
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 27.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада
Историјског архива Ниш за 2014. годину

II  Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива
Ниш  за  2014.  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 Небојша Стевановић, по овлашћењу начелник Управе за културу и
Иванка Станчевски, директорка Историјског архива Ниш.

Број: 128-8/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. 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
2014. годину,  број 01/27-14 који је донео Управни одбор ове установе, на седници
одржаној 15.01.2014. године.

II Програм рада Историјског архива Ниш за 2014. годину реализоваће
се  у  складу  са  Финансијским планом ове  установе за 2014. годину.

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

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                  Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор  Историјског архива   Ниш, на седници  одржаној  15.01.2014.
године донео  је   Програм рада   Историјског  архива Ниш  за 2014.  годину, број
01/27-14.

Програм  рада  Историјског  архива  Ниш  у  66.  години  његовог  историјског
трајања  одвијаће  се  у  непромењеном  законском  оквиру,  који  као  основну
делатност одређују старање о архивској грађи – најпре у елементарној форми као
прикупљање, сређивање и чување, а затим и стављање на увид јавности. 

У  2014. години навршава се 100 година од избијања Првог светског рата,
једног од највећих ратова у историји, у коме се под оружјем нашло 70 милиона
људи. Телеграм којим је Аустороугарска објавила рат Србији стигао је у Ниш –
ратну престоницу Србије, у којој су Влада и Скупштина доносили све одлуке од
великог националног и државно политичког значаја. И овај важан историјски датум
Историјски архив Ниш обележиће објављивањем радова научника и публициста у
часопису за историографију, архивистику и хуманистичке науке “Пешчаник” број 12
и изложбом под називом “Век Великог рата - ратна престоница Ниш 1914-1915”.
Изложба ће, бити отворена у Ноћи музеја, у другој половини маја 2014. године.

 Годишњи  план  ове  установе  за  2014.  годину  предвиђа  и  обилазак  100
регистратура  на  подручју  за  које  је  Историјски  архив  Ниш  Решењем  Владе
Републике Србије надлежан,  а то је  Град Ниш и још седам општина овог дела
Србије. Овегодине, електронска форма образаца за регистратуре (О-2) установиће
се за подручја општина Алексинац, Сокобања, Свљиг, Мерошина, Ражањ, Гаџин
Хан и Дољевац. 

Историјски архив  је у протеклој години закључио споразум о сарадњи са
представницима  Архива  Републике  Српске и  отворио могућност  организовања
изложбе  архивских  докумената  о  личности  и  раду  Бана  Врбаске  бановине
Светислава Тисе Милосављевића, успешног Нишлије, о коме, у Нишу недовољно
знамо. 

Програм рада Историјског  архива Ниш за 2014.  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. 

Чланом 12. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени
лист Града Ниша“,  број  95/2013)  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  културу  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 2014. годину.

     
 

По овлашћењу-начелник
                                            Управе за културу

                             Небојша Стевановић





  Бр. 01/27-14
Ниш, 15.1.2014.

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 15.1.2014. године доноси

 П   Р   О   Г   Р   А   М        Р   А   Д   А

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ  ЗА  2 0 1 4.  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. 

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 заштићен је укупно 751 фонд вредне архивске
грађе у обиму од око 3.500 метара дужних. То је прецизан податак до кога се
дошло радом на другој књизи “Водича кроз архивску грађу”, тако да сада имамо
тачно  утврђен  број  пописаних  и  приказаних  фондова  који  се  чувају  у  нашој
установи. 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

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



послова  и  опште  управе  до  социјалне  политике,  народног  здравља,  рада  и
радних односа.
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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  минулих  65
година историје Историјског архива Ниш приређене су 84 изложбе архивских
докумената – прва је организована 1954., а 2013. године постављена је изложба
“Художество печатања – старе књиге и документа до 1867.”. 

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
1980.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.

Историјски  архив Ниш смештен  је  у  Тврђави,  у  згради  која  је  и  сама
вредан споменик културе – једини сачувани јавни објекат с краја XIX века. 

