
 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 01.08.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  
Историјског архива Ниш за 2015. годину.   
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Историјског 
архива Ниш за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша 
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

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

 
 

 
 
Број: 925-7/2016-03 
У Нишу,  01.08.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 
88/08), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној _______2016. године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за 
2015. годину, број  01/44-16  од  27.01.2016. године,  који је  Одлуком број 01/45-16 
од 27.01.2016. 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 
 

Мр Раде Рајковић 
  



 
 

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, 27.01.2016. године донео је Одлуку о 
усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2015. годину, 
број 01/45-16. 

Према оцени Управног одбора Историјског архива Ниш Пословна 2015. 
година за ефекат има успешно остварене све планиране програмске активности. 
Такође, за Историјски архив Ниш, ова година је у знаку оствареног позитивног 
финансијског резултата, сређени су сви планирани фондови у обиму од 58,30  
дужних метара, обављен надзор над архивском грађом у 100 регистратура, 
настављени процеси техничке заштите архивске грађе микрофилмовањем, а 
пројектом који је подржало Министарство културе и информисања Републике 
Србије дигитализоване су црквене матичне књиге венчаних, рођених и умрлих  са 
подручја Града Ниша. Промовисан је часопис „Пешчаник“ број 13, али и 
Библиографија радова овог часописа у првој деценији његовог излажења. 

Историјски архив Ниш је у 2015. години остварио буџетски суфицит у износу 
од 16.000 динара, а нераспоређена средства из ранијих година износе 141.858,54 
динара. 

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш 
за 2015. 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. 01/45-16 
 Ниш, 27.1.2016. 
 
            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 27.1.2016.године донео је  
 
 

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

за 2015. годину, број 01/44-16 од 27.1.2016. године. 
  
 

       О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е  
 
 Пословна 2015. година за Историјски архив Ниш у знаку је оствареног 
позитивног финансијског резултата и свих планираних програмских активности 
– сређени су сви планирани фондови у обиму од 58,30  дужних метара, обављен 
надзор над архивском грађом у 100 регистратура, настављени процеси техничке 
заштите архивске грађе микрофилмовањем (микрофиловано је 77.967 
докумената), а пројектом који је подржало Министарство културе и 
информисања Републике Србије дигитализоване су црквене матичне књиге 
венчаних, рођених и умрлих  са подручја Града Ниша. Промовисан је часопис 
„Пешчаник“ број 13, али и Библиографија радова овог часописа у првој 
деценији његовог излажења. 
 Историјски архив Ниш је у 2015. години остварио буџетски суфицит у 
износу од 16.000 динара, а нераспоређена средства из ранијих година износе 
141.858,54 динара. 
 Усвајајући Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за 
2015. годину, Управни одбор констатује да ова установа устрајава у пажљивом 
и штедљивом односу према буџетских средствима, тако да је и у 2015. години 
домаћински пословала. 
 
 
 
              

      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, 
                     Милорад Илић 
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 Бр. 01/44 - 16 
Ниш, 27.1.2016. 
 

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  2015. ГОДИНУ 
 
  
 Пословна 2015. година још једна је у низу успешних година у којима Историјски архив 
Ниш у потпуности остварио планирани програм рада и исказао позитиван финансијски 
резултат. Генерално позитивна оцена пословања темељи се на појединачно добрим 
резултатима свих архивских служби у обављању архивистичких послова почев од прикупљања 
сређивања, обраде и техничке заштите архивске грађе до културно просветних активности – 
изложбених и издавачких.  
 Кад је о њима реч, већ смо усталили праксу да их у годишњим извештајима, због 
њихове пријемчивости и комуникације с јавношћу, најпре приказујемо. У овој години смо, 
рецимо, објавили тринаести број часописа за историографију, архивистику и хуманистичке 
науке „Пешчаник“. Од 24 објављена рада безмало половина имала је за тематску окосницу 
подсећање на важне историјске годишњице – век Великог рата и седам деценија победе над 
фашизмом у свету. Часопис је анализирао Нишку декларацију из 1914. године посматрајући је 
овога пута као правни акт – најчешће се, наиме, анализирају политички аспекти тог документа. 
Објављена је прича о најмлађем ратнику Великог рата, не само у српској, већ у свим армијама 
учесницама Првог светског рата. Момчило Гаврић је као осмогодишњи дечак са српском 
војском прошао албанску голготу, учествовао у борбама за ослобођење Србије и био рањен на 
Кајмакчалану. Француски дипломата Огист Боп, посланик у Србији, прошао је пут страдања са 
српском војском и народом и о томе оставио траг, публикацију „За српском Владом од Ниша 
до Крфа“, штампану у Женеви 1918. године. Из ове публикације,  која се налази у збирци 
ретких књига нашег Архива, „Пешчаник“ је пренео неколико најилустративнијих поглавља. 
 Часопис је осветлио улогу страних медицинских мисија - руских, британских, 
канадских и њихову помоћ у сузбијању епидемије тифуса у Нишу 1915. године. 
 Неколико радова имало је за тему подсећање на годишњицу ослобођења од фашизма – 
анализирани су правни и политички аспекти потписивања Тројног пакта и проговорено о 
истребљењу особа са инвалидитетом у Другом светском рату. Часопис је обрадио и бројне 
теме из области права, културе и архивистике, а из Републике Српске стигао је рад о бану 
Врбаске бановине, Нишлији Светиславу Тиси Милосављевићу, о коме се на овим просторима, 
нажалост, мало зна, посебно о његовим градитељским подухватима у Бања Луци, којима је 
заслужио надимак „бањалучки Перикле“. 
 Уз промоцију овог броја „Пешчаника“ Историјски архив Ниш је, као издавач, 
промовисао и библиографију радова овог часописа у првој деценији његовог излажења – од 
2003. до 2013. године. Библиографија у скраћеном библиографском опису садржи 288 радова 
са резимеима и по редоследу којим су објављени у часопису са подацима о ауторима. 
Углавном, на једном месту, у најкраћој форми нашле су се најважније информације о 
текстовима објављеним у „Пешчанику“ у првих десет година његовог излажења. Ово је, 
рачунајући и каталоге изложби, 48. публикација чији је издавач Историјски архив Ниш у 
протеклих тридесетак година, од почетка издавачке делатности наше куће. 
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 У најдужој културној ноћи у години, Ноћи музеја 16.маја 2015. године, Историјски 
архив Ниш презентовао је јавности изложбу ретких књига под називом „Цвет ума и душе 
људске“. Из архивске збирке ретких књига издвојено је педесетак наслова – посетиоци су 
могли да виде како изгледа Законик Стефана Душана Цара српског, први и најзначајнији 
правни акт немањићке Србије, настао у време када је ова држава заузимала велики простор од 
Дунава на северу, до Егејског и Јонског мора на југу. У Историјском архиву чува се издање 
Душановог законика из 1870. године које је приредио Стојан Новаковић. Изложена је једна од 
двадесетак књига зборника закона и уредаба кнежевине и краљевине Србије који су 
илустрација развоја правне мисли и законодавне активности Србије кроз историју и време. 
Такође, посетиоци су могли да виде књигу песама прве нишке књижевнице Јелене 
Димитријевић из 1894. године, поему „Каин“ Милутина Бојића из 1915., песме Бранка 
Радичевића из 1924. године. Изложен је и најстарији дечји лист „Ђаче“ из 1889. године, који је 
уређивао нишки учитељ Петар Никезић и многе друге ретке књиге, које су својство реткости 
стекле јер су објављене у малим тиражима од 300 до 1000 примерака, углавном код приватних 
издавача и мали број примерака је сачуван. Изложбу је у Ноћи музеја видело 1493 посетиоца – 
слоган ове Ноћи музеја био је „Отвори очи у ноћи“. 
 Поводом 115 година од оснивања Пастеровог завода у Нишу, прве такве институције на 
Балкану, Историјски архив Ниш поставио је у холу Медицинског факултета изложбу 
докумената и фотографија под називом „Пастеров завод - први на Балкану“. Основан је само 
12 година после оснивања Пастеровог завода у Паризу. Институт за јавно здравље у Нишу 
негује традицију и достигнића Пастеровог завода, који је био претеча свих превентивних 
медицинских установа у Србији и у сарадњи са њим организована је ова изложба. 
 Историјски архив Ниш уступио је двадесетак скенираних докумената са своје изложбе 
„Ниш ратна престоница 1914-1915“ Команди војне поште 1097 за њихову изложбу о 
историјату нишког гарнизона. Ове године Историјском архиву  стигло је од Копнене војске 
Србије признање за дугогодишњу сарадњу са Командом копнене војске, подршку и допринос 
очувању српског културног блага, неговање слободарског духа српског народа и традиција 
славне српске војске.  
 Успостављена је сарадња са интернет књижаром „Bookbridge” из Београда, која је 
изразила интересовање за часопис „Пешчаник“ и његову презентацију у великим европским 
библиотекама. 
 Кад је реч о информисању јавности о активностима Архива треба рећи да је телевизија 
„Коперникус“ направила двадесетоминутну емисију о Историјском архиву Ниш – 
представљена је мисија установе као чувара народног памћења, изложбена и издавачка 
делатност, као сегменти културно просветне активности Архива. Сам Архив је за потребе 
Одсека за међународну сарадњу при Управи за културу Града Ниша и у складу са разговорима 
о потреби искорака и ван граница наше земље, припремио осмоминутну презентацију свог 
рада и активности, превасходно културно-просветних. 

