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 20.03.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању
Историјског архива Ниш за 2013. годину.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива
Ниш за 2013. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Небојша Стевановић, по овлашћењу начелник Управе за културу и
Иванка Станчевски, директорка Установе Историјски архив Ниш.

Број: 365-3/2014-03
У Нишу, 20.03.2014. 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

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш за
2013. годину, број 01/114-14 од 27.2.2014. године, који је Одлуком број 01/129-14
од 27.2.2014.године усвојио Управни одбор Установе
II
Решење доставити Историјском архиву Ниш, 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

Образложење

Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник
Град.
На основу члана 16. Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш у Нишу
(“Службени лист града Ниша”, бр. 2/11 – пречишћен текст), Управни одбор
Историјског архива Ниш, на својој седници од 27.2.2014. године донео је Одлуку о
усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2013. годину,
број 01/114-14 од 27.2.2014. године.
Према оцени Управног одбора Историјског архива Ниш, јубиларна, 65.
година рада ове установе, заслужује оцену посебно успешне године. Остварено је
све што је Програмом рада за 2013. годину планирано, у неким сегментима и
службама и више од тога. Сем једанаестог броја часописа “Пешчаник”, у оквиру
пројекта са Министарством културе РС, Историјски архив Ниш је објавио другу
књигу „Водича кроз архивску грађу“. Публикација је донела основне податке о 219
фондова архивске грађе пристиглих у Архив од 1996. до 2012. године. У оквиру
изложбене делатности Архива први пут су у јубиларној, 65. години, јавности
презентиране старе књиге настале од 1788. до 1867. године. У Ноћи музеја, 18.
маја 2013. године, под називом „Художество печатања“ отворена је изложба која је
из збирке старих књига издвојила 42 књиге, почев од најстарије из 1788. – „Басне
Езопове и других баснописаца“, коју је приредио и у Лајпцигу штампао Доситеј
Обрадовић. У целини гледано, током 2013. године, мисија Историјског архива Ниш,
успешно је остваривана.
Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Историјског архива Ниш
за 2013. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и циљевима
садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за културу предлаже доношење
Решења као у диспозитиву.

По овлашћењу-начелник
Управе за културу
Небојша Стевановић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НИШ

директор +381 18 515 608
тел / факс +381 18 515 609
e-mail: arhivnis@open.telekom.rs

18000 Ниш, Тврђава бб

`

Бр. 01/129-14
Ниш, 27.2.2014.
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 својој седници од 27.2.2014.године донео је
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Усваја се Извештај о раду и пословању Историјског архива
Ниш за 2013. годину, број 01/114-14 од 27.2.2014. године.

О б р а з л о ж е њ е
Успешно остварен Програм рада који је усвојила Скупштина града
Ниша и позитиван финансијски резултат, основне су карактеристике
пословања Историјског архива Ниш у јубиларној, 2013. години, у којој је
обележена 65. годишњица постојања и рада. Остварени су планирани задаци у
свим сегментима рада – сређивању, обради и техничкој заштити архивске
грађе, пословима надзора у регистратурама на терену и издавачкој делатности.
Сем једанаестог броја часописа “Пешчаник”, у оквиру пројекта са
Министарством културе РС, Историјски архив Ниш је објавио другу књигу
„Водича кроз архивску грађу“. Публикација је донела основне податке о 219
фондова архивске грађе пристиглих у Архив од 1996. до 2012. године.
Унапређена је техничка основа рада набавком два компјутера из
сопствених средстава
Усвајајући извештај о раду Историјског архива Ниш за јубиларну 2013.
годину, Управни одбор је констатовао да је ова установа домаћински
пословала, пажљиво и штедљиво се односећи према буџетским средствима.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Живадин Дисић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НИШ

директор +381 18 515 608
тел / факс +381 18 515 609
e-mail: arhivnis@open.telekom.rs

18000 Ниш, Тврђава бб

Бр. 01/114-14
Ниш, 27.2.2014.