3



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. 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;
• 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  

Програм рада Историјског архива Ниш у 66. години његовог историјског
трајања одвијаће се у непромењеном законском оквиру, који је утврђен Законом
о културним добрима (“Сл. гласник РС”, бр.71/94) и новом Одлуком о оснивању
Архива из 2011. године. Оба документа као основну делатност одређују старање
о архивској грађи – најпре у елементарној форми као прикупљање, сређивање и
чување,  а  затим и стављање на увид јавности.  Свих ових деценија,  наиме,  у
Архиву се прикупљају сведочанства која су настајала у прошлости и која данас
настају,  аутентична  и  непоновљива,  доносећи  релевантне  податке  о  развоју
друштва у различитим историјским раздобљима. Таква архивска грађа, сређена и
заштићена  по  правилима  струке,  услов  је  и  претходна  активност  сваког
обраћања  Архива  јавности.  Такође,  само  је  сређена  грађа  доступна
истраживачима  и  научницима  и  може  се,  као  културно  добро,  презентирати
научној и свеколикој јавности и грађанству кроз публикације које Архив издаје
и  изложбе  које  приређује.  У  том  смислу  година  2014.  инспиративна  је  –
навршава се 100 година од избијања Првог светског рата,  једног од највећих
ратова у историји, у коме се под оружјем нашло 70 милиона људи. Телеграм
којим  је  Аустороугарска  објавила  рат  Србији  стигао  је  у  Ниш  –  ратну
престоницу  Србије,  у  којој  су  Влада  и  Скупштина  доносили  све  одлуке  од
великог националног и државно политичког значаја.  И овај важан историјски
датум Историјски архив Ниш обележиће на начин на који то  обично чини –
радовима научника и публициста у часопису за историографију, архивистику и
хуманистичке науке “Пешчаник” број 12 и изложбом под називом “Век Великог
рата - ратна престоница Ниш 1914-1915”. Изложба ће, како смо већ уобичајили
бити отворена у Ноћи музеја, дакле у другој половини маја 2014. године.

Прелиминарни договори са представницима Архива Републике Српске, с
којим је Архив у Нишу током протекле године склопио споразум о сарадњи,
отворили су могућност организовања изложбе архивских докумената о личности
и  раду  Бана  Врбаске  бановине  Светислава  Тисе  Милосављевића,  успешног
Нишлије,  о  коме,  нажалост,  у  Нишу недовољно  знамо.  У  области  издавачке
делатности, такође, везано за личност Бана Милосављевића, за сада је само идеја
да кроз заједнички пројекат два града – Бања Лука и Ниш и два архива (Архив
Републике  Српске  и  Историјски  архив  Ниш)  објавимо  сећања  Бана
Милосављевића на период његовог управљања Врбаском бановином од 1929. до
1934. године, као и за обављање дужности министра саобраћаја у два наврата –
оба пута у влади Николе Узуновића. Први пут од 1926. до 1928. године и други
пут године 1934. 

Идеја о овој врсти програмске сарадње искристалисана је на пријему код
председника  Скупштине  града  Ниша  проф.  др  Милета  Илића,  приређеном
поводом обележавања 65 годишњице Историјског архива Ниш, али ће пројектна
конкретизација  уследити  после  детаљног  сагледавања  свих  аспеката  ових
програмских потеза међу учесницима.

Но,  како  рекосмо  на  почетку,  сваком  облику  културно-просветне
делатности претходи непосредно поступање са архивском грађом, а тиме се од
укупно пет служби у организационој структури Историјског архива Ниш баве
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три  - Служба за заштиту архивске грађе ван архива, Служба сређивања и обраде
архивске  грађе  и  Служба  депоа  и  техничке  заштите  архивске  грађе,  па  ће  у
наставку њихов рад бити појединачно приказан.

Служба заштите архивске грађе ван архива 

Делокруг  рада  ове  службе заправо  је  остваривање  управне  функције
Архива  –  служба  обавља  стручни  надзор  архивирања,  чувања  и  стручног
одржавања  регистратурског  материјала,  затим  излучивања  безвредног
регистратурског  материјала,  утврђивања  и  одабирања  архивске  грађе  и  њено
преузимање у тренутку доспелости за пријем у Архив.

Дакле, тај први и основни корак у систему заштите – увид у поступање са
архивском  грађом  остварује  се  тамо  где  она  настаје,  код  стваралаца  –
привредних, културних, образовних и свих других организација и институција,
које  бавећи  се  својим  послом  свакодневно  производе  велику  количину
документације.