 Највећи део посла, међутим, и у овој 2015. години односио се на поступање са 
архивском грађом – успостављање унутрашњег реда у фондовима посао је Службе  сређивања 
и обраде архивске грађе, ред у депоима делокруг је рада Службе депоа и техничке заштите, а 
старањем о архивској грађи тамо где она настаје бави се Служба за заштиту архивске грађе ван 
архива. У организационој структури Историјског архива Ниш ту су још Информативно-
пропагандна и Општа служба – учинак свих биће појединачно приказан. 
 
 

I    Служба заштите архивске грађе ван  архива  
 

Ова служба је током 2015. године обишла 100 регистратура ради утврђивања стања 
регистратурског материјала, што је констатовано записницима о прегледу са мерама које се 
налажу и роковима за отклањање уочених неправилности. Радници спољне службе обилазили 
су ове године претежно образовне установе, основне и средње школе и факултете – они чине 
више од половине регистратура које су биле предмет обиласка, односно укупно 55. Предмет 
обиласка били су и ствараоци у области управе и правосуђа у којима се надзор обавља сваке 
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године, али и нововотворена приватна предузећа зарад отварања досијеа нових стваралаца и 
давања почетних стручних упутстава за поступање са архивском грађом.  

Ево пописа регистратура у којима је у 2015. години обављен преглед документационог 
материјала са становишта смештаја, сређености, сачуваности и количине: 

1. Машински факултет у Нишу 
2. Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу 
3. Центар за социјални рад Свети Сава Ниш 
4. ОШ Радоје Домановић Ниш 
5. Школа моде и лепоте Ниш 
6. Прехрамбено хемијска школа Ниш 
7. ОШ Вожд Карађорђе Алексинац 
8. Пољопривредна школа Шуматовац Алексинац 
9. ОМШ Владимир Ђорђевић Алексинац 
10. ОШ Његош Ниш 
11. Техничка школа Прота Стеван Димитријевић Алексинац 
12. ОШ Смех и сузе Алексинац 
13. ОШ Вук Караџић Ниш 
14. ОШ Митрополит Михајло Сокобања 
15. Средња школа Бранислав Нушић Сокобања 
16. Прва нишка гимназија Стеван Сремац Ниш 
17. ОШ Вожд Карађорђе Ниш 
18. ОШ Учитељ Таса Ниш 
19. Дом здравља др Љубинко Ђорђевић Сврљиг 
20. Јелигор д.о.о. Сврљиг 
21. Конфекција Давид Сврљиг 
22. ОШ Стефан Немања Ниш 
23. ОШ Чегар Ниш 
24. Музичка школа Ниш 
25. Уметничка школа Ниш 
26. ЈП Србија шуме Београд-Шумско газдинство Ниш 
27. ОШ Свети Сава Ниш 
28. ОШ Цар Константин Ниш 
29. Гимназија Бора Станковић Ниш 
30. Партизански пут Каменолом Островица 
31. Опште удружење самосталних привредника и занатлија Ниш 
32. Економска школа Ниш 
33. ОШ Коле Рашић Ниш 
34. ОШ Доситеј Обрадовић Ниш 
35. ОШ Душан Тасковић Срећко Сићево 
36. ИГП Просвета у стечају Ниш 
37. Нимонт д.о.о. у стечају Ниш 
38. Грађевинско техничка школа Неимар Ниш 
39. Средња школа 12. фебруар Ниш 
40. Црвени крст Ниш 
41. ОШ Ћеле кула Ниш 
42. ОШ Душан Радовић Ниш 
43. ОШ Иван Горан Ковачић Нишка Бања 
44. ОШ Ђура Јакшић Јелашница 
45. Угоститељско туристичка школа Ниш 
46. Трговинска школа Ниш 
47. Медицинска школа Ниш 
48. Национална служба за запошљавање- Филијала Ниш 
49. ОШ Ратко Вукићевић Ниш 
50. Наше време д.о.о. у стечају Ниш 
51. Chemcolor д.о.о. Ниш 
52. Абонос Ниш 
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53. Ароматика д.о.о. Књажевац- ПЈ Ниш 
54. Хема д.о.о. Ниш 
55. Рустик д.о.о. Ниш 
56. Ловопромет д.о.о. Ниш 
57. Mikkelsen electronics д.о.о.  Ниш 
58. МСП –Ниш д.о.о. Ниш 
59. ОШ Краљ Петар Први Ниш 
60. Машинско техничка школа Ниш 
61. Електро техничка школа Никола Тесла Ниш 
62. Правно пословна школа Ниш 
63. Народни универзитет Ниш 
64. ОШ Карађорђе Матејевац 
65. ОШ Мирослав Антић Ниш 
66. Гимназија Светозар Марковић Ниш 
67. Факултет заштите на раду Ниш 
68. Гимназија 9. мај Ниш 
69. Електро техничка школа Мија Станимировић Ниш 
70. ОШ Бранко Миљковић Ниш 
71. ОШ Сретен Младеновић Мика Ниш 
72. ОШ Војислав Млађи Хум 
73. ОШ Иво Андрић Ниш 
74. Школа за основно и средње образовање 14. октобар Ниш 
75. ОШ Бубањски хероји Ниш 
76. ЕПС Електродистрибуција –огранак Ниш 
77. Општинска управа Мерошина 
78. Вулкан гуме д.о.о. Ниш 
79. Вулкан а.д. у стечају Ниш 
80. Агрум д.о.о. Мерошина 
81. Еxsol д.о.о. Мерошина 
82. ОШ Лела Поповић Миљковац 
83. ОШ Бранислав Нушић Доња Трнава 
84. ОШ 1. мај Трупале 
85. Алмина д.о.о. Алексинац 
86. Roliener 64 д.о.о. Алексинац 
87. Вабис д.о.о. Алексинац 
88. Вабис занатска радионица Алексинац 
89. Општа болница Алексинац 
90. Економик д.о.о. Алексинац 
91. Комак д.о.о. Алексинац 
92. Основни суд Алексинац 
93. ЕИ Чегар д.о.о. у стечају Ниш 
94. ЕИ Телевизија д.о.о. Ниш 
95. NICOM д.о.о. Ниш у стечају 
96. Нишка млекара д.о.о. Ниш 
97. Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 
98. Нитом д.о.о. Ниш 
99. NELT д. о о. Ниш 
100. ОШ Стеван Синђелић Каменица 

