000
100 - трошкови служб. путовања у земљи 40.000 32.000 7.000 39.000

133 423 Услуге по уговору 380.000 222.000 115.000 337.000
200 - компјутерске услуге 46.000 43.000 2.000 45.000
400 - услуге информисања - извор 01 164.000 55.000 25.000 80.000

- услуге информисања - извор 07 80.000 80.000 0 80.000
600 - услуге за дом.и угоститељ.- извор 01 0 0 35.000 35.000

- услуге за дом.и угоститељ.- извор 07 30.000 30.000 0 30.000
700 - репрезентација 0 0 27.000 27.000
900 - остале опште услуге 60.000 14.000 26.000 40.000

134 424 Специјализоване услуге 48.000 28.000 9.000 37.000
900 - остале специјализоване услуге 48.000 28.000 9.000 37.000



1 2 3 4 5 6 7
135 425 Текуће поправке и одржавање 150.000 113.000 8.000 121.000

100 - одржавање зграда и објеката 90.000 85.000 6.000 91.000
200 - одржавање опреме 60.000 28.000 2.000 30.000

136 426 Материјал 246.000 236.000 177.000 413.000
100 - административни материјал - 01 100.000 99.000 0 99.000
100 - административни материјал - 07 56.000 56.000 0 56.000
300 - мат.за образов. и усаврш.запослених 0 0 126.000 126.000
400 - материјали за саобраћај - извор 01 0 0 28.000 28.000

- материјали за саобраћај - извор 07 10.000 10.000 0 10.000
600 - материјал за културу 40.000 31.000 4.000 35.000
800 - материјал за домаћинство 0 0 8.000 8.000
900 - материјал за посебне намене 40.000 40.000 11.000 51.000

141 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 0 14.000 14.000
100 - остали порези 0 0 14.000 14.000

142 483 Новчане казне по решењу суда 400.000 0 0 0
100 - новчане казне по решењу суда 400.000 0 0 0

143 511 Зграде и грађевински објекти 330.000 82.000 0 82.000
400 - пројектно планирање 330.000 82.000 0 82.000

144 512 Машине и опрема 0 0 127.000 127.000
200 - административна опрема 0 0 127.000 127.000

145 515 Нематеријална имовина 0 0 5.000 5.000
100 - нематеријална имовина 0 0 5.000 5.000

                                 У К У П Н О : 23.866.000 22.255.000 1.531.000 23.786.000

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

УКУПАН ПРИХОД 23.703.000

УКУПАН РАСХОД 23.786.000

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 83.000

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

Буџетски дефицит  за  2014.  годину  од  83.000  динара  исказан  је  из
сопствених средстава и биће коригован за вредност набавке основних средстава
у  износу  од  127.000  динара  из  средстава  нераспоређеног  вишка  прихода  из
ранијих година који износи 207.935,12 динара, па ће на дан 31.12.2014. године
бити  исказан  суфицит  од  125.961,63  динара.



Позиције   125  . и   126.
 Буџет 

411 - Плате и додаци запослених – 16.664.000
4111 – из градског буџета исплаћено је 11,5 плата за 22 радника.
412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у односу на исплаћене

зараде  доприноси  су  обрачунати  на  укупно  2.984.000 динара,  од  чега  је
допринос за ПИО – 1.900.000, за здравствено осигурање – 959.000, а допринос
за незапосленост – 125.000 динара.

 Приходи настали употребом јавних средстава 
411 - Плате и додаци запослених - 610.000
4111 – у складу са Посебним колективним уговором 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. 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – уз исплату увећаних
зарада, социјални доприноси на терет послодавца износили су укупно 134.000. 

Позиција   127  .
 Буџет

413 – Накнаде у натури – 1.072.000
4131 – месечне картице за превоз плаћене су од фебруара 2012. године, за

целу 2013. годину и 7 месеци у 2014. години. 
 Приходи настали употребом јавних средстава 

413 – Накнаде у натури – 97.000
4131 – једном запосленом раднику плаћана је месечна  картица за превоз у

међумесном саобраћају за 11 месеци.

Позиција   130.
 Приходи настали употребом јавних средстава 

416 - Награде запосленима и остали пословни расходи - 134.000
4161 – 134.000 динара за исплату божићних награда запосленима за 2013.

годину,  без обрачунатих доприноса.

Позиција   131.
 Буџет

421 – Стални трошкови – 822.000
4211 – трошкови платног промета износили су 19.000 динара;
4212 - енергетске услуге – 600.000 динара плаћена је утрошена струја за 6

месеци из 2013. године, 8 рата по Споразуму и 9 месеци у 2014. години; 
4213 – комуналне услуге –  од укупно 72.000 динара, трошкови   за одвоз

смећа су били 54.000 динара, за утрошену воду 10.000 динара, а еко накнада је
износила 8.000 динара;



4214  -  услуге  комуникација  –  59.000  динара  плаћене  су услуге
комуникација које, осим телефонских рачуна (55.000), обухватају и закуп домена
за сајт и интернет услуге (4.000);

4215  –  трошкови  осигурања  –  72.000  динара  односе  се  на  трошкове
осигурања имовине за 2013. годину.

