
 
          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 27.03.2013. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  
Историјског архива Ниш за 2012. годину.   
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Историјског 
архива Ниш за 2012. 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, директорка Установе Историјски архив Ниш. 

 
 
 
Број: 446-10/2013-03 
 Нишу, 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 
 



 
 
 
 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2013. 
године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању  Историјског архива 
Ниш за 2012.годину, број 01/101-13 од 27.02.2013.године, који је  Одлуком 
број 01/102-13 од 27.02.2013.године усвојио Управни одбор Установе. 
 
 II Решење доставити Историјском архиву Ниш у Нишу, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                                Председник 

 
                 Проф. др Миле Илић 

 
     
     



  
 
      

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Град. 
  На основу  члана 16 Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш у 
Нишу  („Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст),  
Одлуком број 01/102-13 од 27.02.2013.године Управни одбор Установе 
усвојио је Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за 
2012.годину, број 01/101-13 од 27.02.2013.године, и у складу са чланом 9 
поменуте Одлуке, доставио га Управи за образовање, културу, омладину и 
спорт. 
 Пословни резултати Установе остварени током 2012. године 
реализовани су у складу са Законом о културним добрима. Пословање је у 
свему пратило Програм рада установе за 2012. годину. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Историјског архива 
Ниш  за 2012. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и 
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт  предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
  
       Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
 
                НАЧЕЛНИК 
     
              Јелица Велаја 
 



` 

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

   Бр. 01/102-13 
 Ниш, 27.2.2013. 
 
 
            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 својој седници од 27.2.2013.године донео је  
 
 
 

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

архива Ниш за 2012. годину, број 01/101-13 од 27.2.2013. године. 

 

  
О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

   
Успешно остварен Програм рада који је усвојила Скупштина града и 

позитиван финансијски резултат, основне су карактеристике пословања 
Историјског архива Ниш у 2012. години. Остварени су планирани задаци у 
свим сегментима рада – сређивању, обради и техничкој заштити архивске 
грађе, пословима надзора у регистратурама на терену, а план издавачких 
активности је и премашен. Сем јубиларног, десетог броја часописа 
“Пешчаник”, у оквиру пројекта са Градом Нишом и Нишким културним 
центром, Историјски архив Ниш је био суиздавач монографије “Од кмета до 
градоначелника”. Публикација је донела основне податке о 60 личости које су 
од 1878. до 2012. године руководиле градом Нишом и управљале његовим 
развојем. 

 Усвајајући извештај о раду Историјског архива Ниш за 2012. годину, 
Управни одбор је констатовао да је ова установа домаћински пословала, 
пажљиво и штедљиво односећи се према буџетским средствима. Планирани 
обим задатака у 2012. години не само да је остварен, већ је и премашен. 
 
   
 
 

                 
      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, 

                     Живадин Дисић 
 
 



 

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

  Бр. 01/101-13 
Ниш, 27.2.2013. 

 
 
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  2012. ГОДИНУ 
 

 
 
Ефекат пословне 2012. године, која је била 64. у историји Историјског 

архива Ниш је успешно остварен Програм планиран за ову годину и исказан 
позитиван финансијски резултат. Ова генерална оцена базира се на појединачно 
добрим резултатима свих пет служби у организационој структури Историјског 
архива Ниш на остваривању архивских послова почев од основног – прикупљања, 
сређивања, чувања и техничке заштите архивске грађе, до културно просветних 
активности – изложбених и издавачких. План ових последљих – издавачких 
активности премашен је, па је Архив, сем часописа “Пешчаник”, био суиздавач 
монографије “Од кмета до градоначелника” аутора Радивоја Петковића. Пројекат 
рађен у сарадњи са Нишким културним центром и Градом Нишом остварио је 
циљ да се колективно памћење народа, али и писана историја овог краја, обогати 
сећањем на челнике града Ниша од ослобођења од турске власти 1878. до 2012. 
године. Монографија је донела основне податке о 60 личности које су обављале, у 
свим временима деликатну дужност кмета, управника вароши, председника и 
градоначелника града. Задовољава основну знатижељу читаоца одговором на 
питања ко су били ти људи, у каквим условима су радили и шта су за собом, као 
резултат, оставили. Тако је сажета прича о људима истовремено и прича о развоју 
Ниша у минулих 135 година слободног раста и изградње на путу од касабе до 
модерног града. 

Мисију чувара народног памћења Историјски архив Ниш већ 10 година 
остварује и издавањем часописа за историографију, архивистику и хуманистичке 
науке “Пешчаник”. Кроз 263 рада, колико је у часопису до сада објављено, 
освежили смо сећање на важне догађаје из наше ближе и даље прошлости и 
проговорили о знаменитим личностима, које су оставиле траг вредан памћења и 
поштовања. Јубиларни, десети број “Пешчаника”, имао је за главну тематску 
одредницу  век  Балканских ратова  –  у том  контексту осветљена је улога и ратни  
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пут Моравске дивизије првог позива, којој је седиште било у Нишу, испричана 
импресивна биографија ратника – Нишлије Јанаћка Аранђеловића, пренето 
виђење Алберта Бушнела Харта, харвардског професора, које је он стекао 
боравећи 1913. године у Србији и објавио у “Њујорк Тајмсу”. Часопис је такође 
подсетио на важне историјске догађаје (135 година ослобођења Ниша од 
отоманске власти, 70 година пробоја логора на Црвеном крсту, хапшење угледних 
Нишлија 1941. године и многе друге), обрадио више тема од значаја за духовну и 
културну историју, а и развој правних наука дат је у историјској димензији. 
Аутори – професори и сарадници Правног факултета у Нишу, приближили су нам 
развој законодавне власти у Кнежевини Србији, кривично законодавство у 
Кнежевини и Краљевини Србији и традицију поротног суђења у Србији дугу 140 
година. Пореска утаја – појава стара колико и сама држава, илустрована је 
законском регулативом против ове врсте недисциплине грађана, почев од 
Душановог Законика до Закона о пореском поступку из 2002. године. 

