
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 01.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада 
Историјског архива Ниш за 2013. годину

II  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада  Историјског 
архива Ниш за 2013.  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 Иванка Станчевски, директор Историјског архива Ниш.

Број: 150-9/2013-03
Датум: 01.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



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 ________________ донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада  Историјског архива Ниш за 
2013. годину,  број 01/14-13, који је донео Управни одбор ове установе, на седници 
одржаној 08.01.2013. године.

II Програм рада Историјског архива Ниш за 2013. годину реализоваће 
се  у  складу  са  Финансијским планом ове  установе за 2013. годину.

III Решење  доставити  Историјском  архиву  Ниш  у  Нишу,  Управи  за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                  Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор  Историјског архива   Ниш, на седници  одржаној 08.01.2013. 
године донео  је   Програм рада   Историјског  архива  Ниш  за 2013.  годину, број 
01/14-13.

За  Историјски  архив  Ниш,  година  2013.  је  јубиларна  година,  у  којој 
обележава 65 година постојања и рада. Имајући у виду да се овај јубилеј дешава у 
години  велике  прославе  за  хришћански  свет,  17  векова  од  Константиновог 
Миланског едикта, Историјски архив ће настојати да своју улогу највише што може 
осветли и јавности приближи кроз једанаести број часописа “Пешчаник”. 

У  оквиру  изложбене  активности  први  пут  у  јубиларној  години  Архив  ће 
приредити изложбу старих књига, које до сада нису биле доступне широј јавности. 
Реч је о збирци од 81 старe књигe насталe од 1788. до 1867. године.

Своју делатност, према Одлуци о оснивању Историјског архива Ниш у Нишу, 
Установа  обавља  на  територији  Града  Ниша  а  у  складу  са  Решењем  Владе 
Републике Србије, и на територијама 7 припадајућих општина: Алексинац, Ражањ, 
Сокобања, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина и  Сврљиг.

Програм  рада  Историјског  архива  за  2013.  годину,  поред  набројаних 
активности садржи и основне податке о Установи,  делатности и организационој 
структури, као и програмске активности које се одвијају кроз: Службу сређивања и 
обраде архивске грађе, Службу заштите архивске грађе ван архива, Службу депоа 
и  техничке  заштите  архивске  грађе  са  лабораторијом  за  микрофилмовање, 
Информативно пропагандну службу са библиотеком и  Службу општих послова. 

У  јубиларној  години  Архив  ће  издати  другу  књигу  “Водича  кроз  архивску 
грађу Историјског  архива Ниш”.  Она ће обухватити  216 фондова и две збирке 
приспеле у Архив од  1991. до 2012. године, али и ранијег датума пријема, који 
међутим, нису били обухваћени првом књигом “Водича кроз архивску грађу”. Прва 
књига “Водича”, објављена је још1996. године.

Чланом 12.  став 2.  Одлуке  о  буџету Града Ниша („Службени лист  Града 
Ниша“  број  108/2012)  прописано  је  да  „Надлежни  орган  индиректног  корисника 
доноси  годишњи финансијски  план  у  складу са  законом,  другим  прописом или 
статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник.“

Управа за образовање, културу, омладину и спорт је, као директни корисник, 
дала  сагласност  на  Финансијски  план  Установе,  који  је  у  циљу  целовитог 
сагледавања Програма достављен у прилогу.

Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима 
Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење решења о давању 
сагласности на Програм рада  Историјског архива Ниш за 2013. годину.

     
  

По овлашћењу-Начелник
     Управе за образовање, културу,
                омладину и спорт

                                                                                  _______________
                                                                                    Јелица Велаја



  Бр. 01/14-13
Ниш, 8.1.2013.

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 седници одржаној 8.1.2013. године доноси

 П   Р   О   Г   Р   А   М        Р   А   Д   А

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ  ЗА  2 0 1 3.  ГОДИНУ

I     О     С     Н     О     В     Н     И       П     О     Д     А     Ц     И  

Историјски архив Ниш основан је као архивско средиште 24. априла 1948. 
године Одлуком Министарства просвете НР Србије, чиме је у Нишу званично 
започела организована друштвена брига о писаним документима. Године 2013. 
навршава се 65 година постојања и рада Историјског архива Ниш, остваривања 
законских  и  професионалних  обавеза  у  прикупљању,  чувању  и  сређивању 
архивске грађе на широком подручју надлежности које је овом Архиву одредила 
Влада Републике Србије.

У својој историји Архив је  мењао назив,  организацију  и  територијалну 
надлежност. У периоду од 1951. до 1956.године био је Градска државна архива, а 
од 1956. до 1959.године био је Историјски архив среза Ниш, који је обухватао 16 
општина са територија срезова Ниш, Прокупље и Пирот.

Формирањем округа у Србији 1991.године, архивска одељења у Прокупљу 
и  Пироту  прерасла  су  у  самосталне  архивске  установе,  а  надлежност 
Историјског архива у Нишу сведена је  на територију града Ниша и општина 
Ражањ, Сокобања, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан.

У  Историјском  архиву  Ниш  заштићено  је  укупно  924  фонда  вредне 
архивске грађе у обиму од око 3.500 метара дужних. Фондови су разврстани у 
три  основне  групе:  а)   архивски  фондови  државних  органа,  установа, 
организација и других институција;

            б)      породични и лични архивски фондови;
          в)      збирке

Највећа количина архивске грађе сачувана је о раду Скупштине среза Ниш 
(1944-1967)  –  1225 кутија  документације  заузело је  читав  један  депо.  Ништа 
необично,  ако се зна  да  је  нишки срез  у  свом саставу 1946.  године имао 39 
општина  са  бројним  органима,  секретаријатима,  одељењима,  управним 
установама и инспекцијама за све области друштвеног живота, од унутрашњих 
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послова  и  опште  управе  до  социјалне  политике,  народног  здравља,  рада  и 
радних односа. 