 
Овој служби припадају и послови прегледа издвојеног и пописаног безвредног 

регистратурског материјала, који су комисије у регистратурама издвојиле за излучивање. После 
обавезног увида у тај материјал и рад интерних комисија, Спољна служба Историјског архива 
Ниш издаје решење којим се одобрава излучивање безвредне документације. У 2015. години 
издато је 81 такво решење и то следећим регистратурама: 
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1. Завод за здравствену заштиту радника Ниш ( 4,00 m) 
2. Нишекспрес (400 m) 
3. Завод за судску медицину у Нишу (8 m) 
4. WERT d.o.o Ниш  ( 0,20 m) 
5. SCHWARJMANN d.o.o Ниш (0,60 m) 
6. VIZUS d.o.o Niš (1,40 m) 
7. MILENIJUM  d.o.o. Niš (1,6 m) 
8. ОШ Вук Караџић Ниш (42,0 m) 
9. Дом здравља Сокобања ( 86,0 m) 
10. Институт 1.мај д.о.о. Ниш (86,0 m) 
11. Компанија Дунав осигурање, Гл. филијала осигурања Ниш (55,0 m) 
12. Управа за грађанска стања и опште послове Ниш (25,0 m) 
13. Техничка школа Прота Стојан Димитријевић Алексинац ( 45,0 m) 
14. Прекршајни суд Ниш ( 40,0 m) 
15. ЈКП Медијана  Ниш ( 33,0 m) 
16. ОШ Његош Ниш ( 4,0 m) 
17. Пекара Бранковић д.о.о. Ниш (30,0m) 
18. ОШ Радоје Домановић Ниш ( 2,50 m) 
19. PHILIP MORRIS OPERATION a.d. Niš (296,50 m) 
20. Основни суд Алексинац ( 450 m) 
21. Прехрамбено-хемијска школа у Нишу (4,0 m) 
22. Апотека др Миленко Хаџић Сврљиг ( 3,5 m) 
23. Апотека Хигија Ниш ( 4,5 m) 
24. Апотека Расадник Ниш (5,0 m) 
25. Апотека Дуваниште Ниш ( 5,0 m) 
26. Апотека Ћеле кула  Ниш ( 6,0 m) 
27. Апотека Калча Ниш (4,0 m) 
28. Апотека Малча Ниш (0,50 m) 
29. Апотека Ниш-књиговодство ( 42,0 m) 
30. Апотека Ниш ( 20,30 m) 
31. Апотека Ниш Гредетин ( 1,3 m) 
32. Апотека Ниш Мозгово ( 2,00 m) 
33. Апотека Ниш Сићево (0,10 m) 
34. ПБ Нитом д.о.о. експорт-импорт Ниш (5,3 m) 
35. Управа за трезор-Филијала Ниш ( 173,30 m) 
36. Управа за трезор –Експозитура Ражањ ( 7,50 m) 
37. Управа за трезор- Експозитура Сврљиг (23,80 m) 
38. Управа за трезор – Експозитура Алексинац ( 34,70 m) 
39. Микрос електроник д.о.о. Ниш (0,70 m) 
40. Конфекција Давид д.о.о. Сврљиг (1,70 m) 
41. Клиника за очне болести Ниш (20,0 m) 
42. Правни факултет у Нишу (1,00 m) 
43. ЈКП Наисус Ниш (31, 50 m) 
44. Економски факултет Ниш (28,70 m) 
45. Пољопривредна школа Шуматовац Алексинац (20,0 m) 
46. Општина Сврљиг (25,00 m) 
47. ОШ Ћеле кула Ниш (6,00 m) 
48. Ninet company Nis (1,20 m) 
49. Економска школа Ниш (60,00 m) 
50. ОШ Коле Рашић Ниш  (35,00 m) 
51. МСП Ниш д.о.о. Ниш у стечају (7,70 m) 
52. Партизански пут д.о.о. Београд РЈ Ниш (129,90 m) 
53. АИК банка АД Ниш (152 m) 
54. АИК банка АД Београд- Филијала Ниш (166,00 m) 
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55. АИК банка АД Београд- Филијала Врбас (136,00 m) 
56. АИК банка АД Београд- Филијала Нови Сад (242,00 m) 
57. АИК банка АД Београд- Филијала Крагујевац (36,00 m) 
58. АИК банка АД Београд- Филијала Лесковац (15,00 m) 
59. АИК банка АД Београд- Филијала Београд (160,00 m) 
60. АИК банка АД Београд- Филијала централа (132,00 m) 
61. ЈЗИГЛ Катун (0,50 m) 
62. EXOL lubrikant д.о.о. Мерошина (85,00 m) 
63. Завод за здравствену заштиту железн. Србије-Завод у Нишу (5,10 m) 
64. Клиника за кардиоваскуларне болести (6,00 m) 
65. Привредни суд у Нишу (35,00 m) 
66. Републ. фонд за здравствено осигурање-Филијала за Нишавски округ (21,00 m) 
67. ОШ Владимир Ђорђевић Алексинац (20,00 m) 
68. Град Ниш- Управа за финансије (150,00 m) 
69. Град Ниш – Градска општина Пантелеј (12,50 m) 
70. ОШ Ратко Вукићевић Ниш (5,00 m) 
71. Завод за васпитање омладине Ниш (60,00 m) 
72. ЕПС Дистрибуција- огранак Електродистрибуција Ниш (650,00 m) 
73. Народни музеј Ниш (2,50 m) 
74. Апотека Ниш- Одсек за медицинско снабдевање (3,20 m) 
75. Апотека Ниш- Огранак Ледена стена (1,50 m) 
76. ПД Елпром д.о.о. у ликвидацији (12, 00 m) 
77. Наше време д.о.о. Велики Крчимир –Гаџин Хан у стечају (64,00 m) 
78. Уролошка клиника у Нишу (15,00 m) 
79. АД Нишпројект у стечају Ниш (133 m) 
80. Апелационо јавно тужилаштво у Нишу 607 предмета (0,60 m) 
81. Општа болница Алексинац у Алексинцу (100,16 m) 