Године 2012. Архив је припремио и јавности презентовао изложбу старе 
штампе у Нишу – изложене су новине, листови, гласници који су излазили у 
Нишу у периоду од 1886. до 1941. године. Била је то 83. изложба у историји 
Историјског архива Ниш, која је историју нишке штампе испричала кроз 59 
експоната. Изложени су независни и страначки листови, привредни и књижевни, 
али и стручни, наменски, попут Фотографског или Богословског архива, као и 
хумористички – Архив чува први број нишке “Кошаве” из 1936. године. 
Најстарије су “Нишке новине” из 1886. године, а најстарији дечји лист на југу 
Србије “Ђаче” излазио је у Нишу почев од 1888. године. Први и најстарији лист 
“Нишки весник” из 1884. године, за који се везује почетак историје нишке штампе 
није, нажалост, сачуван – ни у Нишу, ни игде у Србији. И ова изложба, како смо 
већ уобичајили у протеклих неколико година, отворена је у Ноћи музеја 19.маја 
2012. године, а видело ју је више од 1500 посетилаца. 

Средином 2012. године Историјски архив Ниш постила је делегација 
професора арапског и туског језика из Анкаре, директор библиотеке 
“Сулејманија” у Истанбулу и директор Турског културног центра Јунус Емре. Сви 
они ангажовани су на пројекту очувања турске културне баштине на Балкану. 
После послете Архиву Србије и архиву у Чачку, код нас су разгледали мемоаре 
Митхад паше, управника нишке вароши од 1861. до 1863. године. Ову књигу је 
унук Митхад паше Расим Фенмен, у то време дипломата у Холандији, поклонио 
нишком Архиву приликом посете 1954. године. Гостима смо омогућили да 
разгледају Тврђаву и локалитет Медијана, где су се упознали са припремама за 
обележавање 1700. годишњице Миланског едикта. 

Највећи део посла, међутим, у свим архивима, па и у нашем, односи се на 
поступање са архивском грађом – успостављање унутрашњег реда у фондовима 
посао је Службе сређивања и обраде, 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 представљен. 
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I    Служба заштите архивске грађе ван  архива  
 
Ова служба је током 2012. године обишла 100 регистратура ради 

утврђивања стања регистратурског материјала, што је констатовано записницима 
о прегледу са мерама које се налажу и роковима за исправљање уочених 
неправилности. Архив је ове године, у складу са препорукама Архивског већа 
Архива Србије, обилазио приватна предеузећа, ради увида у континуитет 
прописаног поступања са архивском грађом и новоформирана предузећа, ради 
евидентирања и отварања њихових досијеа у Историјском архиву Ниш. 

 
Ево прегледа регистратура које су биле предмет обиласка и стручног 

надзора ове службе. 
 

1.  Поликлиника Хуман Ниш 
2.  Привредно друштво за дистрибуцију 

електричне енергије Југоисток Ниш 
3.  Здравствена установа Апотека Фармалек 

Ниш 
4.  Ранђели ДОО Ниш 
5.  Микротехника ДОО Ниш 
6.  Еуро-импекс ДОО Ниш 
7.  Фока ДОО Ниш 
8.  Bomeks-Food ДОО Ниш 
9.  Mirex ДОО Ниш 
10. Поглед ДОО Ниш 
11. Поглед Медианис ДОО Ниш 
12. Јонипром ДОО Ниш 
13. Jelnicom ДОО Ниш 
14. Елтом ДОО Ниш 
15. Papy comerc ДОО Ниш 
16. Инвеспројект ДОО у стечају Ниш 
17. Уранак ДОО Ниш 
18. Месокомерц кланица ДОО у стечају- 

Алексиначки рудници 
19. Дунавауто ДОО Београд, Филијала Ниш 
20. СМИД-С ДОО Ниш 
21. Грамонт Инжењеринг ДОО Ниш 
22. Skonex ДОО Ниш 
23. Капа пројект ДОО Ниш 
24. ABR д.о.о. Ниш 
25. SINKL д.о.о. Ниш 
26. Uni Gold д.о.о. Ниш 
27. ADVERSITI д.о.о. Ниш 
28. Concept Communicacion д.о.о. Ниш 
29. IN AIR CORPORATION  д.о.о. Ниш 
30. Геоинжењеринг  д.о.о.  Ниш 
31. Fluoelektro д.о.о. Ниш 
32. ВАМА Дива д.о.о.  Ниш 
33. Управа за трезор- Филијала Ниш, 

Експозитура Ражањ 
34. Управа за трезор- Филијала Ниш, 

Експозитура Алексинац 

 
 
35. Управа за трезор- Филијала Ниш, 

Експозитура Сврљиг 
36. Ружа Импекс д.о.о. Ниш 
37. CHEMART д.о.о. Ниш 
38. Логос трговина д.о.о.  Ниш 
39. ЈОНИКО д.о.о. Ниш у стечају 
40. SNG KOMPOHU д.о.о. Ниш 
41. ЕИ Информатика д.о.о. Ниш 
42. MEDICOLINE д.о.о. Ниш 
43. ЈП Србијашуме Ниш 
44. Јонико Тиз д.о.о. Ниш 
45. Екопром  д.о.о. Ниш 
46. VIN PROM PLUS д.о.о. Ниш 
47. MONUMENT INŽENJERING д.о.о. Ниш 
48. TROXO д.о.о.   Ниш 
49. TABOO д.о.о. Ниш 
50. ГТП Стан Инвест д.о.о. Ниш 
51. Ноле-комерц д.о.о. Ниш у стечају 
52. Nort distribucion company d.o.o.  у стечају 

Ниш 
53. Дуванпромет а.д. Ниш у стечају 
54. Мотопромет д.о.о. Ниш у стечају 
55. Меблштоф д.о.о. Ниш у стечају 
56. Colormix д.о.о. Ниш у стечају 
57.  ОМИН АД МИН-холдинг Ниш у 