Архивска грађа је категорисана – у Историјском архиву Ниш заштићено је 
56 фондова архивске грађе од изузетног и великог значаја у укупном обиму од 
536,6 метара дужних. Фондове од изузетног културног значаја   прогласила је 
Влада Републике Србије, а Архив Србије, на предлог нишког Архива, установио 
је списак фондова од великог културног значаја.

Архив чува и 81 стару књигу насталу од 1788. до 1867. године. Најстарије 
међу  њима,  заведене  под  редним  бројем  1.  су  “Басне  Езопове  и  других 
баснописцев”,  које је превео и приредио Доситеј  Обрадовић, а штампане су у 
Лајпцигу 1788. године, као и примерак књиге првог српског историчара Јована 
Рајића,  аутора  “Историје  разних  словенских  народов”,  издате  1794.  године  у 
Бечу.  Ту  су  и  Зборници  закона,  уредаба  и  уредбених  указа  у  Књажевству 
Србском  од  1839.  до  1868.  године.  Архив  такође  чува  и  228  ретких  књига 
насталих  у  периоду  од  1868.  до  1945.  године,  више  хиљада  наслова  нишке 
периодике  и  старе  штампе.  Најстарије  су  “Нишке  новине”  из  1886.  године  и 
“Слобода”– лист за  политику, привреду и књижевност из 1889.  године.  Из те 
године  Архив  чува  и  12  примерака  најстаријег  дечјег  листа  “Ђаче”,  чији  је 
издавач био учитељ Петар Никетић.

У Историјском архиву Ниш заштићено је 213 црквених матичних књига 
рођених, венчаних и умрлих из периода од 1837. до 1913. године са територије 
која му је дата у надлежност.

У Архиву се чувају и збирке позивница, разгледница, честитки, плаката, 
фотографија и збирка VARIA, сa око 1.000 вредних појединачних предмета. Под 
бројем 1.  је  најстарији  документ  Историјског архива  у Нишу - бакротиск  из 
1737.године.

Благо  нишког  Архива  презентовано  је  јавности  у  оквиру  културно 
просветних активности – издавачких и посебно, изложбених. У минуле 64 године 
историје  Историјског  архива  Ниш  приређене  су  83  изложбе  архивских 
докумената – прва је организована 1954., а 2012. године постављена је изложба 
“Стара штампа у Нишу (1886-1941)”. 

Почетак издавачке делатности везује се за 1982. годину, када је објављен 
зборник докумената најстаријег фонда “Сокобања и срез бањски” (1936-1914). 
Часопис  за  архивистику,  историографију  и  хуманистичке  науке  “Пешчаник” 
покренут је 2003. године, а најновији издавачки подухват је монографија “Од 
кмета до градоначелника (1878-2012)” која је резултат сарадње са Градом Нишом 
и Нишким културним центром. 

Архивска грађа која се чува у депоима Историјског архива Ниш, доступна 
је  заинтересованим  истраживачима,  а  у  оквиру  редовне  делатности,  Архив 
грађанима издаје различита уверења (о радном стажу, школовању), као и копије 
пројеката и грађевинских дозвола и других докумената из рада органа управе – 
месних  и  народноослободилачких  одбора  општина  и  скупштина  општина  до 
1979.године, предатих Архиву, и из рада предузећа која су престала са радом и 
код којих је завршен стечајни поступак.

За немерљив допринос очувању драгоцене српске баштине Историјском 
архиву Ниш припала је “Златна архива” за 2008. годину, коју додељује Архив 
Србије из фонда Александра Арнаутовића.
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Историјски  архив Ниш смештен  је  у  Тврђави,  у  згради  која  је  и  сама 
вредан споменик културе – једини сачувани јавни објекат с краја XIX века. 

II     Д     Е     Л     А     Т     Н     О     С     Т       А     Р     Х     И     В     А  

Претежна делатност Установе је: 
-    91.01 - Делатност библиотека и архива
Споредна делатност Установе је:
- 58.11 – Издавање књига
- 58.14 – Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 – Остала издавачка делатност

Архив обавља делатност заштите покретних културних добара-архивске 
грађе у оквиру утврђеног система заштите и коришћења културних добара и 
заштите  друштвених  интереса  у  овој  области  у  смислу  Закона  о  културним 
добрима (“Сл.гласник РС”, бр.71/94).

У оквиру ове делатности, Архив:
- прикупља, преузима, сређује, обрађује, чува и одржава архивску грађу и 

користи савремене системе у обради архивске грађе;
-  истражује и евидентира архивску грађу која ужива претходну заштиту;
-  предлаже,  проглашава,  односно утврђује  архивску грађу као културно 

добро;
-  води регистар и документацију о архивској грађи;
- врши стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем 

и одабирањем архивске грађе, као и излучивањем безвредног регистратурског 
материјала који се налази ван Установе;

- пружа стручну помоћ приликом чувања и одржавања културних добара 
сопственицима и корисницима тих добара;

-  спроводи мере техничке и физичке заштите архивске грађе;
-  издаје  публикације,  приређује  изложбе,  организује  предавања  и  друге 

пригодне облике културно-образовне делатности;
- истражује и презентира архивску грађу од посебног значаја за историју и 

културу Ниша и подручја за које је територијално надлежна;
-  налаже  предузимање  мера  за  отклањање  утврђених  недостатака  у 