 
Служба за заштиту архивске грађе ван архива одговорила је још једном важном задатку 

– 35 регистратура затражило је и добило стручну помоћ око израде Правилника о 
канцеларијском и архивском пословању и Листе категорија  регистратурског материјала са  
роковима чувања – сагласношћу коју на ова документа даје Стручно веће Архива, води се 
рачуна о томе да ови послови у регистратурама буду усклађени са општим правилима чувања 
документације и њеном историјском значају за будућа друштвена истраживања. Сагласност на 
Правилник и Листу у 2015. години дата је следећим регистратурама: 
 

1. Општинска управа општине Сокобања 
2. ОШ Вук Караџић Ниш 
3. ОШ Вожд Карађорђе Алексинац 
4. ОШ Радоје Домановић Ниш 
5. Центар за социјални рад Свети Сава Ниш 
6. Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац 
7. ЈКП Наисус Ниш 
8. Студентски центар  Ниш 
9. ЈП Нишстан у Нишу 
10. Прехрамбено хемијска школа Ниш 
11. Барел д.о.о. Ниш 
12. BEYOND д.о.о. Ниш 
13. Средња школа Бранислав Нушић Сокобања 
14. Дом здравља Др Љубинко Ђорђевић Сврљиг 
15. Школа моде и лепоте Ниш 
16. ОШ Митрополит Михајло Сокобања 
17. ОШ Љупче Николић Алексинац 
18. Пољопривредна школа Шуматовац Алексинац 
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19. Музичка школа Ниш 
20. ОШ Учитељ Таса Ниш 
21. Техничка школа Прота Стеван Димитријевић Алексинац 
22. Јелигор д.о.о. Сврљиг 
23. Црвени крст Ниш 
24. ОШ Свети Сава Ниш 
25. Конфекција Давид д.о.о. Сврљиг 
26. Конфекција Давид плус д.о.о. Сврљиг 
27. ПД Ими плус д.о.о. Ниш 
28. EM-PRO д.о.о. Ниш 
29. Машинска школа у Нишу 
30. ОШ Краљ Петар I у Нишу 
31. Рустик д.о.о. Ниш 
32. ОШ Бубањски хероји Ниш 
33. ОШ Иван Горан Ковачић Нишка Бања 
34. ПТП Lovo promet д.о.о. Ниш 
35. ОШ Ђура Јакшић Јелашница 
 

  У овој години Историјски архив Ниш коначно је формирао предлог за нову 
категоризацију архивске грађе – Архиву Србије предложено је да 35 фондова буде проглашено 
грађом од великог културног значаја, а пет фондова би, сматрамо, требало да добије својство 
грађе од изузетног културног значаја. 

Ево пописа броја и структуре фондова за које се захтева промена категоризације, 
односно утврђивање статуса архивске грађе од великог и изузетног значаја: 

• Предлог фондова за категоризацију архивске грађе од великог значаја  
Историјског архива Ниш  

1. Општина алексиначка – Алексинац 1839-1941, (бр. рег. 9) 
2. Општина сврљишка – Сврљиг 1918-1941, (бр. рег. 13) 
3. Скупштина међуопштинске регионалне заједнице – Ниш 1975-1991, (бр.рег.752) 
4. Фонд за стамбену изградњу општине Ниш- Ниш 1956-1965, (бр.рег.171) 
5. Среско јавно правобранилаштво – Ниш 1955-1967,(204) 
6. Прва нишка гимназија Стеван Сремац – Ниш 1878-    , (211) 
7. Државна женска занатска школа – Ниш 1938-1948,  (бр. рег. 219) 
8. Женска стручна школа – Сокобања 1906-1957, (бр. рег. 228) 
9. Правни факултет – Ниш 1970-   , (233) 
10. Основна школа Вожд Карађорђе – Ниш 1889-      ,(238) 
11. Основна школа Учитељ Таса – Ниш 1830-     , (242) 
12. Регионални завод за унапређење васпитања и образовања Дринка Павловић – 

Ниш,1965-1992, (бр. рег. 246) 
13. Народно позориште – Ниш 1887-     , (бр. рег. 247) 
14. Југословенске хорске свечаности – Ниш 1966-1996, (бр. рег. 250) 
15. Установа Дом културе са . о. – Ниш 1974-2005,  (252) 
16. Бановинска задруга за пољопривредни кредит – Ниш 1925-1946, (284) 
17. Удружење трговаца за град и срез нишки-Ниш 1911-1948, (301) 
18. Индустрија текстила НИТЕКС д.о.о – Ниш 1897-2011, (бр. рег. 313) 
19. Дуванска индустрија Ниш- Фабрика дувана а.д. Ниш, у саставу Philip Morris 

Internacional 1914-     , (бр. рег. 314) 
20. Градска занатска комора –Ниш 1950-1956,  (342) 
21. Среска занатска комунална комора –Ниш 1950-1962, (343) 
22. Среско пољопривредно-шумарска комора – Ниш 1960-1962, (344) 
23. Среска трговинска комора – Ниш 1952-1962, (345) 
24. Среска угоститељска комора –Ниш 1952-1962, (346) 
25. Регионална привредна комора – Ниш 1962-    , (338) 
26. Јавно предузеће за газдовање шумама Ниш са п.о- Ниш 1900-1945; 1952-1991. (519) 
27. Удружење официра и подофицира Југославије-Срески одбор – Ниш 1952-1962. (612) 
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28. Удружење учитеља – Ниш 1887-1956, ( бр. рег. 628) 
29. Савез ратних војних инвалида Југославије – срески одбор – Ниш 1945-1962. ( бр. рег. 