стечају 
58. SIND TRADE d.o.o. Ниш 
59. POVI-СOM  d.o.o. Ниш 
60. STARTMARK д.о.о. Ниш 
61. Нипром д.о.о.Ниш 
62. Иван-Оки промет д.о.о. Ниш 
63. Систем и тачка д.о.о. Ниш 
64. VEBO д.о.о. Ниш 
65. Интернационал плус д.о.о. Ниш 
66. Сервис Слога д.о.о. Ниш 
67. Неомедикс д.о.о. Ниш 
68. Naismont д.о.о.у ликвидацији Ниш 
69. МДС инжењеринг д.о.о. Ниш 
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70. IVING д.о.о. Ниш 
71. Профил инжењеринг д.о.о. Ниш 
72. Дом ученика средњих школа Младост 
Алексинац 
73. Центар за социјални рад Алексинац 
74. ОШ Вожд Карађорђе Алексинац 
75. SEAVUS д.о.о. Ниш 
76. Treid promet д.о.о Ниш 
77. NKL д.о.о.  Ниш 
78. DABIS д.о.о. Ниш 
79. MONTEGI д.о.о. Ниш 
80. Лагертон д.о.о. Ниш 
81. Мис промет д.о.о. Ниш 
82. OMNIA д.о.о Ниш 
83. MDO company д.о.о Ниш 
84. WERT д.о.о Ниш 

85. SCHWARZMANN д.о.о. Ниш 
86. JAKOB SISTEM d.o.o. Ниш 
 87. VARTA  d.o.o. Ниш 
 88. SRNDAK d.o.o. Ниш 
 89. ŠRAFKO d.o.o. Ниш 
 90. VELTRAG d.o.o. Ниш 
 91. LEVEL d.o.o. Ниш 
 92. Три елемента д.о.о. Ниш 
 93. Новак-комерц д.о.о. Ниш 
 94. ИМД-експорт д.о.о. Ниш 
 95. Брокер д.о.о. Ниш 
 96. Astracoop д.о.о. Ниш 
 97. Југо Папир д.о.о. Ниш 
 98. Прогрес а.д. МИН Холдинг у стечају 
 99.Elevator д.о.о. Ниш 
100. TIMMIX PLANET д.о.о. Ниш 

 
 Служба заштите архивске грађе ван архива је после разматрања 52 захтева 
за излучивање безвредног рагистратурског материјала издала решења којима се 
одобрава уништавање тог материјала. 

 
1. РФЗО, Фил. за Нишавски округ (6,5 м.д.) 
2.  ЈП Нишфилм Ниш у стечају (31 м.д.) 
3. УТП Морава Турист Ражањ у стечају  
    (20 м.д.) 
4. Нишекспрес АД Ниш ( 100 м.д.) 
5. Интерпројект Инжењеринг ДОО Ниш  
    ( 1,7 м.д.) 
6. Нишавски управни округ  Ниш (28 м.д.) 
7. Миленијум ДОО Ниш (1,3 м.д.) 
8. Национална служба за запошљавање,  
Филијала Ниш ( 12,5 м.д.) 
9. ЗУА Фармалек Ниш   ( 7 м.д.) 
10. ЈП Србијашуме Ниш ( 68,7 м.д.) 
11. Скупштина општине Алексинац  (27.д.м) 
12. Апотеке Ниш (22 м.д.) 
13. Инвестпројект Ниш  (3,5 м.д.) 
14. Уранак ДОО Ниш у стечају (13 м.д.) 
15. Месокомерц кланица ДОО Алексиначки 
рудници ( 10,5 м.д.) 
16. Центар за медицинску биохемију Ниш 
     ( 2 м.д.) 
17. ЈКП Медијана Ниш (82 м.д.) 
18. Пекара Бранковић Ниш (24,4 м.д.) 
19. Правни факултет Ниш ( 20 м.д.) 
20. Philip Moris operation AD  Ниш (46 м.д.) 
21. SMID д.о.о.  Ниш (14 м.д.) 
22. Импекс промет Ниш у стечају (325 м.д.) 
23. Светлост д.о.о. Ниш ( 40 м.д.) 
24. Сапутник д.о.о.Ниш у стечају ( 7,8мд) 
25. ЈПТТ, РЈ поштанског саобраћаја Ниш 
     (1 м.д.) 
26. Јонипром д.о.о. Ниш ( 3,5 м.д.) 
27. Управа за трезор Београд- Филијала 
Ниш (10 м.д.) 

28. Управа за трезор Београд- Филијала 
Ниш, Експозитура Алексинац(15 м.д.) 
29. Управа за трезор Београд- Филијала 
Ниш, Експозитура Ражањ ( 7,5 м.д.) 
30.Управа за трезор Београд- Филијала 
Ниш, Експозитура Сврљиг (10 м.д.) 
31. ЈКП Naissus Ниш (10 м.д.) 
32. ABR д.о.о. Ниш ( 21,6 м.д.) 
33. ASTRA COOD д.о.о. Ниш (3,1.м.д.) 
34. VAMADIVA д.о.о. Ниш (6,4 м.д.) 
35. Југопапир д.о.о. Ниш (7,8 м.д.) 
36. Царинарница Ниш (49,8 м.д.) 
37. Клиника за ендокринологију Ниш (4 м.д) 
38. Здравствени центар Алексинац (64,41 м.) 
39. Гимназија Бора Станковић Ниш (12 м.д) 
40. Дијапек д.о.о. Сврљиг у стечају (7 м.д.) 
41. Народни музеј Ниш  (2,3 м.д.) 
42. Дуванпромет Ниш у стечају (40 м.д.) 
43. Interfiš д.о.о. Ниш  (15 м.д.) 
44. Аура д.о.о. Ниш (39,7 м.д.) 
45. SKOR д.о.о. Ниш (7,8 м.д.) 
46. VEBO д.о.о. Ниш (19 м.д.) 
47. РФЗО за Нишавски округ, испостава 
Сокобања (6,5 м.д.) 
48. Пеликан-принт д.о.о. Ниш (5,2 м.д.) 
49. ЈПТТ саобраћаја Србија - РЈ Поштанског 
саобраћаја Ниш , Служба за економске 
послове (10 м.д.) 
50. ЈП ПТТ саобраћаја Србија - РЈ 
Поштанског саобраћаја Ниш , Служба за 
правне послове (74,90 м.д.) 
51. Мото-промет Ниш у стечају (15 м.д.) 
52. ДП Вронски Ражањ у стечају (40 м.д.) 



 
Од Архива је у 2012. години 51 регистратура затражила и добила стручна 

упутства о изради Правилника о канцеларијском и архивском пословању и Листе 
категорија регистратурског матреријала са роковима чувања. Ова документа 
разматрало је Стручно веће Историјског архива Ниш и дало сагласност. 
     