погледу заштите архивске грађе и регистратурског материјала;
- објављује архивску грађу;
-  обавља  истраживања  ради  стварања  целина  архивске  грађе  (архивски 

фонд);
-  издаје  уверења  о  чињеницама  које  су  садржане  у  архивској  грађи  и 

копије  докумената  из  архивске  грађе,  на  захтев  државних  и  друштвених 
огранизацијама и органа, као и грађана за остваривање њихових личних права;

- омогућава заинтересованима увид и истраживање архивске грађе.
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III    О     Р     Г     А     Н     И     З     А     Ц     И     О     Н     А        С     Т     Р     У     К     Т     У     Р     А  

Историјски  архив Ниш је  буџетска  установа  коју  финансира  оснивач  – 
град Ниш, број запослених је 22, од којих је један примљен на одређено време од 
12 месеци. Организациона шема обухвата 5 служби:

1. Служба сређивања и обраде архивске грађе; 
2. Служба заштите архивске грађе ван архива;
3. Служба  депоа  и  техничке  заштите  архивске  грађе  са  лабораторијом 

за микрофилмовање;
4. Информативно-пропагандна служба са библиотеком и 
5. Општа служба. 

Кадровску структуру чине:
• 4 архивска саветника са високом стручном спремом: 
• 2 виша архивиста са високом стручном спремом; 
• 4 архивиста са високом стручном спремом;
• 1 дипломирани економиста;
• 1 дипломирани социолог;
• 2 са вишом стручном спремом (економиста и виши арх. помоћник); 
• 3 архивска помоћника са средњом стручном спремом;
• 2 чувара са III степеном стручне спреме (од којих је један на одређено 

време);
• 1  радник на  одржавању  зграде  и  имовине  -  домар  са  IV  степеном 

стручне спреме (ватрогасац);
• 2 НКВ радника са основном школом.

У  Историјском  архиву  Ниш  радно  су  ангажовани  радници  косовских 
архива – два из Архива Косова и Метохије и два из призренског Архива. Ови 
радници  су  на  платном  списку  Министарства  културе  Републике  Србије,  а 
обављају послове у Служби депоа и Служби заштите архивске грађе ван архива, 
уз повремени одлазак и обилазак српских стваралаца архивске грађе у северном 
делу Косовске Митровице.
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IV    П     Р     О     Г     Р     А     М        Р     А     Д     А  

За Историјски архив Ниш, година 2013. је  јубиларна – обележавамо 65 
година постојања и рада наше институције. То чинимо у години велике прославе 
–  хришћански  свет,  Ниш  и  Србија  обележиће  17  векова  од  Константиновог 
Миланског  едикта  и  његове  историјске  улоге  у  утемељењу  хришћанске 
цивилизације.  Настојаћемо  да  ту  улогу  највише  што  можемо  осветлимо  и 
јавности  приближимо  радовима  за  једанаести  број  часописа  “Пешчаник”.  У 
Архиву  се  чува  фотографија  са  свечаности  обележавања  1600.  годишњице 
Миланског  едикта,  која  је  одржана  у  Нишу  последњих  дана  децембра  1913. 
године.  Свечаности  су  присуствовали  престолонаследник  Александар, 
председник Министарског савета Никола Пашић и најважије личности црквене 
хијерархије  –  Митрополит  Београдски  и  Србије  Димитрије,  Митрополит 
Скопски Вићентије,  Епископ Нишки Доситеј  и ректор Петроградске  Духовне 
академије доктор Атанасије. Овај догађај од пре једног века биће повод за текст 
у  часопису,  досадашња  истраживања  на  Медијани  и  ранохришћамским 
споменицима у Нишу, такође.

Јубиларну, 65. годину  остваривања своје мисије дочекујемо оценом да су 
минуле  деценије  биле  испуњене  преданим  радом  и  видљивим резултатима  у 
прикупљању  вредне  архивске  грађе,  њеном  чувању  и  сређивању,  али  и 
презентовању  јавности,  што  је  овој  установи  обезбедило  посебно  место  у 
културном животу Ниша и Нишавског управног округа.

Од  првог  дана  и  прве  пословне  1948.  године,  Архив  је  место  где  се 
акумулирају  сведочанства  садржајно,  по  правилу,  непоновљива,  која  су  кроз 
време  настајала  и  даље  настају  доносећи  све  новије  податке  и  релевантне 
чињенице о развоју друштва. Архивска грађа поуздан је сведок свега што се у 
одређеним историјским раздобљима догађало и стварно догодило у политичко- 
привредном, али и просветном, здравственом и културно-уметничком животу на 
подручју Ниша и југа Србије. Обавеза је Архива да све то среди, сачува, учини 
доступним  истраживачима,  али  и  да  најзначајнија  документа  презентира 
јавности. 

У  оквиру  изложбене  активности  први  пут  у  јубиларној  години 
приредићемо изложбу  старих  књига,  које  до  сада  нису  биле  доступне  широј 
јавности. Реч је о збирци од 81 старe књигe насталe од 1788. до 1867. године. 
Биће сачињен репрезентативни избор – најстарија књига у овој збирци је “Басне 
Езопове  и  других  баснописаца”,  које  је  приредио  Доситеј  Обрадовић,  а 
штампана је у Лајпцигу 1788. године. Неколико година касније, 1794. у Бечу је 
штампана “Историја разних словенских народов” Јована Рајића; Вук Караџић је 
1866. године у Бечу штампао “Српске народне песме из Херцеговине”, а годину 
дана  касније,  1867.  из  штампе  је  изашла  књига  “Живот  и  обичаји  народа 
српскога”. Грађани ће моћи да виде и “Зборнике закона, уредаба и уредбених 
указа Кнежевине и Краљевине Србије”. 