 Приходи настали употребом јавних средстава 
421 – Стални трошкови - 94.000 
4211 –  платни  промет  –  13.000  динара  је  исплаћено  на  име  трошкова

платног промета на рачуну сопствених прихода, јер њих не надокнађује буџет и
за  трошкове  платног  промета  на  буџетском рачуну  који  нису  били на  време
пренети из буџета;

4212 – енергетске услуге – 12.000 плаћено је на име камата за неплаћена
дуговања и таксе за поновно прикључење на електричну мрежу;

4213 – комуналне услуге – 2.000 динара на име камате за неплаћену воду;
4214  –  услуге  комуникација  –  54.000  динара су  износиле  накнаде  за

телефонске рачуне (24.000) и неопходне поштанске трошкове (30.000) који ове
године нису преношени из буџета;

4215 – трошкови осигурања – 13.000 динара плаћена је годишња премија
осигуравајућем друштву “Дунав” за 2014. годину, јер се из буџета не издвајају
средства за осигурање лица.

Позиција   1  32.
 Буџет

422 – Трошкови путовања – 32.000
4221  –  трошкови  службених  путовања  у  земљи  обухватили  су

најнеопходније контакте са архивима у Србији.
 Приходи настали употребом јавних средстава 

422 – Трошкови путовања – 7.000
4221 – трошкови службених путовања у земљи – 7.000 динара за исплате

путних трошкова који нису захтевани из буџета.

Позиција   1  33  .
 Буџет

423 – Услуге по уговору – 222.000
4232 – компјутерске услуге – 43.000 исплаћена је  годишња накнада по

уговорима за одржавање два софтвера у служби рачуноводства;
4234 – услуге информисања (извор 01 - буџет) износом од 55.000 динара

измирен је део рачуна за штампање часописа  ''Пешчаник'' број 12;
- услуге информисања (извор 07 – донације и трансфери од осталих

нивоа власти) 80.000 динара пренето је из Министарства културе по решењу
број: 401-01-354/2014-02 од 28.7.2014. г. у износу од 110.000 динара за следеће
намене:  суфинансирање  пројекта  Часопис  за  историографију,  архивистику  и
хуманистичке  науке  „Пешчаник“  бр.12.  Намена  средстава  дефинисана  је
уговором број 401-01-354/2014-02 од 25.7.2014.г. између Министарства културе
РС и Историјског архива Ниш, према следећој спецификацији:



- штампање часописа „Пешчаник“бр.12............................80.000
- промоција часописа „Пешчаник“ бр.12...........................30.000
4236 - услуге за домаћинство и угоститељство (извор 07) – 30.000 динара

пренето је од Министарства културе РС за промоцију часописа.
4239 – остале опште услуге – 14.000 исплаћено је на име два уговора о

делу, односно ауторском хонорару за превод резимеа радова на енглески језик и
одређивање УДК броја за радове у часопису „Пешчаник“ бр.12.

 Приходи настали употребом јавних средстава 
423 – Услуге по уговору – 115.000
4232 -  компјутерске  услуге  -  2.000  динара  доплаћено  је  за  одржавање

софтвера службе рачуноводства;
4234  -  услуге  информисања  –  од  укупно  25.000  динара,  8.000  динара

износи претплата на дневни лист ''Народне новине'', а 17.000 динара je плаћено
за  сертификат Центра за економске анализе из Београда,  којим је Историјски
архив Ниш уврштен у ред најуспешнијих фирми у Србији;

4236 - услуге за домаћинство и угоститељство - 35.000 динара износили су
трошкови  коктел  послужења на  промоцији  књиге „Ниш у листу Ново  време
1941-1944“,  као  и  на  јавној  расправи  о  новом  Закону  о  култури  одржаној
12.12.2014. године у Историјском архиву Ниш;

4237 – репрезентација – 27.000 динара утрошено је током редовног рада
установе за набавку кафе и сокова за послужење гостију Архива,  посетилаца на
изложби у Ноћи музеја, за госте на промоцији књиге „Ниш у листу Ново време
1941-1944“; 

4239 - остале опште услуге – 26.000 динара утрошено је  за скенирање,
коричење и урамљивање.

Позиција 1  34.
 Буџет

424 - Специјализоване услуге – 28.000
4249 -  остале  специјализоване  услуге –  28.000 динара  исплаћено је  по

уговору  са  агенцијом  „Превентива“  за  организацију  и  вођење  послова
безбедности и здравља на раду.