Законска је обавеза Архива да ту грађу евидентира и заштити од оштећења,
нестајања  и  уништења.  Право  стручног  надзора  дато  архивима  констатује  се
записником о прегледу, који ствараоца обавезује на поступање према наложеним
мерама. То, међутим, не искључује пружање стручне помоћи регистратурама и
помоћ ствараоцима да посао обаве на начин који омогућава да се архивска грађа
кад  се  испуне  законом  предвиђени  услови  преда  Архиву  у  регистратурски
уређеном  поретку,  тако  да  се  Архив  у  што  мањој  мери  бави  накнадним
сређивањем.  Служба  ће  такође  остваривати  увид  у  излучивање  безвредног
регистратурског материјала тамо где он настаје, о чему ће издавати решења, а
после  разматрања  на  Стручном  већу  Архива,  даваће  сагласност  на  Листе
категорија регистратурског материјала са роковима чувања.

Годишњи  план  ове  службе  за  2014.  годину  предвиђа  обилазак  100
регистратура  на  подручју  за  које  је  Историјски  архив  Ниш  Решењем  Владе
Републике Србије надлежан, а то је Град Ниш и још седам општина овог дела
Србије. Оријентир у утврђивању приоритета је упутство Архивског већа Србије –
оно  налаже  стручни  надзор  органа  управе  и  правосуђа  сваке  године.
Новоформиране  регистратуре  и  приватна  предузеће  такође  ће  бити  предмет
стручног надзора ради отварања досијеа – Архив сада има 765 досијеа активних
регистратура на овом подручју, а чува и досијеа регистратура које су престале са
радом, такозваних угашених регистратура, којих има 85.

Досијеа нових стваралаца уводе се у електронски облик. Ове, 2014. године,
електронска  форма  образаца  за  регистратуре  (О-2)  установиће  се  за  подручја
општина  Алексинац,  Сокобања,  Свљиг,  Мерошина,  Ражањ,  Гаџин  Хан  и
Дољевац. Планирана је израда 200 образаца. Досијеа јавних и јавно-комуналних
предузећа  и  установа  у  Нишу  континуирано  су  минулих  година  превођена  у
електронску форму тако да је тај посао окончан. 

Архив ће се ове године прихватити посла који деценијама није обављан, а
који ће у свом конкретном делу припасти овој служби.  Реч је о категоризацији
архивске грађе рађеној 1979. и 1998. године, када су Одлукама Владе Републике
Србије проглашени фондови од изузетног културног значаја, а Архив Србије је,
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на  предлог  нишког  Архива,  установио  листу  фондова  од  великог  културног
значаја.  Формирањем Комисије  за  категоризацију  при  Архиву  Србије,  овај  је
поступак поново покренут, тако да ће Архив у Нишу извршити ново вредновање
архивске грађе о којој се стара и предложити адекватну категоризацију.

Средства потребна за рад ове службе финансијски се исказују платама за
два запослена радника, издацима за канцеларијски материјал, који је у буџету
града 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

За  ову  годину  планирано  је  архивистичко  сређивање  архивске  грађе  у
количини од 50,35 метара.  Служба сређивања и обраде архивске грађе  иначе,
најбројнија  је  у  организационој  структури  Историјског  архива  Ниш  –  има
шесторо запослених, дакле, више од трећине укупног броја радника и сви су са
високом школском спремом, што јој даје карактер основне службе у установи.
Она  треба  да  одговори  озбиљном  задатку  –  да  обезбеди  такав  поредак
докумената  који  ће  омогућити  најефикасније  коришћење  архивске  грађе  за
научне, публицистичке, али и оперативне потребе.

Иако  Законом  о  културним  добрима  утврђује  обавезу  да  се  архивима
предаје пописана и сређена архивска грађа, пракса је не ретко сасвим другачија –
Архив  је,  да  би  спречио  уништавање  или  нестајање  архивске  грађе,  често
прихватао, а и данас то чини, несређену грађу у такозваном затеченом стању,
прихватајући  самим  тим  и  обавезу  накнадног  сређивања.  Иако  у  структури
фондова Архив има неупоредиво више сређених него несређених фондова, посла
за  ову  службу  ће  још дуго  бити  –  тренутно  на  сређивање  чека  189  фондова
архивске грађе, што ће захтевати континуирани напор сређивача и у годинама
које долазе. Следи списак фондова планираних за сређивање у 2014. години.

