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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
Историјског архива Ниш за 2011. годину. 

 
 II Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Историјског 
архива Ниш за 2011. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Иванка Станчевски, директор Историјског архива Ниш и Љиљана 
Радојковић Јовановић, председник Управног одбора Историјског архива Ниш. 
 
 
Број: 210-41/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 



 
 
 
 На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/09), члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/08) и члана 16 Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш 
у Нишу ("Службени лист Града Ниша", број 2/11-пречишћен текст)  
  Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________  2011. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Историјског 
архива Ниш за 2011. годину, број 01/20-11, који је донео Управни одбор 
Установе, на седници одржаној 12.01.2011. године. 
  
 II Решење доставити: Историјском архиву Ниш, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                  Председник 

 
                           Проф. др Миле Илић 

 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Управни одбор Историјског архива  Ниш, на основу члана 16 Одлуке о оснивању 
Историјског архива Ниш у Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 2/11-пречишћен 
текст), на седници одржаној 12.01.2011.године донео је  Финансијски план  Историјског 
архива Ниш за 2011. годину, број 01/19-11. 
 Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном износу од 
18.430.000 динара од чега 17.046.000 динара из буџета Града и 1.384.000 динара из 
сопствених прихода. 
 Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату накнада и 
социјалних давања за 19 запослених радника, плаћање сталних трошкова (струја, вода 
телефон, осигурање), трошкове путовања као и трошкове реализације програма у 
складу са донетим Програмом рада. 
 Када је реч о сопственим приходима, они се остварују уплатама општина за које 
је Историјски архив територијално надлежан (Сокобања, Алексинац, Ражањ, Мерошина, 
Дољевац, Сврљиг и Гаџин Хан) и пружањем услуга заштите архивске грађе на терену 
на основу захтева регистратура (стваралаца архивске грађе).У том смислу, 
остваривање сопствених прихода Историјског архива у највећој мери зависи од 
финансијских могућности општина за које је Историјски архив надлежан и захтева 
регистратура. 
 Финансијски план Историјског архива донет је у складу са Решењем о 
распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета, број 9190/2010-
12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке о буџету Града Ниша за 2011.годину 
("Службени лист Града Ниша", број 92/2010), донела Управа за образовање, културу, 
омладину и спорт. 
 У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
предлаже доношење решења о давању сагласности на Финансијски план Историјског 
архива Ниш за 2011.годину. 

 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
          
                                                                                                    НАЧЕЛНИК 
 

                 Ненад Гашевић 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
Бр.01/20-11 
Ниш, 12.1.2011. 
 
  На основу члана 44. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, бр.72/09) и 
члана 14. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш у Нишу (“Службени лист 
града Ниша”, бр. 66/03, 5/05 и 94/10) Управни одбор Историјског архива Ниш на 
седници одржаној 12.1.2011. године доноси 
 
 

Ф И Н А Н С И Ј С К И    П Л А Н  
 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ  ЗА  2 0 1 1.  ГОДИНУ 
 
 

Поз Конто О   п   и   с Буџет  
2011 

Сопствена 
средства У К У П Н О

1 2 3 4 5 6 
89 411000 Плате и додаци запослених 12.631.000 300.000 12.931.000

 100 - плате и додаци запослених 12.631.000 300.000 12.931.000
90 412000 Соц.доприноси на терет послодавца 2.262.000 54.000 2.316.000
 100 - допр. за пенз. и инвалидско осигурање 1.390.000 33.000 1.423.000
 200 - допринос за здравствено осигурање 777.000 19.000 796.000
 300 - допринос за незапосленост 95.000 2.000 97.000

91 413000 Накнаде у натури 360.000 10.000 370.000
 413100 - накнаде у натури 360.000 10.000 370.000

92 414000 Социјална давања запосленима 200.000 40.000 240.000
 300 - отпремнине и помоћи 200.000 20.000 240.000
 400 - помоћ у медицинском лечењу 0 20.000 20.000

94 416000 Награде запосленима и остали пос.рас. 0 100.000 100.000
 100 - награде зап.и остали посебни расходи 0 100.000 100.000