1. Завод за заштиту споменика културе Ниш 
2. Унијапак д.о.о.Ниш 
3. Регионална привредна комора Ниш 
4. Југосистем д.о.о.Ниш 
5. Ресор д.о.о. Ниш 
6. Euro-impex д.о.о.за унутрашњу и спољну 

трговину Ниш 
7. SMID-S д.о.о. Ниш 
8. Центар за пород. смештај и усвојење Ниш 
9. Harder digital Sova a. д. Ниш 
10. Kapaprojekt д.о.о. Ниш 
11. Randjeli д.о.о. Ниш 
12. Joniprom д.о.о. Ниш 
13. ABR д.о.о. Ниш 
14. Уметничка школа Ниш 
15. EI Informatika д.о.о. Ниш 
16. L-PLAST-COMERC д.о.о. Ниш 
17. COMPCONSULT д.о.о. Ниш  
18. Pogled Telekomunikacije д.о.о. Ниш 
19. Pogled Medianis д.о.о. Ниш 
20. PAPY COMERC д.о.о. Ниш 
21. ЗУА Фармалек Ниш 
22. EI ELMAG д.о.о. Ниш 
23. Adver City д.о.о. Ниш  
24. Екопромет д.о.о. Ниш 
25. Ружа импекс д.о.о. Ниш 
26. Стан Инвест д.о.о. Ниш 
27. Југопапир д.о.о. Ниш 

28. VAMADIVA д.о.о. Ниш 
29. Фока д.о.о. Ниш 
30. Shemart д.о.о. Ниш 
31. Astracoop д.о.о. Ниш 
32. Frigonaisa д.о.о. Ниш 
33. Fluoelektro д.о.о. Ниш 
34. MDS Inzenjering  д.о.о. Ниш 
35. Профил инжењеринг . Ниш 
36. ДОО Пови-ком Ниш 
37. ДОО Монумент инжењеринг Ниш 
38. Ivan-Oki promet д.о.о. Ниш 
39. Neo Medica д.о.о. Ниш 
40. Montegi д.о.о. Ниш 
41. Iving д.о.о. Ниш 
42. M.D.O. Company Nis 
43. Omnia-Farm d.o.o. Nis 
44. Miss Promet d.o.o. Nis 
45. Lagerton d.o.o. Nis 
46. Интерметал плус д.о.о. Ниш 
47. Стартмарк д.о.о. Ниш 
48. Систем и Тачка д.о.о. Ниш 
49. TR OXO д.о.о. Ниш 
50. SKONEX д.о.о. Ниш 
51. ЈКП Тржница  Ниш 

 
Ова служба отворила је и 55 досијеа нових стваралаца и уписала их у 

регистар, а 200 досијеа постојећих стваралаца преведено је у електронски облик 
попуњавањем образаца О-2. Уз редован посао, ова служба је била ангажована на 
изради друге књиге “Водича кроз архивску грађу историјског архива Ниш” – у 
2012. години обрађено је 26 фондова и две збирке, а публикација ће укупно 
обухватити 216 фондова и две збирке. 
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II    Служба сређивања и обраде архивске грађе 
 
План рада ове службе, који је у 2012. години подразумевао сређивање 20 

архивских фондова обима 63,15 дужних метара, премашен је – сређено је 27 
фондова. Повећан напор био је потребан, јер већина ових фондова није приказана 
у првој књизи “Водича кроз архивску грађу” - услов да се нађу у другој, чија је 
припрема ове године ушла у завршну фазу, је да буду сређени и обрађени по 
правилима струке, што је и учињено. Трећину укупног обима сређених фондова 
чинили су фондови пристигли у Архив по основу стечаја – реч је о фондовима 
“Земљорадничка виноградарска задруга Сићево у стечају”, примљеној 2010. и 
“Дом омладине ДОО Ниш у стечају”, примљеном 2008. године. 

 
Ево списка сређених фондова: 
 

1. ДП “Ауторемонт” Алексинац (1971-2008) 
2. Лични фонд Миодрага Аранђеловића (1947-1992) 
3. Среска угоститељска комора Ниш (1952-1962) 
4. Среска пољопривредна-шумарска комора Ниш (1960-1962) 
5. Занатско набавно продајна задруга С.О.Ј. у Сокобањи (1945-1948) 
6. Среска занатска комора Сокобања (1954-1956) 
7. Дом културе Ниш (1979-2005) – допуна фонда 
8. Дом омладине Д.О.О Ниш (1991-2010) 
9. Народни одбор општине Азбресница (1945-1955) 
10. Градска занатска комора Ниш (1950-1956) 
11. Градска занатско комунална комора Ниш (1945-1962) 
12. Месни  народни одбор Чокот (1945-1952) 
13. Месни народни одбор Лалинац – срез Нишки (1946-1951) 
14. Обласни савез занатлијских задруга Ниш (1948-1950) 
15. Месни народни одбор Суповац (1945-1948) 
16. Среска трговинска комора Ниш (1952-1962) 
17. Земљорадничко виноградарска задруга “Сићево” са п.о.(1921-2003) 
18. Народни одбор општине Сечаница (1944-1955) 
19. Пословни савез земљорадничких задруга за сточарство Ниш (1947-1961) 
20. Предузеће за промет, прераду и хлађење пољопривредних производа “Задругар” 

ССЗЗ Белотинац (1954-1956) 
21. Предузеће за трговину пољопривредним производима “Велепромет” Ниш  
      (1956-1958) 
22. Трговинско предузеће на велико “Чегар” Ниш (1946-1956) 
23. Народно винарство и подрумарство Ниш (1949-1956) 
24. Предузеће за промет пољопривредним производима “Виногор” Ниш (1946-1958) 
25. Предузеће за промет пољопривредним производима “Повртар” Ниш (1948-1957) 
26. Месни народни одбор Дудулајце (1945-1950) 
27. Удружење занатлија за срез Бањски Сокобања (1904-1950) 

 
Служба је уз редован посао учествовала у изради друге књиге “Водича 

кроз архивску грађу” – обрађена су 24 фонда. Два радника Службе сређивања 
стекла су звање архивисте успешним полагањем стручног испита у Архиву 
Србије. 
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III    Служба депоа и техничке заштите архивске грађе 
 
Ова служба обавила је све послове из свог делокруга рада везане за 

пријем, смештај и техничку заштиту архивске грађе, планиране за 2012. годину. 
Кад је реч о пријему и смештају архивске грађе треба рећи да је Архив ове године 
примио 28 нових фондова - изузев грађе Дуванске индустрије Ниш у количини од 
25 метара дужних и Импекс промета доо Ниш у стечају, који је такође већег 
обима (23,5 д.м), количина грађе осталих фондова далеко је мања и износи од 0,10 
до 10 метара дужних. 