У јубиларној години Архив ће издати другу књигу “Водича кроз архивску 
грађу Историјског архива Ниш”. Она ће обухватити  216 фондова и две збирке 
приспеле у Архив од  1991. до 2012. године, али и ранијег датума пријема, који 
међутим, нису били обухваћени првом књигом “Водича кроз архивску грађу”.
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На овом месту, зарад илустрације значаја овог посла, треба рећи да су водичи 
важна  информативна  средства  која  архиви  издају  о  својој  грађи,  а  служе 
упознавању  јавности  са  богатством  грађе,  њеним  саставом  и  садржином 
фондова. Као такви, водичи су неопходан оријентир истраживачима да одреде 
који  им фондови могу  бити  од  користи за  тему коју  истражују.  Прва  књига 
“Водича”, иначе, објављена је 1996. године.

Суштинска  архивска  делатност,  међутим,  како  је  одредио  Закон  о 
културним добрима, је старање о архивској грађи. Од укупно пет, три службе 
Историјског  архива  Ниш баве  се  непосредним радом са  архивском грађом – 
Служба  заштите  архивске  грађе  ван  архива,  Служба  сређивања  и  обраде 
архивске грађе и Служба техничке заштите архивске грађе са лабораторијом за 
микрофилмовање и дигитализацију.

Служба заштите архивске грађе ван архива 

Посао ове службе одвија се у организацијама, институцијама и уопште код 
пословних субјеката,  независно од својинских односа,  који радећи, производе 
велике  количине  документације.  Увид  у  поступање  са  том  документацијом, 
пружање стручне помоћи и право надзора – законска су овлашћења архива и 
заправо значе остваривање његове управне функције у овом сегменту.  Архив 
налаже како да  се  поступа са документацијом,  како да  се  и на  основу којих 
критеријума она вреднује и одабира и издаје решења о излучивању безвредног 
регистратурског материјала,  кад су испуњени за то прописани услови.  Архив 
даје  сагласност  на  Листе  категорија  регистратурског  материјала  са  роковима 
чувања, којима сваки стваралац архивске грађе одређује значај одређене врсте 
документације и утврђује до ког ће се рока она чувати. Кад је реч о одређивању 
документације  која  има  трајну  вредност,  архиви о  томе  имају  кључну  реч  – 
сагласношћу коју на тај документ даје архив постиже се усклађеност са општим 
прописом  о  чувању  документације,  односно  води  се  рачуна  о  историјском 
значају документације за будућа друштвена истраживања.

Оријентир за рад ове службе је Упутство о приоритетима Архивског већа 
Архива Србије.  У складу с  њим, Служба заштите архивске грађе  ван архива 
Историјског архива Ниш за 2013. годину планира обилазак и преглед архивске 
грађе органа управе, који таквом прегледу подлежу сваке године. Планира се 
обилазак  100  регистратура  у  Нишу  и  општинама  које  су  у  територијалној 
надлежности Историјског архива Ниш (Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Гаџин 
Хан,  Ражањ,  Сокобања,  Дољевац).  Такође,  планира  се  обилазак  јавних  и 
приватних предузећа, како би се установљена пракса поступања са архивском 
грађом одржала на законом прописаном нивоу. Код новоформираних приватних 
предузећа таква пракса тек треба да се успостави, тако да ће и она бити предмет 
обилазака и отварања досијеа у Историјском архиву Ниш.

Служба је све досијее стваралаца архивске грађе пренела у електронски 
облик, што је омогућило ефикаснији рад и увид у досијеа 1200 регистратура о 
чијој се грађи стара Историјски архив Ниш.
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Ове,  2013.  године  планирамо  да  у  сарадњи  са  Архивом  Србије  у 
Централни регистар културних добара почнемо да уносимо податке о архивској 
грађи од значаја, великог значаја и изузетног културног значаја, уколико такав 
програм буде успостављен.

Рутински посао ове службе је преузимање архивске грађе из регистратура 
које  су  престале са  радом,  или се  користе  законском могућношћу предавања 
грађе архиву после 30 година. Тај посао ће се, међутим, отежано одвијати због, 
сада већ дефинитивног недостатка простора, односно смештајних капацитета. О 
напорима да се он обезбеди и активностима томе у прилог биће још речи у овом 
Програму.

Средства потребна за рад ове службе финансијски се исказују платама за 
два  запослена  радника,  издацима  за  канцеларијски  материјал,  који  је  на 
годишњем нивоу планиран у укупном износу од око 100.000 динара (за ову и све 
остале  службе)  и  трошковима  обиласка  регистратура  на  терену  за  које  је 
предвиђено  20.000  динара  намењених  куповини  горива  за  службено  возило 
(материјал за саобраћај).