1. Машински школски центар “Иво Лола Рибар” Ниш (1946-1970)
2. Женска стручна школа Сврљиг (1953-1958)
3. РО “Монтер” ООУР “Грађевинац” Ниш(1967-1979)
4. Среска болница Сврљиг (1919-1944)
5. Дом народног здравља града Ниша  (1953-1956)
6. Дом народног здравља општине Црвени крст - Ниш  (1956-1959)
7. Дом народног здравља општине Бубањ - Ниш  (1956-1959)
8. Занатско услужно предузеће “Браћа Тасковић” Ниш (1965-1977)
9. Народно позориште Ниш (1931-1987)
10.Трговинско предузеће “Нишкомерц” Ниш (1957-1969)
11.Градско предузеће за вађење шљунка и песка “Морава” Ниш (1948-1951)
12. Градско народно предузеће за снабдевање Ниша “НА-ПРЕД” (1945-1960)
13. Тргов.предузеће за промет грађев. материјалом “Грађа” Ниш (1954-1959)
14.Трговинско предузеће мешовитом робом “Пролетер” Ниш (1954-1961)
15. Посмртни фонд железничких пензионера Ниш (1946-1960)
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16. Хемијско предузеће у изградњи “Чегар” Доњи Матејевац (1956-1957)
17. Пољопривредно газдинство “Моравица” Читлук (1953-1957) 
18. ПТП “Заштита рада на велико и мало ХТЗ опреме” Ново Село (1970-1977)
19.Срески савез земљорадничих задруга Гаџин Хан (1946-1952)
20.АД “Нишко осигурање” Ниш (1946-1952)
21.Среско јавно правобранилаштво Ниш (1954-1967)
22.Установа “Дом културе” Ниш (1970-2005)

Остваривање програма рада Службе сређивања и  обраде архивске грађе
финансијски се исказује платама за шесторо запослених и трошковима набавке
канцеларијског  материјала  (годишње  се  за  ове  сврхе  из  буџета  града  издваја
100.000 динара за рад свих служби заједно).

Служба депоа и техничке заштите архивске грађе
 са лабораторијом за микрофилмовање 

Суштински посао депоа  као  организационе  јединице  је  пријем архивске
грађе и њен смештај на основу плана којим се обезбеђује што је могуће већа
прегледност,  доступност  и  ефикасност  у  коришћењу  –  то  се  постиже
топографским обележавањем. Под појмом пријема архивске грађе у контексту
актуелне  оскудице  смештајног  простора  у  Историјском  архиву  Ниш
подразумевамо прихват тек симболичних количина архивске грађе из стечајних
поступака. У таквој ситуацији посао Службе депоа сводиће се на преређивање
архивске  грађе  у  настојању  да  се  дословно  сваки  центиметар  простора  у
полицама искористи. 

Део редовних послова ове службе чини издавање архивске грађе Служби
сређивања,  али  и  корисницима  -  истраживачима,  као  и  припрема  грађе  за
микрофилмовање.  Кад  је  о  томе  реч,  посао  који  смо као  свакодневну  праксу
установили  2007.  године,  биће  настављен  –  у  првој  половини  2014.  године
завршиће се микрофилмовање још 34 кутије грађе из фонда “Удружење занатлија
за  град  и  срез  Ниш”  (1911-1950),  а  затим  ће  на  овај  начин  бити  заштићени
следећи фондови:

• “Српска православна црквена општина - Црква пуковника Рајевског-Храм
Свете Тројице у Горњем Адровцу” (1901-1946);

• “Окружна банка Ниш” (1907-1946);
• “Млин Окружне банке Ниш” (1915-1946);
• “Нишка задруга” (1908-1948). 

Ови фондови категорисани су као грађа од великог културног значаја.
Дигитализацијом архивске грађе, коју смо као рутински посао увели 2009.

године, биће и ове године обухваћен архивски фонд “Градско поглаварство Ниш”
(1918-1944) – технички одељак. Овај фонд је категоризацијом сврстан у архивску
грађу од великог културног значаја, а технички одељак има и велики практични
значај  – све је веће интересовање грађана и правних лица за добијање копија
пројектне документације и уопште докумената који имају снагу правних доказа.
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Да  би  се  проналажење  ове  документације  (уверења,  решења,  преписи,
грађевинске  и  употребне  дозволе,  оверене  фотокопије)  учинило  ефикаснијим,
планирамо наставак дигитализовања пројеката, али у црно-белој техници, што су
тренутне  техничке  могућности  Архива  до  поправке  колор  апарата  за
дигитализацију.