 
Ево списка новопримљених фондова архивске грађе: 
 
1.  УТП Морава Турист Ражањ у стечају 
2.  Flash Line ДОО Гаџин Хан у стечају 
3.  ДП Ловац Ниш у стечају 
4.  Градска управа Града Ниша 
5.  ДОО Yu invest group у стечају Ниш 
6.  Nivi investment д.о.о. Ниш у стечају 
7.  ДОО Дом омладине Ниш у стечају- допуна фонда 
8.  Philip Morris operation AD Nis 
9.  FOX d.o.o. Nis у стечају 
10. Импекс промет д.о.о. Ниш у стечају 
11. Сапутник АД Ниш у стечају 
12. Euro group d.o.o. Nis у стечају 
13. АД Морава Крушце у стечају 
14. КИП Стеван Сремац Ниш у ликвидацији 
15. CDO d.o.o. Nis у стечају 
16. Пеликан принт д.о.о. Ниш у стечају 
17. CODEX d.o.o. Nis у стечају 
18. BON CHANSE d.o.o. Nis у стечају 
19. IRIDIS d.o.o. Nis у стечају 
20. Мото-промет Ниш у стечају 
21. ДП Вронски Ражањ у стечају 
22. Миодраг Аранђеловић- лични фонд 
23. Велетрговина д.о.о. Ниш у стечају 
24. Пеликан принт плус д.о.о. Ниш у стечају 
25. BT COMMERCE  д.о .о . Ниш у стечају 
26. Целикрис д.о.о. Гаџин Хан у стечају 
27. Термотехника Д.О.О. Ниш у стечају 
28. АД Механика Алексинац у стечају- допуна фонда 
 
За сваки новопримљени фонд отворен је досије, уведен општи инвентар 

на обрасцима О-1 и улазни инвентар по обрасцима О-2. Настављено је 
устројавање досијеа фондова и збирки по обрасцима О-5, које је дефинисао Архив 
Србије и у који се уносе најзначајнији подаци о садржају и карактеру грађе. Ове, 
2012. године, урађено је 200 досијеа. 

Овој служби припадају и послови техничке заштите архивске грађе -
микрофилмовање и дигитализација. Током 2012. године завршено је 
микрофилмовање   архивске   грађе   “ Клиничке болнице Ниш ” ,  а   почело  је 
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микрофилмовање просветних фондова – “Државне мешовите грађанске школе 
Ниш” и “Средње позоришне школе”. Међу просветним фондовима најобимнији је 
фонд најстарије нишке гимназије “Стеван Сремац” – 89 кутија архивске грађе. У 
2012. години микрофилмовано је 88.510 докумената смештених у 96 кутија 
архивске грађе. У протеклих 5 година на овај начин заштићено је 430.328 
докумената. 

Ефекти дигитализације архивске грађе, коју је Архив започео 2009. 
године, у овој, 2012. години су 3.720 страна пројектне документације техничког 
одељка фонда “Градско поглаварство Ниш” (1918-1941), који су преведен у ПДФ 
формат да би се истраживачима и уопште корисницима, архивска грађа учинила 
доступнијом, а истраживања лакшим и ефикаснијим. 

Послови издавања различитих копија докумената из архивске грађе, са 
доказном снагом различитих уверења, решења или дозвола грађанима и 
друштвеним и државним организацијама ради остваривања њихових права, такође 
припадају Служби депоа и техничке заштите архивске грађе. У 2012. години 
издато је 1.069 уверења – највише  је докумената којим се доказује радни стаж – 
566 и копија школских и других уверења – 493.  

Шире од ових, планираних послова, Служба депоа архивистички је 
средила фонд “Обласни савез занатлијских задруга Ниш”, излучила безвредну 
финансијску документацију из 8 фондова, обрадила 34 фонда за другу књигу 
“Водича кроз архивску грађу”, радила на корекцији текстова других сарадника и 
идентификовала и разврстала књиге из 9 архивских фондова. 
 
 
 

 
IV    Информативно пропагандна служба са библиотеком 
 
Информативно пропагандна служба са библиотеком омогућила је током 

2012. године да 64 истраживача, коришћењем архивске грађе у Архиву, у оквиру 
223 истраживачка дана обраде теме које их интересују. Најчешће су коришћени 
фондови “Градско поглаварство Ниш” (1941-1944), “Начелство среза нишког” 
(1878-1915), “Градски одбор фискултурног савеза Србије Ниш” (1947-1950), 
“Фудбалски клуб Синђелић” (1954-1969) и матичне књиге рођених, венчаних и 
умрлих, а од збирки VARIA - Збирка старе штампе и Народне новине. 

Истраживачи су користили 143 библиотечке публикације, а књижни фонд 
увећан је за 159 књига – од тог броја 77 књига разноврсне тематике Архив је 
добио на поклон из Кабинета председника Скупштине града Ниша проф. др 
Милета Илића – поред осталог ту је и 20 књига “Српска библиографија” књиге 
(1868-1944), чији је издавач Народна библиотека Србије. 

Информативна служба припремила је изложбу “Стара штампа у Нишу –
новине, листови и гласници (1886-1941)”. Изложба је отворена у Ноћи музеја, 19. 
маја 2012. године, а само те ноћи видело ју је више од 1500 посетилаца. Изложба 
је обухватила 59 експоната, почев од најстаријих “Нишких новина” из 1886. 
године,    до  “Пољопривредног  гласника  Моравске бановине”  из   1939.  године.  
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Збирка старе штампе обогаћена је у 2012. години – откупом је набављен 
“Илустровани лист” из 1921. и 1926. године издавачког предузећа “Илустрација”. 
За часопис “Пешчаник” број 10. припремљен је рад “Сокобањски дани Иве 
Андрића” у оквиру кога је објављено прво Андрићево књижевно дело. Песма “У 
сумрак” објављена је 1911. године у листу “Босанска вила” – Историјски архив 
Ниш сачувао је и овај лист и прву Андрићеву песму насталу пре једног века.  
 