646)  
30. Алексиначка женска подружина – Алексинац 1877- ? , ( бр. рег. 658) 
31. Женска подружина – Ниш 1879-1941, ( бр. рег. 659) 
32. Зајечерановић Глигорије  1930-2008, (737) 
33. Костић М. Михајло 1924-   , (739) 
34. Милосављевић Радојица 1926-2000, (741) 
35. Мирчетић Ж. Драгољуб  1922-2004, (742) 

• Предлог фондова за категоризацију архивске грађе од изузетног значаја 
Историјског архива Ниш  

1. Мемоари Митхат паше, 1907, (оригинал, рукопис, турски, писмо арапско) 
2. Моравска бановина – Ниш 1930-1941,   (бр. рег. 14) 
3. Окружни аграрни суд –Ниш 1945-1953,(200) 
4. Женска занатска школа – Алексинац 1882-1948, (бр. рег. 213) 
5. Обласни комитет КПС за нишку област – Ниш 1949-1952, (582) 

 
II    Служба сређивања и обраде архивске грађе 

 
Прорам рада ове службе, који је за 2015. годину подразумевао сређивање 58,30 метара 

дужних архивске грађе, остварен је. Сређена је грађа фонда „СО Мерошина“ у количини од 
16,60 метара дужних. За фонд „Скупштина општине Ниш“ (1963-1995), због његовог обима 
планирано је двогодишње сређивање, тако да је од укупно 38 дужних метара у 2015. години 
сређено 21,15 метара. Архивска грађа друштвеног предузећа „Нишелектро Ниш“ (1970-2007) 
сређена је у целини 18,40 метара. Служба депоа средила је неколико фондова мањег обима – 
„Управу производних и комуналних предузећа Ниш“ (1946-1950), „Дирекцију грађевинских 
предузећа Ниш“ (1948-1949), из које је издвојен фонд „Управа трговачких предузећа“ (1947-
1948), а архивистички је сређен и део фонда „Градски народни одбор Ниш“ (1944-1956). 

Сређивање архивске грађе, иначе, један је од најзначајнијих  и најобимнијих послова у 
Архву, а служба која се тиме бави најбројнија – чини је безмало половина укупног броја 
архивиста (6 од 14). 
 
 
 

III   Служба депоа и техничке заштите архивске грађе 
            
У извештајној 2015. годни ова служба обавила је све послове из свог делокруга рада, 

почев од припреме фондова за обраду и сређивање, до сарадње са истраживачима којима је 
ове године учињена доступном архивска грађа у количини од 15,8 метара дужних. Завршен је 
велики посао – монтирање нових архивских полица висине 3 метра у депоу бр.7 и ходницима 
имало је за циљ да се искористи дословно сваки метар расположивог смештајног простора за 
складиштење архивске грађе. Захваљујући томе могли смо да прихватимо 12 фондова 
архивске грађе у количини од 42,85 дужних метара и то: 

 
1. ДП„Шљункара“ Дољевац“-допуна фонда (2013-2014) 
2. „МСП-НИШ“ Д.О.О – Ниш (2001-2014) 
3. Привредни суд у Нишу – допуна фонда (2003-2014) 
4. ДП „Сврљиг“ ИТК Сврљиг (1966-2015) 
5. Збирка Драгослав Илић-Бецко, лекар из Ниша (1945-1993) 
6. Црквене матичне књиге рођених и умрлих за матично подучје Миљковац (1879-1912) 
7. Црквене матичне књиге венчаних, рођених и умрлих за матично подучје града Ниша 

(1879-1915) 
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8. Црквене матичне књиге рођених и умрлих за матична подручја  Г. Матејевац Кнез 
Село, Каменица, Д.Студена, Габровац, Д.Трнава и Трупале (1879-1915) 

9. ДД „Аутотранспорт“ Ниш – допуна фонда (1999-2003) 
10. ДП „Пољопромет“ Ниш – допуна фонда (2011) 
11. АД „Дениметал“ Мерошина (2010-2014) 
12. ДП „Франк комерц“ Ниш (2002-2015) 

     
За сваки новопримљени фонд отворен је досије фонда на обрасцу О-5, урађен општи 

инвентар на обрасцу О-1 и улазни инвентар на обрасцу О-2. Такође, већ урађени досијеи на 
обрасцима О-5 усаглашени су са постојећим стањем у депоима. Служба депоа урадила је 
именски регистар досијеа радника Друштвеног предузећа за производњу намештаја „Инис“, 
чију смо грађу из стечајног поступка преузели  2008. године. Именски регистар преведен је у 
дигитални облик за укупно 586 радника - на тај начин је обрађено 36 свежњева 
документације. Излучена је безвредна финансијска документација чији је рок чувања истекао 
из фонда „Нишелектро“ Ниш у количини од 3,5 дужних метара. Пописана је и преведена у 
дигитални облик пројектна документација за 684 објекта, а попис фондова груписаних на 
основу класификационе шеме урађен је за потребе Архива Србије који ће бити издавач 
публикације „Историја архива у Србији“ о расту и развоју свих архивских установа у 
републици – укупно их је 35. 

Настављена је техничка заштита архивске грађе микрофилмовањем које смо, као 
континуирани посао, започели 2007. Године 2015. на овај начин заштићени су фондови: 

1. Удружење трговаца за град и срез Ниш (1911-1948) 
2. Народно позориште Ниш (1931-1987) 
3. Окружна болница Сврљиг (1911-1953) 

 
Микрофилмовано је 77.967 докумената ових фондова, а од почетка овог процеса на тај 

начин заштићено је 57 фондова и урађено 667.513 снимака докумената. 
Настављен је и посао дигитализације архивске грађе, започет 2009. године. 

Дигитализоване су 32 црквене матичне књиге венчаних, рођених и умрлих са подручја града 
Ниша. Пројекат дигитализације, односно заштите матичних књига од раубовања 
свакодневним коришћењем, подржало је Министарство културе и информисања Републике 
Србије, тако да Архив сада, рачунајући и 70 дигитализованих књига са подручја општине 
Алексинац, има 110 књига које се могу компјутерски претраживати. Године 2015. Архив је 
преузео још 35 црквених матичних књига рођених, венчаних и умрлих за матична подручја 
града Ниша за период од 1879. до 1915. године и сеоских подручја Миљковца, Горњег 
Матејевца, Кнез Села, Каменице, Доње Студене, Габровца, Доње Трнаве и Трупала за период 
од 1897. до 1915. године. 

Такође, настављена је дигитализација пројектне документације техничког одељка 
Градског поглаварства Ниш – урађено је 200 докумената и преведено у ПДФ формат. 
Дигитализован је фонд „Петар Дидић, сокобањски трговац и народни посланик“ (1868-1949) 
и 1.150 страна књиге „Финансије и установе обновљене Србије до 1842. године“. 