95 421000 Стални трошкови 980.000 100.000 1.080.000
 100 - платни промет 75.000 20.000 95.000
 200 - енергетске услуге 500.000 20.000 520.000
 300 - комуналне услуге 125.000 10.000 135.000
 400 - услуге комуникација 110.000 10.000 120.000
 500 - трошкови осигурања 80.000 30.000 110.000
 600 - закуп имовине и опреме 90.000 10.000 100.000

96 422000 Трошкови путовања 60.000 60.000 120.000
 100 - трошкови служб. путовања у земљи 60.000 60.000 120.000

97 423000 Услуге по уговору 210.000 320.000 530.000
 100 - административне услуге 0 10.000 10.000
 200 - компјутерске услуге 0 20.000 20.000
 300 - услуге образ. и усавршав.запослених 0 30.000 30.000
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 400 - услуге информисања 140.000 20.000 160.000
 500 - стручне услуге  0 20.000 20.000
 600 - услуге за домаћ.и угоститељство 0 100.000 100.000
 700 - репрезентација 0 40.000 40.000
 900 - остале опште услуге 70.000 80.000 150.000

98 424000 Специјализоване услуге 0 50.000 50.000
 200 - услуге образовања и културе 0 10.000 10.000
 300 - медицинске услуге 0 30.000 30.000
 900 - остале специјализоване услуге 0 10.000 10.000

99 425000 Текуће поправке и одржавање 160.000 50.000 210.000
 100 - одржавање зграда и објеката 80.000 20.000 100.000
 200 - одржавање опреме 80.000 30.000 110.000

1 2 3 4 5 6 
100 426000 Материјал 183.000 140.000 323.000

 100 - административни материјал 105.000 15.000 120.000
 300 - мат.за образов. и усаврш.запослених 0 85.000 85.000
 400 - материјали за саобраћај 20.000 10.000 30.000
 600 - материјал за културу 15.000 10.000 25.000
 800 - материјал за домаћинство 10.000 10.000 20.000
 900 - материјал за посебне намене 33.000 10.000 43.000

103 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0 80.000 80.000
 100 - остали порези 0 40.000 40.000

 200 - обавезне таксе 0 20.000 20.000
 300 - новч.каз.наметнуте од  јед.нивоа влас. 0 20.000 20.000
104 483000 Новчане казне по решењу суда 0 10.000 10.000
 100 - новчане казне по решењу суда 0 10.000 10.000
106 512000 Машине и опрема 0 40.000 40.000

 200 - административна опрема  0 20.000 20.000
 600 - опрема за културу 0 20.000 20.000

107 515000 Нематеријална имовина 0 30.000 30.000
 100 - нематеријална имовина 0 30.000 30.000

 
  У К У П Н О : 17.046.000 1.384.000 18.430.000

 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

Б У Џ Е Т    Г Р А Д А 
 

• 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 12.631.000 
У складу са елементима Упутства за припрему буџета града Ниша за 2011. 

годину, плате су прилагођене планским параметрима пораста од 1.јануара 2011. 
године за 2,0%, од априла за 3,4%, а од октобра 2,5% и срачунате су за 18 стално 
запослених радника и једног на одређено време до краја марта 2011. године. 
 
 
 

• 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца - 2.262.000 



Структура доприноса на обрачунат износ бруто плата је: за ПИО - 1.390.000, 
за здравствено осигурање – 777.000 и за незапосленост – 95.000 дин. 

 
• 413000 - Накнаде у натури – 360.000 

Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја обрачунате су 
по садашњим ценама и увећане за неколико процената евентуалног поскупљења у 
2011. години, а биће исплаћене и пренете обавезе из претходне године. 