 Приходи настали употребом јавних средстава 
424 - Специјализоване услуге – 9.000
4249 -  остале специјализоване услуге –  за услуге безбедности и здравља

на раду исплаћена је накнада за два месеца и одређивање ЦИП каталогизације за
часопис „Пешчаник“.

Позиција   1  35.
 Буџет

425 – Текуће поправке и одржавање – 113.000
4251  –  одржавање  зграда  – од укупно  85.000  динара,  за  трошкове

обавезног  месечног  сервисирања  теретног  лифта  за  9  месеци  у  2014.години
издвојено је 37.000 динара, чишћење олука износило је 18.000, а 30.000 динара
поправка електричних инсталација.



4252 – одржавање опреме – од укупно 28.000 динара,  20.000 динара је
плаћено за  обавезни  периодични  преглед  система  за  дојаву  пожара,
противпровалну  заштиту  и  система  за  видео  надзор и  проверу  исправности
противпожарних апарата и хидраната, а  8.000 динара је износило сервисирање
копирних апарата.

 Приходи настали употребом јавних средстава 
425 – Текуће поправке и одржавање – 8.000 
4251  –  одржавање  зграда  –  2.000  динара  износила  је  набавка  ситног

потрошног материјала за замену на електро и водоводној инсталацији, а 4.000
плаћено је за одржавање лифта;

4252 – одржавање опреме – 2.000 динара.

Позиција   1  36  .
 Буџет

426 – Материјал – 236.000
4261 – административни материјал (извор 01) - 99.000 динара утрошено је

за набавку канцеларијског материјала;
- административни материјал (извор 07) – 56.000 динара пренетих из

Министарства културе РС  решењем број: 401-01-355/2014-02 од 28.7.2014. г. у
износу од 66.000 динара за следеће намене: суфинансирање пројекта Изложба
„Ратна престоница Србије – Ниш 1914-1915“. Намена средстава дефинисана је
уговором број 401-01-355/2014-02 од 25.7.2014.г. између Министарства културе
РС  и  Историјског  архива  Ниш,  за  скенирање  и  штампање  докумената  и  за
материјал  за  саобраћај  ради  одласка  у  Београд  за  одабир  и  прикупљање
докумената у Архиву Србије и Војном архиву;

4264 – материјал за саобраћај (извор 07) - 10.000 динара;
4266 – материјал за културу -  31.000 динара утрошено је за набавку  200

комада архивских кутија;
4239 – материјал за посебне намене – 40.000 динара износила је набавка

микрофилмова неопходних за микрофилмовање архивске грађе.
 Приходи настали употребом јавних средстава 

426000 – Материјал – 177.000
4263  –  материјал  за  образовање  и  усавршавање  запослених 126.000  –

90.000  динара  износи годишња претплата за „ИПЦ“  стручне  часописе  за
консалтинг  финансијског  и  правног  пословања,  а  33.000  претплата  на
„Службени гласник РС“;

4264 – материјал за саобраћај – 28.000 динара износила је набавка бензина
за службено возило;

4266  –  материјал  за  културу  –  4.000  динара  за  опремање  изложбених
витрина;

4268 – материјал за домаћинство – 8.000 динара утрошено је на средства
за одржавање хигијене;

4239  –  материјал  за  посебне  намене  –  за  11.000  динара набављено  је
постоље за државну заставу, ситан потрошни материјал и плаћена израда печата.



Позиција   1  41.
 Приходи настали употребом јавних средстава 

482 – Порези, обавезне таксе и казне – 14.000
4821  –  остали  порези  –  14.000  динара  износе  трошкови регистрације

службеног возила;

Позиција   1  43.
 Буџет

511 – Зграде и грађевински објекти
5114  –  пројектно  планирање  –  82.000  динара  уплаћено  је  Заводу  за

заштиту споменика културе у Нишу на име измирења дела дуговања (од укупно
330.000  динара)  по  уговору  закљученом  2012.  године  за израду  пројектне
документације за  конзерваторско-рестаураторске радове на згради “Апсане” у
Тврђави. 

Позиција 144.
 Приходи настали употребом јавних средстава 

512 – Машине и опрема – 127.000
5122 - административна опрема – 127.000 динара утрошено је  у складу са

одлуком Управног одбора којом  се нераспоређени суфицит из ранијих година,
може користити  за  набавку  основних  средстава у  2014.  години,  тако  да су
набављена три рачунара и једна рачунска машина.

Позиција 1  45  .
 Приходи настали употребом јавних средстава 

515 – Нематеријална имовина – 5.000 динара
5151 –  за  4.000 динара  набављене су две књиге за  библиотеку, а  1.000

динара за откуп фотографија из Другог светског рата.

                      
                  ДИРЕКТОР,

                      Иванка Станчевски
            

                               