Служба сређивања и обраде архивске грађе

Сређивањем створен ред у архивској грађи предуслов је њеног коришћења, 
што овом послу даје карактер основног, не само по значају, већ и по обиму. Не 
може се, наиме, обезбедити да у Архив долази само сређена грађа, што је иначе 
архивистички принцип – нарочито не у транзиционим временима нашег друштва. 
У стечајним поступцима у новије време, истина, више је реда у поступању са 
архивском грађом, ревноснији је рад стечајних управника, али је у преузећима 
која мењају власнике грађа и даље прилично често у опасности. Нови власници, 
наиме,  нестрпљиви су  у  настојању  да  се  ослободе  документације  фирме коју 
купују,  па Архив прихватајући је  у  несређеном стању,  аутоматски прихвата и 
обавезу њеног накнадног сређивања. То је иначе посао којим се бави најбројнија 
служба у Архиву – од укупно 13 архивиста,  сређивањем и обрадом архивске 
грађе бави се њих шесторо. План ове службе за 2013. годину обухвата сређивање 
и обраду следећих фондова архивске грађе:

1. Удружење трговаца за град и срез нишки (1919-1948)
2. Регионална привредна комора Ниш (1962-1983)
3. Градско предузеће “Народни млин” Ниш (1947-1948)
4. Среска пољопривредна станица “Нишава” Нишка Бања (1948-1953)
5. Трговинско предузеће “Инвест” Ниш  (1959-1963)
6. РО “Истраживачко развојни центар ИРЦ” Ниш
7. Дечији дом “Ђидо” Прћиловица (1945-1954)
8. Окружни дечији дом Нишка Бања (1945-1948)
9. Столарско четкарско предузеће и стругара Ниш
10.Градско саобраћајно предузеће Ниш
11.СТР за промет пољопривредним производима “Бубањ” Ниш (1954-1960)
12.Трг.предузеће за промет колонијалном робом “Шумадија” Ниш (1951-1959)
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13.Млинско предузеће Црвена звезда Дољевац (1953-1959)
14.Државно млинско предузеће “Млинпред” Ниш (1948-1950)
15.Трговинско предузеће на велико и мало “Трговина” Ниш (1969-1973)
16.Удружење рабаџија, фијакериста и таљигаша (1946-1969)
17.Фабрика кожа АД Ниш 
18.Рударска индустријска школа са интернатом Јелашница (1947-1952)

Ова служба ће, у сарадњи са Службом депоа и техничке заштите до краја 
2013.  године идентификовано,  обрадити и разврстати 13 дужних метара књига 
архивског фонда “Градски народни одбор Ниш (1944-1955)”.

Остваривање програма рада Службе сређивања и  обраде архивске грађе 
финансијски  се  исказује  платама  за  шесторо запослених,  трошковима набавке 
канцеларијског материјала (укупан планирани износ од око 100.000 динара већ је 
поменут у оквиру трошкова претходне службе).

Служба депоа и техничке заштите архивске грађе
 са лабораторијом за микрофилмовање 

Брига  о  великој  количини  архивске  грађе  која  се  чува  у  Историјском 
архиву Ниш – реч је о 3.435 дужних метара, распоређених у 920 фондова, као и 
пријем нове грађе, пописивање и смештај у полице, основни су, свакодневни и 
трајни посао ове службе. Она се мора одликовати систематичношћу – суштина је 
да се топографским обележавањем и вођењем сваковрсних евиденција постигне 
прегледност  и  брза  оријентација  у  проналажењу  докумената  за  потребе 
истраживача, али и Службе сређивања и обраде архивске грађе.

Служба депоа, дакле, брине о целокупној архивској грађи смештеној у 8 
депоа, не рачунајући прихватни, укупне површине 400 квадратних метара. Води 
се сумарна евиденција о свим фондовима и збиркама, односно од 2008. године 
општи инвентар по обрасцима у електронској форми О-1 и за нове фондове О-2 и 
то  ће  бити  настављено.  Сви  фондови  за  које  имамо  отворен  досије  већ  су 
доступни  на  обрасцима  у  електронском  облику  О-5  које  је,  за  све  архиве  у 
Републици,  устројио  Архив  Србије,  а  у  које  се  уносе  најзначајнији  подаци  о 
садржају и карактеру грађе.

Послови техничке заштите архивске грађе микрофилмовањем, које смо као 
континуирану  делатност  започели  2007.  године,  биће  настављени  –  за  2013. 
годину планирамо микрофилмовање 73 кутије архивске грађе фонда “Удружење 
занатлија за град Ниш и Срез нишки” (1911-1950). 

У области дигитализације архивске грађе до краја 2013. године планирамо 
да  завршимо дигитализовање  техничког  одељка  фонда  “Градско  поглаварство 
Ниш” (1918-1944), који је категорисан као фонд од великог културног значаја. 
Циљ је  да  се  олакша рад на проналажењу грађевинских,  употребних дозвола, 
пројектне документације и уопште докумената који имају снагу правних доказа – 
уверења, преписи, оверене фотокопије за остваривања права приватних лица и 
правних субјеката у пословима доказивања власништва над непокретностима и 
других правних ствари.

Годишње се од Архива потражи више стотина докумената ове врсте.
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Служба депоа има 4 запослена радника – сем њихових плата, финансијски 
захтеви ове службе исказују се трошковима набавке канцеларијског материјала, 
затим  микрофилмова,  фиксира,  развијача  и  другог  материјала  намењеног 
техничкој заштити архивске грађе, са позиција материјал за културу и материјал 
за посебне намене у износу од 60.000 динара.

Информативно-пропагандна служба са библиотеком

Ова  служба  поуздан  је  ослонац  истраживачима  којима  Архив  пружа 
стручну помоћ у коришћењу архивске грађе, како би на најбољи начин обрадили 
теме које их интересују. Микрофилмовани фондови – а то су првенствено они 
који су категорисани као грађа од изузетног значаја, као и добар део фондова од 
великог културног значаја, доступни су за истраживање на микрочитачима, што 
истраживачки  рад  чини  ефикаснијим.  Истраживачима  је  такође  доступно 
претраживање базе података дигитализованих фондова. 