Иначе,  део  свакодневних  послова  Службе  депоа,  не  малог  обима,  је
издавање копија докумената, или података из докумената државним органима и
друштвеним организацијама зарад заштите државних инетереса, али и грађанима,
ради остваривања њихових личних права. Годишње се од Архива затражи више
стотина оваквих докумената.

Како  се  ова  служба  стара  о  целокупној  архивској  грађи,  то  је  израда
сваковрсних  евиденција  о  фондовима  и  збиркама  подразумевајући  посао.  У
оквиру тога, од 2008. године води се Општи инвентар у електронској форми О-1,
а за нове фондове по обрасцима О-2 (Улазни инвентар), што је посао који ће бити
настављен.  Уз  то,  шире  од  својих  основних  обавеза,  Служба  депоа  ће
архивистички средити фонд “Среско јавно правобранилаштво Ниш“ (1954-1967)
у количини од 6,5 дужних метара.

Средства потребна за рад ове службе сем плата за 4 радника, укључују и
трошкове  набавке  канцеларијског  материјала,  затим  микрофилмова,  фиксира,
развијача и другог материјала намењеног техничкој заштити архивске грађе са
економских класификација материјал за културу и материјал за посебне намене,
у износу од 60.000динара, из градског буџета.

Информативно-пропагандна служба са библиотеком

Информативно  пропагандна  служба ће  у  овој,  2014.  години  пружањем
стручне  помоћи  бити  поуздан  ослонац  истраживачима,  научницима,
публицистима  и  другим  заинтересованим  за  архивску  грађу  и  коришћење
података из ње. коришћење архивске грађе је свима доступно, а услови за рад у
читаоници  Архива  пристојни  –  обезбеђени  су  микрочитачи  за  коришћење
микрофилмованих фондова.  У нашем Архиву то су фондови категорисани као
грађа  од  изузетног  културног  значаја,  они  су  међу  првима  заштићени
микрофилмовањем,  а  то у  великој  мери олакшава и рад истаживача.  Њима је
доступно  и  претраживање  база  података  дигитализованих  фондова,  као  и
истраживање  на  класичан  начин  непосредним  увидом  у  архивску  грађу,
листањем  докумената  у  кошуљицама  и  фасциклама  појединих  предмета  и
фондова у целини. Изошење архивске грађе ван архива није допуштено, али се
копије докумената за које је истраживач заинтересован могу урадити у Архиву
по приступачним ценама.

Библиотечки фонд са 10.372 књиге и 2.972 наслова серијских публикација,
такође  је  доступан  истраживачима,  као  и  црквене  матичне  књиге  рођених,
венчаних и умрлих од 1837. до 1909. године, којих у Архиву има 214. Трећина
тог броја – 70 књига са подручја општине Алексинац и околине дигитализоване
су у сарадњи са општином Алексинац. У 2014. години планирамо да ту активност
наставимо дигитализацијом збирке матичних књига општине Ниш, у зависности
од финансијских могућности.
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Информативно-пропагандна  служба  ангажоваће  се  у  припреми  изложбе
архивских докумената на тему “Ратна престоница Ниш 1914-1918” – биће  то 85.
изложба  у  историји  Историјског  архива  Ниш.  Та  тема,  100  година  од  Првог
светског  рата,  доминираће  и  у  дванаестом  броју  часописа  за  историографију,
архивистику  и  хуманистичке  науке  “Пешчаник”.  Архивистичку  и  свеколику
јавност  подсетићемо  на  дане  кад  је  у  Нишу  као  ратној  престоници  Србије
заседала Народна скупштина Србије – први пут 14. јула 1914. године. Објавићемо
изводе  из  старе  штампе   из   тог   периода,  фотографије и сачувана документа -
на  овом  месту  треба  рећи  да  је  приликом  евакуације  Ниша  одлуком
Председништва Народне скупштине уништена сва скупштинска имовина  да не
би  пала  у  руке  непријатељу.  Та  судбина  задесила  је  и  богату  скупштинску
архиву, све протоколе, записнике и друга драгоцена документа из скупштинске
историје у том периоду. Информативно-пропагандна служба наставиће сарадњу
са  основним  и  средњим  школама  око  организованих  посета  ђака  Архиву,  са
културним установама у Србији наставиће размену књига и часописа и сарадњу
са локалним медијима ради потпунијег  упознавања шире јавности са мисијом
архива и богатством архивске грађе која  се  чува  у  Историјском архиву Ниш.
Сходно могућностима наставићемо праксу откупа старих књига и докумената од
грађана и правних лица који их поседују.