 
 
 

V    Служба општих послова 
 
Служба општих послова је и у 2012. години имала задатак да, 

кородинацијом послова и обавеза међу службама и стварањем организационих, 
правних финансијских и техничких услова, ради на остваривању прогама рада за 
ту годину. То подразумева сарадњу са градском Управом за образовање, културу, 
омладину и спорт, Министарством културе РС и Архивом Србије, као матичним 
установама за све архиве у Републици. 

Служба је пратила и примењивала законске прописе и са њима 
усклађивала нормативна акта, спроводила поступке јавних набавки, припремала 
седнице органа управљања и стручних тела, као и планове рада и извештаје о 
раду, укључујући и финансијске. Служба је организовала термовизијско снимање 
електричних инсталација у Архиву, ради отклањања тешко приметних а 
потенцијално опасних кварова, који би могли довести до опасности од пожара и 
предузимала друге мере битне за одржавање зграде Архива, која је и сама 
културно добро. Доста напора уложено је у проналажење додатног простора за 
смештај ахивске грађе – почетком 2012. године од Управе за имовину града Ниша 
добили смо на коришћење објекат “Апсана” у Тврђави. Међутим, услов за његово 
коришћење је санација и адаптација. У том циљу у нишком Заводу за заштиту 
споменика културе урађен је пројекат и крајем 2012. године послат на сагласност 
републичком Заводу за заштиту споменика културе. 

На крају треба рећи да су све стручне службе Историјсог архива Ниш 
учествовале у сређивању архивске грађе на терену по захтевима стваралаца. 
Архиву је то основни извор сопствених прихода. У 2012. такве захтеве су имали: 

 
1. “Импекс промет” д.о.о Ниш у стечају 
2. Апотеке Ниш 
3. ГПД “Морава Крушце” АД у стечају 
4. Народни музеј Ниш 
5. Дом ученика Алексинац 
6. “Дуванпромет” Ниш АД у стечају 
 
 
Следи табеларни приказ финансијског извештаја за 2012. годину са 

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

 
 
    П  Р  И  Х  О  Д  И 

 

 
1. 

 
БУЏЕТ ГРАДА НИША 20.449.000

 
2. 

 
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 2.566.000
- из буџета других општина 500.000
- сопствени приходи  (сређивање арх.грађе у регистратурама) 1.159.000
- сопствени приходи  (издавање уверења) 26.000
- остали приходи  (преузимање архивске грађе) 340.000

 

- приходи од продаје добара и услуга 541.000

       
                                                                                                   У К У П Н О : 23.015.000

 
 
    Р  А  С  Х  О  Д  И 
 

БУЏЕТ ГРАДА 
Поз 

Ек. 
кл. 

О    п    и    с 
План Извршење 

Сопствена 
средства 
извршење 

УКУПНО 
5 + 6 

1 2 3 4 5 6 7 

93 411 Плате и додаци запослених 15.880.000 15.800.000 867.000 16.667.000
 100 - плате и додаци запослених 15.880.000 15.800.000 867.000 16.667.000

94 412 Соц.доприноси на терет послодав. 2.842.000 2.827.000 156.000 2.983.000
100 - допр. за пенз. и инвал. осигурање 1.747.000 1.738.000 95.000 1.833.000
200 - допринос за здравствено осигурање 976.000 971.000 54.000 1.025.000 
300 - допринос за незапосленост 119.000 118.000 7.000 125.000

95 413 Накнаде у натури 600.000 185.000 90.000 275.000
 100 - накнаде у натури 600.000 185.000 90.000 275.000

96 414 Социјална давања запосленима 0 0 7.000 7.000
 300 - отпремнине и помоћи 0 0 7.000 7.000

98 416 Награде запосл. и остали пос.рас. 164.000 160.000 0 160.000
 100 награде запослен. и остали пос.рас. 164.000 160.000 0 160.000

99 421 Стални трошкови 957.000 853.000 92.000 945.000
100 - платни промет 85.000 77.000 43.000 120.000
200 - енергетске услуге 530.000 481.000 0 481.000
300 - комуналне услуге 172.000 133.000 0 133.000
400 - услуге комуникација 100.000 92.000 22.000 114.000

 

500 - трошкови осигурања 70.000 70.000 27.000 97.000
100 422 Трошкови путовања 100.000 45.000 40.000 85.000

 100 - трошкови служб. путовања у земљи 100.000 45.000 40.000 85.000
101 423 Услуге по уговору 222.000 221.000 743.000 964.000

200 - компјутерске услуге 20.000 20.000 0 20.000
300 - услуге образовања и културе 0 0 0 0
400 - услуге информисања 162.000 161.000 12.000 173.000
500 - стручне услуге 0 0 16.000 16.000
600 - услуге за домаћин. и угоститељство 0 0 47.000 47.000
700 - репрезентација 0 0 51.000 51.000

 

900 - остале опште услуге 40.000 40.000 617.000 657.000
102 424 Специјализоване услуге 0 0 11.000 11.000

 900  - остале специјализоване услуге 0 0 11.000 11.000
103 425 Текуће поправке и одржавање 180.000 145.000 45.000 190.000

 100 - одржавање зграда и објеката 90.000 85.000 33.000 118.000
 200 - одржавање опреме 90.000 60.000 12.000 72.000
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1 2 3 4    
104 426 Материјал 180.000 173.000 185.000 358.000

100 - административни материјал 100.000 95.000 15.000 110.000
300 - мат.за образов. и усаврш.запослених 0 0 98.000 98.000
400 - материјали за саобраћај 20.000 20.000 43.000 63.000
600 - материјал за културу 15.000 15.000 3.000 18.000
800 - материјал за домаћинство 10.000 10.000 4.000 14.000

 

900 - материјал за посебне намене 35.000 33.000 22.000 55.000
106 481 Донације невладиним организациј. 0 0 3.000 3.000

 900 - донације осталим непроф.институц. 0 0 3.000 3.000
107 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 0 17.000 17.000

100 - остали порези 0 0 17.000 17.000
 

200 - обавезне таксе 0 0 0 0
109 511 Зграде и грађевински објекти 443.000 0 0 0

 400 - пројектно планирање 443.000 0 0 0
110 512 Машине и опрема 40.000 40.000 158.000 198.000

200 - административна опрема 0 0 150.000 150.000
 

600 - опрема за културу 40.000 40.000 8.000 48.000
112 515 Нематеријална имовина 0 0 13.000 13.000

 100 - нематеријална имовина 0 0 13.000 13.000

 
 

                                  У К У П Н О : 21.608.000 20.449.000 2.427.000 22.876.000

 
 
 
 
 

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

 
 
УКУПАН ПРИХОД 23.015.000  

 
 
УКУПАН РАСХОД 22.876.000 

 
 
СУФИЦИТ 139.000 

 
 
 
 
 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 
 
 

Позиције 93. и 94. 
 