Архив ће у 2013. години у оквиру изложбене делатности приредити нову 
изложбу – биће то 84.  изложба архивских докумената и експоната у историји 
Историјског  архива  Ниш  дугој  65  година.  Већ  смо  уобичајили  да  изложбу 
припремамо  за  градску  културну  манифестацију  “Ноћ  музеја”.  Овога  пута 
посетиоци ће моћи да виде старе књиге које се чувају у Историјском архиву Ниш. 
Биће  направљен  репрезентативни  избор  из  збирке  од  око  80  старих  књига. 
Изложићемо књиге из XVIII века, које су Вук Караџић и Јован Рајић штампали у 
Бечу, а Доситеј Обрадовић у Лајпцигу. Старе књиге први пут ће бити приказане 
јавности на овој изложби.

Часопис  “Пешчаник”  у  свом  једанаестом  броју  имаће  као  најважнију 
тематску целину радове о Цару Константину и верској толеранцији. Тиме ћемо 
се, као установа, укључити у прославу 1700 година доношења Миланског едикта. 

Информативно-пропагандна служба сарађиваће са школама и факултетима. 
Посете  ђака  и  студената  Архиву  претвараће  у  часове  историје  и  свакој  новој 
генерацији  скретаће  пажњу  на  значај  архивских  докумената  као  аутентичних 
сведока догађаја на овим просторима.

Општа служба

Општа  служба  ће  у  2013.  години  предузимати  све  неопходне  мере  и 
активности  како  би  се  додатни  простор  за  смештај  архивске  грађе  –  објекат 
“Апсана” у нишкој Тврђави, учинио условним за те намене.

Прво и основно је обезбеђивање пројектне документације и увршћивање 
овог  објекта  у  програме  изградње  града  у  2013.  и  Програм  капиталног 
инвестирања у култури, како би се обезбедила потребна средства за адаптацију 
овог објекта за коју је услове дао Завод за заштиту споменика културе у Нишу.
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Судбина тог пројекта, као и пројекта којим смо конкурисали код Министарства 
културе  РС  за  средства   за  штампање  друге  књиге  Водича  биће  предмет 
континуираног интересовања Опште службе, уз подразумевајуће стварање свих 
неопходих услова – од организационих до правних и финансијских за оптималан 
рад  свих  запослених  и  остваривање  законских  и  професионалних  обавеза 
установе.

Домен рада  службе је и праћење законских и других прописа из области 
рачуноводства,  израда  извештаја  и  планова  који  се  односе  на 
материјално-финансијско  пословање,  као  и  послови  са  Управом  за  трезор, 
оснивачем и другим органима који учествују у финансирању Архива. 

Старање о стању зграде Архива, која је и сама културно добро, одржавање 
и зграде и опреме, свакодневни је посао Опште службе, која спроводи законске 
одредбе провере инсталација и мере заштите од пожара. За ове послове годишње 
се  утроши  око  180.000  динара  рачунајући  и  одржавање  зграде  и  одржавање 
опреме. 

Програм  рада  Историјског  архива  Ниш  за  2013.  годину  је  усклађен  са 
Финансијским планом Историјског архива Ниш за 2013. годину. За реализацију 
Програма  користиће  се  и  сопствени  приходи  које  Архив  буде  остварио 
пружањем  услуга  и  евентуалним  преносом  средстава  из  општина  за  које  је 
територијално надлежан.

   Председник Управног одбора, 
                      Живадин Дисић
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  Бр.01/15-13
Ниш, 8.1.2013.

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 седници одржаној  8.1.2013. године доноси

Ф И Н А Н С И Ј С К И    П Л А Н 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ  ЗА  2 0 1 3.  ГОДИНУ

Поз
Екон.
клас. О   п   и   с Буџет 

2013

Прих.настали 
употребом 
јавних средс.

У К У П Н О

96 411 Плате и додаци запослених 16.722.000 500.000 17.222.000
100 - плате и додаци запослених 16.722.000 500.000 17.222.000

97 412 Соц.доприноси на терет послодавца 2.993.000 90.000 3.083.000
100 - допр. за пенз. и инвалидско осигурање 1.840.000 55.000 1.895.000
200 - допринос за здравствено осигурање 1.028.000 31.000 1.059.000
300 - допринос за незапосленост 125.000 4.000 129.000

98 413 Накнаде у натури 600.000 120.000 720.000
100 - накнаде у натури 600.000 120.000 720.000

99 414 Социјална давања запосленима 200.000 40.000 240.000
300 - отпремнине и помоћи 200.000 20.000 220.000
400 - помоћ у медицинском лечењу 0 20.000 20.000

101 416 Награде запосленима и остали пос.рас. 40.000 5.000 45.000
100 - награде зап.и остали посебни расходи 40.000 5.000 45.000

102 421 Стални трошкови 1.012.000 100.000 1.112.000
100 - платни промет 90.000 20.000 110.000
200 - енергетске услуге 580.000 20.000 600.000
300 - комуналне услуге 170.000 10.000 180.000
400 - услуге комуникација 100.000 10.000 110.000
500 - трошкови осигурања 72.000 30.000 102.000
600 - закуп имовине и опреме 0 10.000 10.000

103 422 Трошкови путовања 100.000 40.000 140.000
100 - трошкови служб. путовања у земљи 100.000 35.000 135.000
300 - трошкови путов. у оквиру редовног рада 0 5.000 5.000

104 423 Услуге по уговору 640.000 405.000 1.045.000
100 - административне услуге 0 5.000 5.000
200 - компјутерске услуге 20.000 10.000 30.000
300 - услуге образ. и усавршав.запослених 0 10.000 10.000
400 - услуге информисања 450.000 150.000 600.000
500 - стручне услуге 0 20.000 20.000
600 - услуге за домаћ.и угоститељство 0 100.000 100.000
700 - репрезентација 100.000 50.000 150.000
900 - остале опште услуге 70.000 60.000 130.000

105 424 Специјализоване услуге 48.000 30.000 78.000
200 - услуге образовања и културе 0 10.000 10.000
300 - медицинске услуге 0 10.000 10.000
900 - остале специјализоване услуге 48.000 10.000 58.000

106 425 Текуће поправке и одржавање 180.000 40.000 220.000
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100 - одржавање зграда и објеката 90.000 20.000 110.000
200 - одржавање опреме 90.000 20.000 110.000

Поз
Екон.
клас. О   п   и   с Буџет 

2012

Прих.настали 
употребом 
јавних средс.