Пракса издавања копија докумената са доказном снагом настављена је и у 2015. 
години у значајном обиму – Архив је имао 1.161 захтев те врсте – највећи број односио се на 
издавање копија докумената из области регулисања радног стажа (430), школских уверења 
(381), а било је и више стотина захтева за копијама докумената из пројеката грађевинских и 
употребних дозвола. 

 
 

IV    Информативно-пропагандна служба са библиотеком 
 

Ова служба  је у 2015. години пружала је стручну помоћ истраживачима у коришћењу 
архивске грађе – у оквиру 157 истраживачких дана 53 истраживача трагало је за подацима из 
десетак архивских фондова, 140 публикација и више црквених матичних књига рођених, 
венчаних и умрлих са овог подручја. 
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Настављена је сарадња са образовним организацијама и другим институцијама око 

њихових посета Архиву. Ове, 2015. године, Архив су посетили ученици Пословне школе из 
Ниша у оквиру проширивања знања из канцеларијског пословања – распитивали су се о 
начину књижења, архивирању документације изради архивске књиге и начину проналажења 
докумената у архивима.  

Три групе студената прве године студија историје са Филозофског факултета у Нишу 
боравећи у Историјском архиву, упознали су се са основним принципима поступања са 
архивском грађом, проналажењем и коришћењем докумената. Пракса је обављена у оквиру 
предмета Увод у историјске студије са методологијом и у функцији је припреме практичног 
дела тог испита. Исто тако, у Архиву је боравила група сарадника Математичког инстутута 
САНУ и наставника и ученика Грађевинске школе „Неимар“ у Нишу, ангажованих на 
пројекту дигитализације научног и културног наслеђа у Републици Србији, који се спроводи 
под покровитељством Министраства просвете науке и технолошког развоја. Циљ пројекта је 
да се путем дигитализације баштине популарише наука и култура међу наставницима и 
ученицима средњих школа у Нишу. Приступачност технологије дигитализације препозната је 
као добар едукативни алат у настави математике, програмирања, историје и других предмета, 
а у жељи да се наставници и ученици упознају са очувањем културног наслеђа у реалном 
окружењу. Ученици су обишли изложбене поставке, направили видео и фото записе које ће 
користити ради унапређења редовне наставе и ради документовања пројектне активности. 

Бибилотека је обогаћена новим бројевима часописа за историографију, архивистику и 
хуманистичке науке из архива и музеја у Србији са којима размењујемо наш часопис 
„Пешчаник“.  
 
 

V    Служба општих послова 
 

 Oвa служба обављала је све послове везане за стварање услова за реализацију 
годишњег Програма рада Историјског архива Ниш и несметан рад свих служби. То 
подразумева праћење и примену свих законских прописа, односно старање о законитости 
рада и пословања установе, израду годишњих програма и финансијских планова, припрему 
седница органа управљања и стручних тела Архива, сарадњу са ресорном Управом за културу 
Министарством културе и информисања Републике Србије, као и са Архивом Србије као 
референтном установом. 

Служба је и у 2015. години спроводила поступке јавних набавки, примењивала све 
програме за електронско уношење података – појединачних пореских пријава, пореза на 
додату вредност, статистичких извештаја. Урађен је пројекат дигитализације црквених 
матичних књига са подручја Ниша, који је подржало Министарство културе и информисања 
Републике Србије. 

Настављен је процес унапређивања техничких услова рада – средствима суфицита из 
ранијих година и сопстевним средствима у 2015. години Архив је набавио рачунар, 
фотокопирни апарат са скенером, штампач и неколико појединачних делова који су 
осавременили рачунарску опрему. Вредност ове набавке је 213.799,07 динара. 

Ова служба организовала је и послове сређивања грађе на терену по захтеву 
регистратура. У години тешкој за стицање сопстених проихода, било их је свега четири, а 
приход остварен по том основу износио је 552.000 динара. 
  

Следи табеларни приказ финансијског извештаја за 2015. годину са образложењем 
утрошених средстава. 
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     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 5. Г О Д И Н У 

 
    П  Р  И  Х  О  Д  И 

 
 

1. 
 
БУЏЕТ ГРАДА НИША 21.087.000 

 
2. 

 
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ  И ИНФОРМИСАЊА РС 80.000 

 
3. 

 
СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 1.142.000 

 - из буџета других општина 170.000 
- сопствени приходи  (сређивање арх.грађе у регистратурама) 552.000 
- сопствени приходи  (издавање уверења) 37.000 
- остали приходи  (преузимање архивске грађе) 172.000 
- приходи од продаје добара и услуга  (стари папир и копирање) 13.000 
- мешовити и неодређени приходи (враћено од запослених) 198.000 

       
                                                                                                   У К У П Н О : 22.309.000 

 
 
    Р  А  С  Х  О  Д  И 
 

Поз Ек. 
кл. О    п    и    с 

БУЏЕТ ГРАДА 
2015 

СРЕД.ИЗ 
ОСТАЛИХ 
ИЗВОРА 

УКУПНО 
5 + 6 

План Извршење Извршење 
1 2 3 4 5 6 7 

150 411 Плате и додаци запослених 13.946.000 13.942.000 199.000 14.141.000 
 100 - плате и додаци запослених 13.946.000 13.942.000 199.000 14.141.000 

151 412 Соц.доприноси на терет послод. 2.497.000 2.496.000 35.000 2.531.000 

 
100 - допр. за пенз. и инвал. осигурање 1.674.000 1.673.000 24.000 1.697.000 
200 - допринос за здравств. осигурање 718.000 718.000 10.000 728.000 
300 - допринос за незапосленост 105.000 105.000 1.000 106.000 

152 413 Накнаде у натури 540.000 489.000 100.000 589.000 
 100 - накнаде у натури 540.000 489.000 100.000 589.000 

153 414 Социјална давања запосленима 502.000 439.000 43.000 482.000 

 300 - отпремнине и помоћи 502.000 439.000 7.000 446.000 
400 - помоћ у медицинском лечењу 0 0 36.000 36.000 

155 416 Награде запосл. и остали пос.рас. 170.000 170.000 0 170.000 
 100 награде запослен. и остали пос.рас. 170.000 0 0 170.000 

156 421 Стални трошкови 1.280.000 874.000 67.000 941.000 

 

100 - платни промет 25.000 21.000 17.000 38.000 
200 - енергетске услуге 837.000 538.000 0 538.000 
300 - комуналне услуге 255.000 203.000 2.000 205.000 
400 - услуге комуникација 70.000 70.000 42.000 112.000 
500 - трошкови осигурања 93.000 42.000 6.000 48.000 