Финансијска средства за рад ове службе обухватају издатке за плате двоје
запослених и трошкове канцеларијског материјала, који се набавља за потребе
читаве установе у износу од 100.000 динара.

Општа служба

Праћење и  примена  законских и  других  прописа  и  уредби,  израда  свих
врста  извештаја,  планова  и  анализа  који  се  односе  на  остваривање  основне
делатности и материјално-финансијско пословање константни су послови Опште
службе и за ову годину. Њима треба додати учестале контакте са Управом за
трезор, оснивачем, ресорном градском Управом за културу и другим органима и
службама  са  којима  Архив  у  свакодневном  раду  контактира,  контакте  са
Архивом Србије, као референтном установом, Министарством културе и медија
РС и регионалним архивима са којима сарађујемо.

У  целини  узев,  свакодневни  послови  ове  службе  своде  се  на  стварање
неопходних  услова  –  од  организационих,  до  правних  и  финансијских,  за
оптималан  рад  свих  запослених  и  остваривање  законских  и  професионалних
обавеза  установе,  као  и  годишњег  програма  рада  у  свим  сегментима.  У  том
смислу  подразумева  се  примена  законских  прописа,  спровођење  поступака
јавних набавки, припрема седница органа управљања и стручних тела, припрема
програма, финансисјких планова и извештаја о раду. 

Од  јануара  2014.  године  додатна  обавеза  ове  службе  је  коришћење
електронског  сервиса  Пореске  управе  РС  и  Централног  регистра  обавезног
социјалног осигурања, што, уз примену већ постојећих програма - РИНО (рокови
измиривања новчаних обавеза) и  Регистар запослених, послове ове службе чини
обимијим и сложенијим.
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Старање о стању зграде Архива, која је и сама културно добро, одржавање
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 180.000 динара рачунајући и одржавање зграде и одржавање опреме.

Значајан  део  активности  у  2014.  години  припадаће  залагању  за
обезбеђивање  додатног  простора  за  смештај  архивске  грађе,  с  обзиром  на
чињеницу да у минуле две године објекат “Апсана” у Тврђави, коју је  Архив
добио на коришћење није приведен намени, а није ни у Програму капиталног
инвестирања за наредне две године. 

Програм  рада  Историјског  архива  Ниш  за  2014.  годину  је  усклађен  са
Финансијским планом Историјског архива Ниш за 2014. 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.01/28-14
Ниш, 15.1.2014.

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  15.1.2014. године доноси

Ф И Н А Н С И Ј С К И    П Л А Н
 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ  ЗА  2 0 1 4.  ГОДИНУ

Поз.
Екон.
клас. О   п   и   с Буџет 

2014.

Прих.настали
употребом
јавних средс.

У К У П Н О

1 2 3 4 5 6
125 411 Плате и додаци запослених 17.056.000 500.000 17.556.000

100 - плате и додаци запослених 17.056.000 500.000 17.556.000
126 412 Соц.доприноси на терет послодавца 3.053.000 90.000 3.143.000

100 - допр. за пенз. и инвалидско осигурање 1.876.000 55.000 1.931.000
200 - допринос за здравствено осигурање 1.049.000 31.000 1.080.000
300 - допринос за незапосленост 128.000 4.000 132.000

127 413 Накнаде у натури 694.000 120.000 814.000
100 - накнаде у натури 694.000 120.000 814.000

128 414 Социјална давања запосленима 0 40.000 40.000
300 - отпремнине и помоћи 0 20.000 20.000
400 - помоћ у медицинском лечењу 0 20.000 20.000

130 416 Награде запосленима и остали пос.расх. 0 1.000 1.000
100 - награде зап.и остали посебни расходи 0 1.000 1.000