 
• 414000 – Социјална давања запосленима – 200.000 

На терет буџета планирана су социјална давања у износу од 200.000 динара 
за исплату отпремнине код одласка у пензију.                                                                                 

 
• 421000 -  Стални трошкови – 980.000  

Издаци за сталне трошкове распоређени су на следећи начин: платни промет 
75.000 динара, енергетске услуге - 500.000 динара, комуналне услуге - 125.000 
динара, услуге комуникација - 110.000 динара, трошкови осигурања имовине и 
опреме - 80.000 динара, закуп имовине и опреме - 90.000 динара, а најпре ће бити 
измирене обавезе из 2010. г. за струју, комуналије и телефон. 
 

• 422000 – Трошкови путовања – 60.000 
Трошкови путовања у земљи намењени су за најнеопходније контакте са 

Архивом Србије и по потреби регионалним архивима у републици. На овој 
позицији, такође, постоје пренете обавезе из претходне године. 

 
• 423000 – Услуге по уговору – 210.000 

Највећи износ од 140.000 динара предвиђен је за штампање деветог броја 
часописа ''Пешчаник'' и скенирање докумената за изложбу повеља, признања и 
плакета кроз историју и време. Из буџета не потражујемо средства за угоститељске 
услуге и трошкове репрезентације, а код осталих општих услуга планирали смо 
70.000 динара за исплате по уговорима о делу. 
 

• 425000 - Текуће поправке и одржавање – 160.000 
- За одржавање зграде планирано је укупно 80.000 динара, од чега је 50.000 

динара намењено законској обавези месечне провере исправности теретног лифта 
за пренос архивске грађе, а 10.000 динара биће потребно издвојити за редовну 
проверу исправности громобранске инсталације, што је такође законска обавеза, 
док 20.000 динара планирамо за замену евентуално дотрајалих електро и 
водоводних инсталација, као и за чишћење олука. 

- За одржавање опреме предвиђен износ од 80.000 динара намењен је 
редовној контроли исправности уређаја за дојаву пожара, ПП апарата и хидранске 



мреже два пута годишње, на шта нас закон обавезује, а део средстава биће 
потребан за одржавање службеног возила. 

 
• 426000 – Материјал – 183.000 

Издаци за материјал највећим делом односе се на набавку канцеларијског 
материјала у износу од 105.000 динара, материјал за саобраћај планиран је на 
20.000 динара, за културу на 15.000 динара, домаћинство на 10.000 динара, а 
33.000 динара ћемо издвојити за материјал за посебне намене који подразумева 
набавку архивских кутија за смештај сређене архивске грађе, потрошне и остале 
материјале за посебне намене, неопходне за обављање основне делатности Архива. 
 
 

С О П С Т В Е Н А    С Р Е Д С Т В А 
 

Када је реч о сопственим приходима, и овога пута истичемо чињеницу да 
Историјски архив Ниш не може у потпуности и прецизно да их испланира ни за 
2011.годину из једноставног разлога што они не зависе од ове установе и 
запослених у њој. Наиме, сопствени приходи остварују се уплатама општина за 
које је Архив територијално надлежан (Сокобања, Алексинац, Ражањ, Мерошина, 
Дољевац, Сврљиг и Гаџин Хан) и ствар су договора  са представницима ових 
општина. Други начин остваривања сопствених прихода је заштита архивске грађе 
на терену на основу захтева регистратура (стваралаца архивске грађе), што такође 
није могуће прецизно планирати, јер се не зна да ли ће се уопште и колико 
регистратура обратити Архиву са захтевом да његови стручњаци среде архивску 
грађу уз финансијску надокнаду.  

Имајући у виду ове околности и неизвесности сопственог приходовања, за 
2011.годину планирамо 1.384.000 динара сопствених прихода. Уколико се план 
оствари, сопствени приходи ће се распоредити на следећи начин: 
 

• 411000 - Плате и додаци запослених – 300.000 
За рад на терену, запосленима ангажованим на сређивању архивске грађе у 

регистратурама, што се сматра повећаним обимом посла, као и за рад увећаног 
обима у Архиву, исплаћују се надокнаде у висини до 30%, дозвољеној по 
Посебном колективном уговору за установе културе.  

 
• 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца - у односу на 

планирани износ за плате и додатке износиће укупно 54.000 динара. 
 