157 422 Трошкови путовања 20.000 11.000 38.000 49.000 
 100 - трошк. служб. путовања у земљи 20.000 11.000 38.000 49.000 

158 423 Услуге по уговору 448.000 389.000 155.000 544.000 

 

200 - компјутерске услуге 33.000 29.000 2.000 31.000 
300 - услуге образ.и усаврш. запослених 0 0 4.000 4.000 
400 - услуге информисања  235.000 195.000 18.000 213.000 
600 - услуге за дом.и угоститељство 0 0 10.000 10.000 
700 - репрезентација 0 0 30.000 30.000 
900 - остале опште услуге 180.000 165.000 91.000 256.000 

159 424 Специјализоване услуге 105.000 105.000 21.000 126.000 

 900  - остале специјализ.услуге-извор 01 30.000 30.000 21.000 51.000 
 - остале специјализ.услуге-извор 07 75.000 75.000 0 75.000 
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1 2 3 4 5 6 7 
160 425 Текуће поправке и одржавање 130.000 91.000 38.000 129.000 

 100 - одржавање зграда и објеката 80.000 41.000 20.000 61.000 
200 - одржавање опреме 50.000 50.000 18.000 68.000 

161 426 Материјал 155.000 153.000 162.000 315.000 

 

100 - административни материјал  80.000 80.000 28.000 108.000 
300 - мат.за образ. и усаврш.запослених 0 0 93.000 93.000 
400 - материјал за саобраћај-извор 04 0 0 20.000 20.000 

 - материјал за саобраћај-извор 07 5.000 5.000 0 5.000 
600 - материјал за културу 20.000 19.000 1.000 20.000 
800 - материјал за одржавање хигијене 0 0 15.000 15.000 
900 - материјал за посебне намене 50.000 49.000 5.000 54.000 

165 465 Остале дотације и трансфери 1.761.000 1.761.000 25.000 1.786.000 
 100 Остале тек.дон.дотац.и трансфери 1.761.000 1.761.000 25.000 1.786.000 

167 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 0 21.000 21.000 

 
100 - остали порези 0 0 21.000 21.000 
200 -обавезне таксе 0 0 0 0 
300 -новч.каз.наметнуте од јед.нив.вл. 0 0 0 0 

168 483 Новчане казне по решењу суда 50.000 0 7.000 7.000 
 100 - новчане казне по решењу суда 50.000 0 7.000 7.000 
169 511 Зграде и грађевински објекти 248.000 247.000 0 247.000 

 400 - пројектно планирање 248.000 247.000 0 247.000 
170 512 Машине и опрема 0 0 213.000 213.000 

 200 - административна опрема 0 0 202.000 202.000 
600 - опрема за културу 0 0 11.000 11.000 

171 515 Нематеријална имовина 0 0 2.000 2.000 
 100 - нематеријална имовина 0 0 2.000 2.000 
 
                                   У К У П Н О : 21.852.000 21.167.000 1.126.000 22.293.000 

 
 

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

 
 УКУПАН ПРИХОД 22.309.000 

 
 УКУПАН РАСХОД 22.293.000 

 
 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 16.000 

 
 
 
  

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

 
 

I Б У Џ Е Т    Г Р А Д А 
 

• 4110 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 13.942.000 
Из буџета града исплаћене су плате за 20 запослених и то: од новембра 2014. године до 

новембра 2015. године (од другог дела зараде за новембар 2015. исплаћено је 13 %). 
• 4120 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.496.000 

У односу на исплаћене зараде обрачунати су доприноси и то: за ПИО 1.673.000 за 
здравствено осигурање 718.000 и за незапосленост 105.000 динара. 

• 4130 - Накнаде у натури – 489.000 
Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за  19 запослених плаћене 

су за три месеца из 2014. године и 10 месеци 2015. године. 
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• 4140 – Социјална давања запосленима – 439.000 
4143 – отпремнине и помоћи - 439.000 динара исплаћено је на име отпремнина за 

одлазак у пензију двоје запослених.  
• 4160 – Награде запосленима и остали пос. расходи – 170.000 

Исплаћен је део јубиларне награде запосленом за навршених 35 година проведених у 
радном односу.             

• 4210 -  Стални трошкови – 874.000  
4211 – трошкови платног промета износили су  21.000 динара;  
4212 - енергетске услуге – 538.000 исплаћени су заостали рачуни за утрошену струју 

из 2014. године за новембар и децембар, за ову годину од јануара до септембра и 8 рата по 
репрограму; 

4213 - комуналне услуге – 203.000 динара; 
          4214 - услуге комуникација - 70.000 динара за телефонске рачуне; 
          4215 - трошкови осигурања имовине и опреме - 42.000 динара за 2014. годину. 

• 4220 – Трошкови путовања – 11.000 
Трошкови службених путовања у земљи намењени обухватили су најнеопходније 

контакте са архивима у  Србији. 
• 4230 – Услуге по уговору – 389.000 

 4232 – компјутерске услуге - 29.000 динара плаћено је за одржавање компјутерског 
програма у служби рачуноводства по закљученом уговору о одржавању књиговодственог 
пакета; 
 4234 – услуге информисања - 195.000 динара износили су трошкови штампања 
тринаестог броја часописа ''Пешчаник'' и специјалног издања „Библиографија радова 
часописа Пешчаник 2003-2013“. 

4239 – остале опште услуге - 165.000 динара за исплату по уговору о књиговодственим 
услугама склопљеним са агенцијом због непопуњеног места шефа рачуноводства 

• 4240 – Специјализоване услуге – 105.000 
4249 – остале специјализоване услуге - 30.000 динара била је обавеза по уговору 

склопљеном са агенцијом „Превентива“ за услуге обављања послова безбедности и здравља 
на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник“ РС, бр.101/05).  

На истој економској класификацији 4249 – остале специјализоване услуге,  из извора 
07, односно трансфер са других новоа власти износио је 75.000 динара.  

Из средстава обезбеђених Законом о буџету РС za 2015. годину („Сл.гласник РС“ бр. 
142/14), Министарство културе и информисања РС је одобрило текући наменски трансфер 
граду Нишу на рачун 840-733144843-53 (други наменски трансфери од Републике у корист 
нивоа градова) по моделу 97 77-521-102199535 и донело  решење о преносу средстава број: 
451-04-353/2015-02 од 1.6.2015. г. у износу од 80.000 динара кориснику Историјски архив 
Ниш. Намена средстава дефинисана је уговором број 451-04-353/2015-02 од 26.5.2015.г. 
закљученим између Министарства културе и информисања РС и Историјског архива Ниш, у 
циљу реализације пројекта „Дигитализација матичних књига“, према следећој 
спецификацији:  

- Дигитализација 32 црквене матичне књиге рођених, умрлих и венчаних са подручја 
града Ниша, насталих од 1879. до 1907. г (12.166 страна)...........................75.000 

- Транспорт матичних књига.......................................................................... 5.000 
• 4250 - Текуће поправке и одржавање – 91.000 

4251 – од 41.000 динара за одржавање зграде, према уговору о законској обавези 
месечне провере исправности теретног лифта за пренос архивске грађе; 

4252 – од 50.000 динара за одржавање опреме, утрошено је 34.000 динара према 
уговору о редовној годишњој контроли исправности уређаја за дојаву пожара, ПП апарата и 
хидрантске мреже, на шта нас закон обавезује да обавимо два пута годишње и 16.000 динара 
за одржавање рачунарске опреме. 