131 421 Стални трошкови 1.000.000 120.000 1.120.000
100 - платни промет 70.000 50.000 120.000
200 - енергетске услуге 580.000 20.000 600.000
300 - комуналне услуге 120.000 10.000 130.000
400 - услуге комуникација 100.000 10.000 110.000
500 - трошкови осигурања 130.000 30.000 160.000

132 422 Трошкови путовања 60.000 40.000 100.000
100 - трошкови служб. путовања у земљи 40.000 20.000 60.000
200 - трошкови служб. путовања у иностранст. 20.000 15.000 35.000
300 - трошкови путов. у оквиру редовног рада 0 5.000 5.000

133 423 Услуге по уговору 270.000 315.000 585.000
100 - административне услуге 0 5.000 5.000
200 - компјутерске услуге 40.000 10.000 50.000
300 - услуге образ. и усавршав.запослених 0 10.000 10.000
400 - услуге информисања 170.000 100.000 270.000
500 - стручне услуге 0 20.000 20.000
600 - услуге за домаћ.и угоститељство 0 80.000 80.000
700 - репрезентација 0 30.000 30.000
900 - остале опште услуге 60.000 60.000 120.000

134 424 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

              ИСТОРИЈСКИ АРХИВ                                                                                                  директор +381 18 515 608
                            НИШ                                                                                                                    тел / факс +381 18 515 609
                                                                                                                                                      e-mail: arhivnis@open.telekom.rs
              18000 Ниш, Тврђава бб                                                                                
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Поз.
Екон.
клас. О   п   и   с Буџет 

2014.

Прих.настали
употребом
јавних средс.

У К У П Н О

1 2 3 4 5 6
135 425 Текуће поправке и одржавање 180.000 40.000 220.000

100 - одржавање зграда и објеката 90.000 20.000 110.000
200 - одржавање опреме 90.000 20.000 110.000

136 426 Материјал 180.000 180.000 360.000
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 30.000 50.000
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

141 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 50.000 50.000
100 - остали порези 0 20.000 20.000
200 - обавезне таксе 0 20.000 20.000
300 - новч.каз.наметнуте од  јед.нивоа влас. 0 10.000 10.000

142 483 Новчане казне по решењу суда 500.000 20.000 520.000
100 - новчане казне по решењу суда 500.000 20.000 520.000

143 511 Зграде и грађевински објекти 0 1.000 1.000
300 - капитално одржавање зграда и објеката 0 1.000 1.000
400 - пројектно планирање 0 0 0

144 512 Машине и опрема 0 60.000 60.000
200 - административна опрема 0 40.000 40.000
600 - опрема за културу 0 20.000 20.000

145 515 Нематеријална имовина 0 10.000 10.000
100 - нематеријална имовина 0 10.000 10.000

У К У П Н О : 23.041.000 1.617.000 24.658.000

Б У Џ Е Т    

• 4110 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 17.056.000
У овај износ урачунате су зараде запослених за 12 месеци, са повећањима

у складу са  Упутством за припрему буџета  (април 2014.г.  за  0,5% и октобар
2014. г. за 1%). Mаса средстава за плате у 2014. години увећана је за 2% у односу
на 2013. годину.

 
• 4120 - Социјални доприноси на терет послодавца – 3.053.000

Структура  доприноса  на  обрачунат  износ  бруто  плата  је:  за  ПИО  -
1.876.000, за здравствено осигурање – 1.049.000 и за незапосленост – 128.000.

• 4130 - Накнаде у натури – 694.000
Месечне картице за превоз у првој зони градског саобраћаја за 21  радника

обрачунате су по садашњим ценама, а обухватају 12 месеци у 2014. години и
пренете обавезе из 2013. године.

• 4210 -  Стални трошкови – 1.000.000 
Издаци за сталне трошкове обухватају пре свега неизмирена дуговања из

2013. године и део обавеза за 2014. годину, а распоређени су на следећи начин:
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-  4211 - платни промет 70.000 динара;
-  4212  - енергетске услуге 580.000 динара;
-  4213 - комуналне услуге 120.000 динара;
-  4214 - услуге комуникација 100.000 динара и
-  4215 - трошкови осигурања имовине и опреме  130.000 динара.