 Буџет  
411 - Плате и додаци запослених – 15.800.000 
4111 – из буџета града исплаћено је 12 плата за 23 радника (од месеца маја 

број запослених је 22). 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у односу на исплаћене 

зараде доприноси су обрачунати на укупно 2.827.000 динара, од чега је допринос 
за ПИО – 1.738.000 динара, за здравствено осигурање – 971.000 динара, а 
допринос за незапосленост – 118.000 динара. 
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 Сопствена средства  
411 - Плате и додаци запослених - 867.000 
4111 – у складу са члановима 32. и 33. Посебног колективног уговора за 

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

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – уз исплату увећаних 
зарада, социјални доприноси на терет послодавца износили су укупно 156.000 
динара. 
 
 
 

Позиција 95. 
 

 Буџет 
413 – Накнаде у натури – 185.000 
4131 – за куповину месечних картица за превоз радника у јавном градском 

саобраћају за 5 месеци, од којих су пренете обавезе за 4 месеца из 2011. године и 
исплаћен један месец у 2012. години. 

 
 Сопствена средства 

413 – Накнаде у натури – 90.000 
4131 – једном запосленом раднику плаћана је месечна  картица за превоз у 

међумесном саобраћају за 11 месеци. 
 
 
 

Позиција 96. 
 

 Сопствена средства 
414 - Социјална давања запосленима -7.000 
4143 – отпремнине и помоћи – 7.000 исплаћено је једном запосленом као 

помоћ у случају смрти члана породице. 
 
 
 
Позиција 98. 
 

 Буџет 
416 - Награде запосленима и остали пословни расходи -160.000 
4161 – исплаћене су јубиларне награде за троје запослених који су то право 

стекли 2009. и 2010. године. 
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Позиција 99. 

 
 
 Буџет 

421 – Стални трошкови – 853.000 
4211 – трошкови платног промета износили су 77.000 динара; 
4212 - енергетске услуге – 481.000 динара плаћена је утрошена струја за 13 

месеци (5 месеци из претходне и осам месеци за 2012. годину);  
4213 – комуналне услуге – од укупно 133.000 динара, трошкови  за одвоз 

смећа су били 63.000 динара, за утрошену воду 23.000 динара, допринос за 
градско грађевинско земљиште  износио је 35.000 динара, а еко накнада 12.000 
динара; 

4214 - услуге комуникација – 92.000 динара плаћене су услуге комуникација 
које, осим телефонских рачуна (60.000), обухватају и закуп домена за сајт, 
интернет услуге (3.000) и поштанске трошкове (29.000); 

4215 - трошкови осигурања - 70.000 динара исплаћено је осигуравајућем 
друштву ''Дунав'' на име годишње премије осигурања имовине и опреме. 
 
 

 Сопствена средства 
421 – Стални трошкови - 92.000  
4211 – платни промет – 43.000 динара је плаћено за трошкове платног 

промета на рачуну сопствених прихода, јер њих не надокнађује буџет; 
4214 – услуге комуникација – 22.000 динара су износиле накнаде за 

телефонске рачуне и неопходне поштанске трошкове; 
4215 – трошкови осигурања – 27.000 динара плаћена је годишња премија 

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

Позиција 100. 
 
 

 Буџет 
422 – Трошкови путовања – 45.000 
4221 – износ од 45.000 динара односи се на дневнице и путне трошкове 

једног архивисте приправника, који је имао обавезу да похађа вишедневне 
консултације и предавања за полагање стручног испита у архивској делатности, 
које су се, као и сам испит, одржавале у Архиву Србије у Београду; овај износ 
такође обухвата и контакте са архивима у Србији. 

 
 Сопствена средства 

422 – Трошкови путовања – 40.000 
4221 – за доплату дневница и порезе на дневнице утрошено је 33.000 

динара, а 7.000 динара за путне трошкове који нису захтевани од буџета. 
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Позиција 101. 
 

 Буџет 
423 – Услуге по уговору – 221.000 
4232- компјутерске услуге - 20.000 динара износи годишња накнада за 

одржавање софтвера службе рачуноводства; 
4234 – услуге информисања – износом од 161.000 динара финансирано је 

штампање часописа  ''Пешчаник'' број 10; 
4239 -  остале опште услуге – од укупно 40.000 динара, за два уговора о 

ауторском хонорару (превод резимеа и одређивање УДК броја за радове у 
“Пешчанику”) исплаћено је бруто 20.000 динара, а још 20.000 динара за годишњу 
накнаду по уговору са Агенцијом за безбедност и здравље на раду и заштиту од 
пожара, који је закључен у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду 
(“Сл. гласник РС”, бр.101/05). 

 
 Сопствена средства 

423 – Услуге по уговору - 743.000  
4234 - услуге информисања – износе укупно 12.000 динара, од чега је 7.000 

динара претплата на дневни лист ''Народне новине'', 3.000 динара је плаћен оглас 
(обавештење о јавним набавкама у “Службеном гласнику”), а 2.000 динара смо 
платили за штампање корица каталога; 

4235 – стручне услуге – 16.000 динара исплаћено је по уговорима о 
допунском раду - сређивање архивске грађе на терену, закљученим са 
запосленима из косовских архива, који су радно ангажовани у Историјском 
архиву Ниш; 

4236 - услуге за домаћинство и угоститељство - 47.000 динара износили су 
трошкови  промоције јубиларног десетог броја “Пешчаника”; 

4237 – репрезентација – од укупно 51.000 динара, 20.000 динара утрошено 
је током редовног рада установе за набавку кафе и сокова за послужење гостију 
Архива и посетилаца на изложби у Ноћи музеја; 29.000 динара је плаћена и израда 
специјалних поклон кутија и 2.000 динара новогодишње честитке. 