• 4260 – Материјал – 150.000 
4261 – 80.000 динара односи се на набавку канцеларијског материјала; 
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4264 – 5.000 динара износе трошкови материјала за саобраћај из извора 07, односно 

трансфера са других нивоа власти у циљу реализације пројекта „Дигитализација матичних 
књига“. 

4266 – 19.000 динара за материјал за културу било је намењено набавци разређивача и 
фиксира потребних за процес микрофилмовања архивске грађе; 

4269 -  49.000 динара је утрошено за материјал за посебне намене, који је 
подразумевао набавку микрофилмова. 

• 4650 – Остале донације и трансфери - 1.761.000 
Ова средства су враћана републичком буџету у складу са Законом о привременом 

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/2014) 

• 5110 – Зграде и грађевински објекти – 247.000 
5114 – пројектно планирање – 247.000 динара износио је део неисплаћене обавезе из 

претходне године за израду пројекта санације и реконструкције објекта „Апсана“ у Тврђави. 
 
 
II     С Р Е Д С Т В А    И З   О С Т А Л И Х   И З В О Р А 

 
• 4110 - Плате и додаци запослених - 199.000 

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.  

• 4120 – Социјални доприноси на терет послодавца – уз исплату увећаних зарада, 
социјални доприноси на терет послодавца износили су укупно 35.000.  

• 413 – Накнаде у натури – 100.000 
4131 – једном запосленом раднику плаћана је месечна  картица за превоз у 

међумесном саобраћају за 11 месеци. 
• 4140 – Социјална давања запосленима - 43.000 

4143 – 7.000 динара је исплаћено једном запосленом за помоћ у случају смрти члана 
породице; 

4144 – 36.000 динара исплаћена је помоћ у медицинском лечењу једној запосленој за 
здравствену рехабилитацију. 

• 4210 – Стални трошкови - 67.000  
4211 – платни промет – 17.000 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 пренети из буџета; 

4213 – комуналне услуге – 2.000 динара на име камате за неплаћену воду; 
4214 – услуге комуникација – 42.000 динара су износиле накнаде за телефонске рачуне 

(7.000) и неопходне поштанске трошкове (35.000) за које ове године није захтеван пренос 
средстава из буџета; 

4215 – трошкови осигурања – 6.000 динара плаћена је годишња премија 
осигуравајућем друштву “Дунав” за 2015. годину, јер се из буџета не издвајају средства за 
осигурање лица. 

• 4220 – Трошкови путовања – 38.000 
4221 – трошкови службених путовања у земљи – 38.000 динара за исплате путних 

трошкова који нису захтевани из буџета. 
• 4230 – Услуге по уговору – 155.000 

4232 - компјутерске услуге - 2.000 динара доплаћено је за један месец за одржавање 
софтвера службе рачуноводства; 

4233 – услуге образовања и усавршавања запослених – 4.000 динара уплаћено је на 
име чланарине за Друштво архивиста Србије;- 

4234 - услуге информисања – од укупно 18.000 динара, 9.000 динара износи претплата 
на дневни лист ''Народне новине'' и 9.000 динара трошкови оглашавања; 
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4236 - услуге за домаћинство и угоститељство - 10.000 динара износили су трошкови 

коктел послужења на промоцији часописа „Пешчаник“ број 13; 
4237 – репрезентација – 30.000 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 часописа и новогодишње пакетиће за децу запослених;  

4239 - остале опште услуге – од укупно 91.000 динара, 63.000 динара исплаћено је за 
израду завршног рачуна, а остало се односи на уговоре о делу, о ауторском хонорару и 
коричење финансијских картица; 

• 4240 - Специјализоване услуге – 21.000 
4249 - остале специјализоване услуге – 15.000 динара је износила израда здравствених 

картица, 3.000 динара исплаћен један месец за услуге безбедности и здравља на раду, а 3.000 
динара ЦИП каталогизација у Народној библиотеци Србије. 

• 4250 – Текуће поправке и одржавање – 38.000  
4251 – одржавање зграда – 20.000 динара износила је набавка ситног потрошног 

материјала за замену на електро и водоводној инсталацији, 11.000 динара за набавку 
полудисперзије, а 3.000 плаћен је један месец за одржавање лифта; 

4252 – одржавање опреме – 18.000 динара од чега је за прање тепиха плаћено 8.000 
динара, одржавање рачунарске опреме 8.000 динара и прање аутомобила 2.000 динара. 

• 4260 – Материјал – 162.000 
4261 – административни материјал - 28.000  
4263 – 93.000 материјал за образовање и усавршавање запослених 59.000 динара 

износи годишња претплата за „ИПЦ“ стручне часописе за консалтинг финансијског и правног 
пословања, а 34.000 динара претплата на „Службени гласник РС“; 

4264 – материјал за саобраћај – 20.000 динара износила је набавка бензина за службено 
возило; 

4266 – материјал за културу – 1.000 динара је утошено за канап потребан за везивање 
архивске грађе; 

4268 – материјал за домаћинство – 15.000 динара утрошено је на средства за 
одржавање хигијене; 

4239 – материјал за посебне намене – за 5.000 динара набављен је ситан потрошни 
материјал. 

• 4650 – Остале дотације и трансфери – 25.000 
• 4820 – Порези, обавезне таксе и казне – 21.000 

4821 – остали порези – 18.000 динара износе трошкови регистрације службеног 
возила, а 3.000 динара за трошкове усаглашавања стања са Пореском управом; 

• 4830 Новчане казне по решењу суда – 7.000 
4831 - 7.000 динара износили су трошкови извршног поступка због утужења ЈКП 

„Наисус“  за неплаћену воду.    
• 5120 – Машине и опрема – 213.000  

5122 - административна опрема – 202.000 динара утрошено је  у складу са одлуком 
Управног одбора којом се нераспоређени суфицит из ранијих година, може користити за 
набавку основних средстава у 2015. години, тако да је набављен лаптоп, штампач, 
фотокопирни апарат и два уљана радијатора; 

5126 – опрема за културу – за 11.000 динара набављена су колица за превоз архивске 
грађе; 

• 5150 – Нематеријална имовина – 2.000 динара 
5151 – за 2.000 динара набављене су две књиге за библиотеку. 

    
                         

                                             
ДИРЕКТОР, 

                              Иванка Станчевски 
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