У К У П Н О

107 426 Материјал 180.000 160.000 340.000
100 - административни материјал 100.000 20.000 120.000
300 - мат.за образов. и усаврш.запослених 0 100.000 100.000
400 - материјали за саобраћај 20.000 10.000 30.000
600 - материјал за културу 20.000 10.000 30.000
800 - материјал за домаћинство 0 10.000 10.000
900 - материјал за посебне намене 40.000 10.000 50.000

112 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 40.000 40.000
100 - остали порези 0 20.000 20.000
200 - обавезне таксе 0 10.000 10.000
300 - новч.каз.наметнуте од  јед.нивоа влас. 0 10.000 10.000

113 483 Новчане казне по решењу суда 858.000 10.000 868.000
100 - новчане казне по решењу суда 858.000 10.000 868.000

114 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0
115 512 Машине и опрема 0 70.000 70.000

200 - административна опрема 0 50.000 50.000
600 - опрема за културу 0 20.000 20.000

116 515 Нематеријална имовина 0 20.000 20.000
100 - нематеријална имовина 0 20.000 20.000

У К У П Н О : 23.573.000 1.670.000 25.243.000

Б У Џ Е Т    

• 4110 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 16.722.000
У овај износ урачунате су зараде запослених за 12 месеци, са повећањима 

у складу са Упутством за припрему буџета (октобар 2012.г. за 2%; април 2013.г. 
за 2% и октобар 2013. г.  за 0,5%). Обрачунат је ноћни рад и рад на државне 
празнике за раднике на пословима безбедности зграде и имовине. 

Пошто је троје запослених крајем претходне године напредовало у виша 
звања, за исплату њихових зарада ће недостајати 361.000 динара.
 

• 4120 - Социјални доприноси на терет послодавца – 2.993.000
Структура  доприноса  на  обрачунат  износ  бруто  плата  је:  за  ПИО  - 

1.840.000, за здравствено осигурање – 1.028.000 и за незапосленост – 125.000.

• 4130 - Накнаде у натури – 600.000
Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за 21  радника 

обрачунате су по садашњим ценама, а обухватају 12 месеци у 2013. години и 
пренете обавезе за 3 месеца из 2012. године.

• 4140 – Социјална давања запосленима – 200.000
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Социјална давања у износу од  200.000 динара  планирана су  за исплату 
отпремнине приликом одласка у пензију.

• 4160 -   Награде запосленима и остали пословни расходи – 40.000
У 2013. години један запослени навршава 10 година радног стажа и стиче 

право на исплату јубиларне награде. 

• 4210 -  Стални трошкови – 1.012.000 
Издаци за сталне трошкове незнатно су смањени у односу на претходну 

годину  и  распоређени  на  следећи  начин:  платни  промет  90.000 динара, 
енергетске услуге - 580.000 динара, комуналне услуге - 170.000 динара, услуге 
комуникација - 100.000 динара, трошкови осигурања имовине и опреме - 72.000 
динара.

• 4220 – Трошкови путовања – 100.000
Трошкови путовања у земљи намењени су за најнеопходније контакте  са 

Архивом Србије и по потреби регионалним архивима у републици.

• 4230 – Услуге по уговору – 640.000
За одржавање компјутерског програма службе рачуноводства потребно је 

20.000 динара.
Највећи  износ на  овој  позицији  -  450.000  динара  на  услугама 

информисања предвиђен је за штампање једанаестог броја часописа ''Пешчаник'' 
и  нове  публикације,  чије  је  објављивање  део  програма  обележавања  65. 
годишњице нашег Архива. Реч је о другој књизи “Водича кроз архивску грађу 
Историјског архива Ниш” на коме се ради већ 4 године, а који ће обухватити 
више од 200 фондова архивске грађе  примљене у  периоду од 1990.  до  2012. 
године. 

Издавање  двеју  публикација  разлог  је  што  су  издаци  за  остале  опште 
услуге нешто повећани и износе 70.000 динара за исплате по уговорима о делу. 
Уместо једног, планирани су трошкови за одређивање два УДК броја, а ту су и 
трошкови превода резимеа радова из часописа и превод садржаја “Водича” на 
енглески језик.

С  обзиром  да  је  2013.  година  јубиларна,  65.  година  постојања  и  рада 
Историјског  архива  Ниш,  планирана  су  средства  од  100.000  динара  за 
репрезентацију и набавку прикладног пропагандног материјала.

• 4240 – Специјализоване услуге – 48.000
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, 

бр.101/05), закључен је уговор са Агенцијом за безбедност и здравље на раду, 
заштиту животне средине и заштиту од пожара “Превентива”, која уз месечну 
надокнаду од 4.000 динара,  обавља послове безбедности и здравља на раду у 
Историјском архиву  Ниш.  Укупна  годишња обавеза  по  овом уговору  износи 
48.000 динара – остале специјализоване услуге.