4239 - остале опште услуге – од укупно 617.000 динара,  89.000 утрошено је 
на име исплате по уговорима о ауторским хонорарима за радове објављене у 
“Пешчанику” бр.10, као и за израду рецензија и рад у редакцији часописа. 
Средства у износу од 519.000 динара на име исплаћених уговора о ауторском 
хонорару пренета су из Града Ниша по пројекту “Од кмета до градоначелника” – 
монографија о председницима општина и града Ниша од 1878. до 2012. године, 
који је реализован у сарадњи са Нишким културним центром. 
 
 
 Позиција 102. 
 

 Сопствена средства 
424 - Специјализоване услуге – 11.000 
4249 - Остале специјализоване услуге – Институт за јавно здравље у Нишу 

извршио је дезинсекцију и дератизацију у свим депоима и ходницима Архива и 
своју услугу наплатио 11.000 динара. 
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Позиција 103. 
 

 Буџет 
425 – Текуће поправке и одржавање – 145.000 

  4251 – одржавање зграда – укупно је утрошено 85.000 динара, од чега је за 
трошкове обавезног месечног сервисирања теретног лифта за 10 месеци у 
2012.години издвојено 40.000 динара; за контролу и поправку електроинсталација 
и замену неонских светиљки потрошено је 36.000 динара. У складу са Законом о 
заштити од пожара (“Сл.гласник РС”, бр. 111/09) Историјски архив Ниш, који 
спада у другу категорију угрожености од пожара, има обавезу да на сваке три 
године изврши преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација. 
Ова обавеза је била једна од мера наложених решењем Одељења за заштиту и 
спасавање у Нишу, после редовног инспекцијског прегледа објекта, обзиром да је 
претходна провера инсталација вршена пре више од три године. Преглед и 
испитивање електричних и громобранских инсталација и израда стручног налаза 
износили су 9.000 динара. 

4252 – одржавање опреме – 17.000 динара за обавезни периодични преглед 
система за дојаву пожара, противпровалну заштиту и система за видео надзор, као 
и 11.000 за редовну проверу исправности противпожарних апарата и хидраната, а 
4.000 динара је износила поправка камере за видеонадзор, а са 28.000 динара 
замењени дотрајали хард дискови на рачунарима.  
 

 Сопствена средства 
425 – Текуће поправке и одржавање – 45.000  
4251 – одржавање зграда – од укупно 33.000 динара, доплата за монтелектро 

контрола исправности електроинсталација и отклањање недостатака износила је 
20.000 динара; 4.000 лифт за један месец, а 9.000 динара је набавка ситног 
потрошног материјала за замену на електро и водоводној инсталацији; 

4252 – одржавање опреме – 12.000 динара, од чега је 7.000 динара за сервис 
аутомобила, а 5.000 динара поправка два монитора и набавка два миша за 
рачунаре. 

 
 
Позиција 104. 
 

 Буџет 
426 – Материјал – 173.000 
4261 – административни материјал - 95.000 динара износе трошкови 

набавке канцеларијског материјала; 
4265 – материјали за саобраћај - 20.000 динара утрошено је за бензин за 

службено возило; 
4266 – материјал за културу - 15.000 динара било је намењено набавци 

развијача и фиксира неопходних за микрофилмовање архивске грађе; 
4268 – материјал за домаћинство – са 10.000 динара су током године 

набављана потребна хемијска средства за одржавање хигијене; 
4239 – материјал за посебне намене – 33.000 динара за набавку 

микрофилмова. 
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 Сопствена средства 
426000 – Материјал – 185.000 
4261 – административни материјал - 15.000 динара утрошено је за куповину 

разних образаца, набављаних код специјализованих добављача и једног тонера за 
копирни апарат, компакт дискови за видеопрезентацију промоције “Пешчаника”; 

4263 – материјал за образовање и усавршавање запослених – 98.000 динара 
износе годишње претплате за “Жуту књигу” и “Службени гласник РС”; 

4264 – материјал за саобраћај – 43.000 динара износила је набавка делова за 
сервисирање службеног аутомобила; 

4266 – материјал за културу - 3.000 динара доплата рачуна за набавку 
фиксира и развијача за микрофилмовање; 

4268 – материјал за домаћинство – 4.000 динара за средства за одржавање 
хигијене; 

4239 – материјал за посебне намене – за 22.000 динара набављен је ситан 
потрошни материјал, продужни кабл, комплет алата, тепих стаза, отирачи и 
цирада за службени аутомобил. 

 
 
 
Позиција 106. 
 

 Сопствена средства 
481 - Донације невладиним организацијама - 3.000  
4819 – донације осталим непрофитним институцијама - 3.000 динара 

плаћене су улазнице за хуманитарни концерт “Битка за бебе”. 
 
 
 
Позиција 107. 
 

 Сопствена средства 
482 – Порези, обавезне таксе и казне – 17.000 
4821 – остали порези – 17.000 динара износила је регистрација службеног 

возила. 
 
 
 
Позиција 110. 
 

 Буџет 
512 – Машине и опрема – 40.000  
5126 – опрема за културу – 40.000 динара плаћена је израда 5 специјалних 

стаклених витрина за излагање старих и ретких књига. 
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 Сопствена средства 
512 – Машине и опрема – 158.000 
5122 - административна опрема – 150.000 динара утрошено је у складу са 

Одлуком Управног одбора којом се се издвојена новчана средства амортизације из 
2011. и ранијих година, као и нераспоређени суфицит из 2011. и ранијих година, 
могу користити за набавку основних средстава у 2012. години. За 83.000 динара 
набављена су два рачунара, за 40.000 динара два конвекторска радијатора, за 
25.000 динара елементи за опремање кухиње и за 2.000 динара један решо. 

5126 – опрема за културу – 8.000 динара износила је за израда још једне 
витрине за излагање старих и ретких књига. 

 
 
 
Позиција 112. 
 

 Сопствена средства 
515 – Нематеријална имовина – 13.000 динара 
5151 – 6.000 динара износила је набавка књига за библиотеку, а 7.000 

динара откуп архивске грађе. 
    

 
    

                         
                     ДИРЕКТОР, 

                               Иванка Станчевски 
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