• 4220 – Трошкови путовања – 60.000
- 4221 - трошкови путовања у земљи у износу од 40.000 динара намењени

су за најнеопходније контакте са Архивом Србије и регионалним архивима;
-  4222 -  20.000  динара  издвојено  је  за  евентуална  путовања која  имају

карактер иностраних у оквиру сарадње са Архивом Републике Српске у Бања
Луци.

• 4230 – Услуге по уговору – 270.000
-  4232  -  за  редовно  одржавање  компјутерских програма  службе

рачуноводства потребно је 40.000 динара;
-  4234  -  највећи  износ на  овој  позицији  од  170.000 динара  за  услуге

информисања, предвиђен је за штампање дванаестог броја часописа ''Пешчаник'';
-  4239 – за  остале опште услуге издвојено је 60.000 динара намењених

исплатама по уговорима о делу. У такве,  поред осталих, спадају трошкови за
одређивање  УДК  броја  за  радове  у  часопису  и  за  превод  на  енглески  језик
садржаја и резимеа радова.

• 4240 – Специјализоване услуге – 48.000
- 4249 – остале специјализоване услуге 48.000 динара. 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. 

• 4250 - Текуће поправке и одржавање – 180.000
- 4251 - 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, а износ од 40.000 динара издвојен је за
одржавање и поправку електричних и водоводних  инсталација.

- 4252 - 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
-  4261-  издаци  за  материјал  највећим делом односе  се на  набавку

канцеларијског материјала у износу од 100.000 динара;
-  4264  - материјал  за  саобраћај (бензин)  планиран  је  у  непромењеном

износу из претходних година од 20.000 динара;
 - 4266 - као материјал за културу, за 20.000 динара предвиђена је набавка

разређивача и фиксира, неопходних за процес микрофилмовања архивске грађе;
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 - 4269 - материјал за посебне намене, за који је издвојено 40.000 динара,
подразумева  набавку  микрофилмова  и  архивских  кутија  за  смештај  сређене
архивске грађе, 

• 4830 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 500.000
Овај  износ  предвиђен  за   исплату  евентуалних  трошкова  судских

поступака.

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  2014.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 2014.годину
планирамо остваривање  1.617.000 динара прихода насталих употребом јавних
средстава.

Уколико се план  оствари ови приходи ће  бити распоређени на следећи
начин:

• 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).
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• 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.000

• 4210 – Стални трошкови – 120.000
Трошкови платног промета на рачуну сопствених прихода не надокнађују

се из средстава буџета, па је за ове намене планирано 50.000 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, a комуналне и услуге комуникација по 10.000 динара.

• 4220 – Трошкови путовања – 40.000
      Средства од 20.000 динара су намењена за обилазак регистратура на

терену и службена путовања  и професионалне контакте са  Архивом Србије у
Београду и  регионалним архивима у Републици, а 15.000 динара за путовањe у
Бања Луку у Архив Републике Српске, са којим смо започели пословну сарадњу.

• 4230 – Услуге по уговору – 315.000 
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 – 100.000 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 – 80.000 динара;
- репрезентација – 30.000 динара;
- остале опште услуге – 60.000 динара.

       
• 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 – 180.000 
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, за  30.000  динара  ћемо  набављати
бензин за  службено возило,  а  по 10.000 динара планирано је  за  материјал за
културу, одржавање хигијене и посебне намене.
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• 4820 - Порези, обавезне таксе и казне – 50.000
Трошкови регистрације службеног возила и припадајући порези износиће

20.000 динара, обавезне таксе 20.000 динара, а 10.000 динара новчане казне.

• 4830 - Новчане казне по решењу суда – 20.000
За евентуалне трошкове ове врсте планирано је 20.000 динара.

• 5120 – Машине и опрема – 60.000
За овај износ планирана је набавка административне опреме (радијатори и

рачунарска  опрема – 40.000 динара) и опреме за културу (20.000 динара).

• 5150 – Нематеријална имовина – 10.000
За  откуп  архивске  грађе  и  набавку  књига  из  области  историографије,

архивистике и хуманистичких наука издвојено је 10.000 динара.

Финансијски план Историјског архива Ниш за 2014. годину сачињен је у
складу  са  Решењем  о  расподели  средстава  корисницима  и  индиректоним
корисницима буџета Управе за културу Града Ниша број 18/2014-18 од 8.1.2014.
године, на које је Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке дала сагласност број 11-21/2014 од 10.1.2014. године.

Председник Управног одбора,
    Живадин Дисић
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