• 4250 - Текуће поправке и одржавање – 180.000
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За одржавање зграде планирано је укупно 90.000 динара, од чега је 50.000 
динара намењено законској  обавези  месечне  провере  исправности теретног 
лифта за пренос архивске грађе. Износ од 40.000 динара издвојен је за одржавање 
и поправку електричних и водоводних  инсталација.
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За  одржавање  опреме  предвиђен  износ  од 90.000  динара намењен  је 
редовној годишњој контроли исправности уређаја за дојаву пожара, затим  ПП 
апарата и хидрантске мреже, на шта нас закон обавезује да обавимо  два пута 
годишње, а биће неопходан и сервис клима уређаја у 12 канцеларија.

• 4260 – Материјал – 180.000
Издаци за материјал највећим делом односе се на набавку канцеларијског 

материјала у  износу  од  100.000 динара, материјал  за  саобраћај планиран је  у 
непромењеном  износу  од  20.000  динара.  Материјал за  културу  подразумева 
набавку разређивача и фиксира за 20.000 динара, а 40.000 динара ћемо издвојити 
за материјал  за  посебне  намене,  који  подразумева  набавку  микрофилмова  и 
архивских кутија за смештај сређене архивске грађе.

• 4830 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 858.000
Овај износ намењен је за исплату јубиларних награда запосленима који су 

то право стекли у 2011. и 2012. години, уз евентуалне трошкове судског спора.

*  *  *
Издаци за нефинансијску имовину из средстава буџета града Ниша (Зграде 

и грађевински објекти; Машине и опрема)  су планирани, а биће реализовани у 
складу  са  усвојеним  Програмом  капиталног  инвестирања  у  нефинансијску 
имовину  у  2013.  години  за  директног  корисника  –  Управу  за  образовање, 
културу, омладину и спорт.

ПРИХОДИ НАСТАЛИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Када  је  реч  о  досадашњим сопственим приходима,  односно  приходима 
насталим употребом јавних средстава,  како их третира Упутство за припрему 
буџета града, најпре и овога пута истичемо чињеницу да Историјски архив Ниш 
не  може  у  потпуности  и  прецизно  да  их  испланира  ни  за  2013.годину  из 
једноставног разлога што они не зависе од ове установе и запослених у њој. 
Наиме, ова врста прихода остварује се на терену на основу захтева регистратура 
(стваралаца архивске грађе), што није могуће предвидети, 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  неизвесност  приходовања по  основу 
уплата општина које су у надлежности Историјског архива Ниш, за 2013.годину 
планирамо остваривање  1.670.000 динара прихода насталих употребом јавних 
средстава.

Уколико се план  оствари ови приходи ће  бити распоређени на следећи 
начин:
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• 4110 - Плате и додаци запослених – 500.000
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. 

• 4120 -  Социјални  доприноси  на  терет  послодавца у  односу  на 
планирани износ за плате и додатке износиће укупно 90.000 динара.

• 4130 - Накнаде у натури – 120.000 
             Архив доплаћује једну картицу за превоз у међумесном саобраћају.

• 4140 – Социјална давања запосленима – 40.000 
За помоћи у случају смрти члана породице и помоћ у медицинском лечењу 

запосленог (по  20.000 динара).

• 4160 – Награде, бонуси и остали посебни расходи – 5.000

• 4210 – 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. 

• 4220 – Трошкови путовања – 40.000
      Издвојена средства су намењена за обилазак регистратура на терену и 

службена путовања и професионалне контакте са Архивом Србије у Београду и 
регионалним архивима у Републици. 

• 4230 – Услуге по уговору – 405.000 
Укупан  планирани  износ  ћемо  распоредити  за  допуну  недостајућих 

буџетских средстава на следећим контима:
- административне услуге – 5.000 динара;
- компјутерске услуге – 10.000 динара за одржавање софтвера;
- услуге образовања и усавршавања запослених – 10.000 динара;
- услуге информисања – 150.000 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 – 50.000 динара;
- остале опште услуге – 60.000 динара.
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• 4240 - Специјализоване услуге – 30.000

По 10.000 динара планирано је за услуге културе,  медицинске и остале 
специјализоване услуге..

• 4250 - Текуће поправке и одржавање – 40.000 
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 (20.000). 

• 4260 - Материјал – 160.000 
У случају  да  буџетска  средства  не  буду  довољна,  из  ових  прихода 

обезбедићемо канцеларијски  материјал за  20.000  динара.  Материјал  за 
образовање  и  усавршавање  запослених представља  највећи  део  планираних 
средстава –  100.000 динара  се  односи на претплате за  “Службени гласник” и 
стручне правно-финансијске публикације, а  по 10.000 динара планирано је за 
материјал за саобраћај, културу, одржавање хигијене и посебне намене.

• 4820 - Порези, обавезне таксе и казне – 40.000
За  регистрацију  службеног  возила и  остале  порезе  планирано је  20.000 

динара и по 10.000 динара за обавезне таксе и новчане казне.

• 4830 - Новчане казне по решењу суда – 10.000
          За евентуалне трошкове ове врсте планирано је 10.000 динара.

• 5120 – Машине и опрема – 70.000
Уколико  за  набавку  административне  и  опреме  за  културу  планирана 

буџетска  средства  не буду  довољна,  интревенисаћемо средствима из  прихода 
насталих употребом јавних средстава.

• 5150 – Нематеријална имовина – 20.000
За  откуп  архивске  грађе  и  набавку  књига  из  области  историографије, 

архивистике и хуманистичких наука.

 
Председник Управног одбора, 

    Живадин Дисић
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