• 413000 - Накнаде у натури – 10.000  
Предвиђен је незнатан износ за евентуалну доплату преко буџетских 

средстава за картице за превоз. 
 



• 414000 – Социјална давања запосленима – 40.000  
 За помоћи у случају смрти члана породице и помоћ у медицинском лечењу 
запосленог (по  20.000 динара). 
 

• 416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи – 100.000 
 

• 421000 – Стални трошкови – 100.000 
Трошкови платног промета на рачуну сопствених прихода не надокнађују се 

из средстава буџета, па је за ове намене планирано 20.000 динара, а како се  из 
буџета, такође, не издвајају средства за осигурање лица, то је планиран износ од 
30.000 динара.  
 За остале сталне трошкове планирани су следећи износи: енергетске услуге 
20.000; комуналне и услуге комуникација по 10.000, а исти износ од 10.000 
намењен је закупу имовине и опреме.  

• 422000 – Трошкови путовања – 60.000 
     Од укупно планираних, половина средстава потребна је за рефундирање 

трошкова градског превоза тројице војника на цивилном служењу војног рока у 
нашој установи, а остало је намењено за обилазак регистратура на терену и 
службена путовања и професионалне контакте са Архивом Србије у Београду и  
регионалним архивима у Републици.  
 

• 423000 – Услуге по уговору – 320.000  
Укупан планирани износ ћемо распоредити за допуну недостајућих 

буџетских средстава на следећим контима: 
 - административне услуге – 10.000 динара, јер из буџета нема издвајања за 
ове намене; 
 - компјутерске услуге – 20.000 динара за одржавање компјутерског програма 
службе рачуноводства; 
 - услуге образовања и усавршавања запослених – 30.000 динара за исплату 
плата војницима на цивилном служењу војног рока у нашој установи; 

- услуге информисања – 20.000 динара за издавачку делатност и годишњу 
претплату на Народне новине; 

- стручне услуге – 20.000 динара за исплату по уговорима о допунском раду 
код ангажовања колега из косовских архива (радно ангажованих у нишком 
Архиву) приликом сређивања на терену; 

- услуге за домаћинство и угоститељство – 100.000 динара; 
- репрезентација – 40.000 динара; 
- остале опште услуге – 80.000 динара. 

                           
• 424000 - Специјализоване услуге – 50.000 



Од укупно планираног, износ од 30.000 динара намењен је медицинским 
услугама, односно обавезном годишњем систематском превентивном 
задравственом прегледу запослених, а по 10.000 динара намењено је услугама 
културе и осталим специјализованим услугама. 

 
• 425000 - Текуће поправке и одржавање – 50.000  

Овај износ наменили смо једним делом одржавању зграде (20.000) за 
евентуалне трошкове у случају квара на  електричној и водоводној мрежи, као и за 
случај квара на опреми (30.000).  

 
• 426000 - Материјал – 140.000  

У случају да буџетска средства не буду довољна, из сопствених прихода 
обезбедићемо канцеларијски материјал за 15.000 динара. Материјал за образовање 
и усавршавање запослених представља највећи део планираних средстава – 85.000 
динара се односи на претплате за “Службени гласник” и “Жуту књигу”, а по 
10.000 динара планирано је за материјал за саобраћај, културу, одржавање 
хигијене и посебне намене. 
 

• 482000 - Порези, обавезне таксе и казне – 80.000 
     Овим износом отворена је позиција за случај потребе плаћања пореза, такси 

и казни, као и за регистрацију службеног возила. 
  
• 483000 - Новчане казне по решењу суда – за евентуалне трошкове ове 

врсте планирано је 10.000 динара. 
 

• 512000 – Машине и опрема – 40.000 
Уколико за набавку административне и опреме за културу планирана 

буџетска средства не буду довољна, интревенисаћемо сопственим средствима у 
износу од по 20.000 динара. 
 

• 515000 – Нематеријална имовина – 30.000 
За откуп архивске грађе и набавку књига из области историографије, 

архивистике и хуманистичких наука. 
   

                                      
Председник Управног одбора,    

         Љиљана Радојковић-Јовановић 
   
 

 