На основу члана 24. Статута Историјског архива Ниш, број 01/69-11 од
14.2.2011.године, директор Историјског архива Ниш подноси
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ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Јубиларна, 65. година Историјског архива Ниш, заслужује оцену посебно
успешне године. Остварено је све што смо Програмом рада за 2013. годину
планирали – у неким сегментима и службама и више од тога. У целини гледано
мисија Историјског архива Ниш успешно је остваривана. Минуле деценије,
наиме, почев од 1948. године, од које Архив почиње рачунање свог историјског
времена биле су испуњене деликатним и преданим радом и видљивим
резултатима у прикупљању вредне архивске грађе, њеном чувању и сређивању,
али и презентовању јавности кроз бројне изложбе архивских докумената. Радећи
тако, Архив у Нишу је израстао је у институцију, која служећи истини базираној
на историјским чињеницама и документима, заправо служи колективном памћењу
народа и то јој обезбеђује посебно место у културном животу Ниша и Нишавског
управног округа.
Јубилеј Архива обележен је у години велике прославе целокупног
хришћанског света – 17 векова Константиновог Миланског едикта и његове
историјске улоге у утемељењу хришћанске цивилизације. Допринос Архива
обележавању овог догађаја је штампање 11. броја часописа „Пешчаник“ са
централном тематском одредницом којом је указано на историјски значај
Константина Великог – императора, војсковође и свеца, рођеног у Нишу и
његовог Миланског едикта. Годишњице овог догађаја, без обзира на његов значај
нису обележаване све до 1913. године, када је у Србији централном свечаношћу у
Нишу обележена 1600. годишњица Миланског едикта. Часопис је осветлио овај
догађај од пре једног века и објавио фотографију централне свечаности сачувану
у нишком Архиву и документе сачуване у Архиву Србије. Они су посведочили да
је Ниш, упркос ратној 1913. години, која је била и година епидемије колере, ипак
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успео да последњих децембарских дана организује прославу и окупи високе
представнике тадашње власти и црквене великодостојнике.
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Часопис је промовисан 19. септембра 2013. године на свечаности поводом
65. годишњице Историјског архива Ниш. Том приликом јавности је представљен
још један озбиљан издавачки подухват – „Водич кроз архивску грађу Историјског
архива Ниш“, књига друга. Израда ове публикације одвијала се између две
јубиларне годишњице – 60. и 65. и обухватила је 219 фондова архивске грађе
пристиглих у Архив од 1996. године, када је штампана прва књига „Водича“, до
2012. године. Значај овог подухвата видљив је и у чињеници да је године 2013.
нишки Архив био једини у Србији који је објавио другу књигу „Водича“.
У оквиру изложбене делатности Архива први пут су у јубиларној, 65.
години, јавности презентиране старе књиге настале од 1788. до 1867. године. У
Ноћи музеја, 18. маја 2013. године, под називом „Художество печатања“ отворена
је изложба која је из збирке старих књига издвојила 42 књиге, почев од најстарије
из 1788. – „Басне Езопове и других баснописаца“, коју је приредио и у Лајпцигу
штампао Доситеј Обрадовић.
Изложбу је, изговоривши реч о књизи, отворио декан Филозофског
факултета у Нишу, проф.др Горан Максимовић, а део поставке је и двадесетак
докумената из најстаријих фондова Историјског архива Ниш из XIX века.
Изложбу је само у тој ноћи видело 1550 посетилаца.
Историјски архив Ниш је у овој, 2013. години успоставио сарадњу са
Архивом Републике Српске у Бања Луци. Протокол о сарадњи у области архивске
делатности, науке и струке потписан је 22. јануара у нишком Архиву. Средином
априла делегација Историјског архива Ниш присуствовала је свечаности поводом
60. годишњице Архива Републике Српске у Бања Луци и учествовала у раду
научног скупа темом „Историјски архив Ниш у контексту савремених
информационих технологија“. Том приликом је, такође, нишком Архиву уручена
захвалница за сарадњу на очувању и заштити архивске грађе и историјског
памћења. Септембра месеца делегација архивиста из Републике Српске, коју је
предводио директор Душан Поповић, присуствовала је свечаности поводом
јубилеја Историјског архива Ниш – 65. годишњице постојања и рада. Овим
поводом у нишком Архиву боравиле су колеге из Архива Србије и регионалних
архива Зрењанина, Врања, Пожаревца, Неготина, Зајечара, Пирота и Прокупља, са
којима нишки Архив сарађује. За директоре ових институција у Скупштини Града
Ниша организован је пријем. Крајем 2013. године Историјски архив Ниш је
започео рад на новом вредновању – категоризацији архивске грађе. Тај посао
треба да буде реализован у 2014. години. Иначе, то ново сагледавање архивске
грађе са становишта њеног културног значаја ради се први пут после 1998.
године, када је Архив Србије, на предлог нишког Архива, урадио садашњу
категоризацију архивске грађе.
У наставку овог извештаја следи појединачни и детаљни приказ рада
организационих делова Историјског архива Ниш, односно служби, за 2013.
годину.
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I Служба заштите архивске грађе ван архива
Годишњи планирани обилазак 100 регистратура на подручју за које је
надлежан Историјски архив Ниш – остварен је. Предмет стручног надзора биле су
102 регистратуре у складу са приоритетима утврђеним Упутством Архивског већа
архива Србије, што значи да су уз органе управе предмет обиласка била и јавна и
приватна предузећа, културне и просветне организације и институције које,
бавећи се својом делатношћу, стварају документацију. Циљ ових прегледа је да се
поступање са архивском грађом одржи на законом прописаном нивоу, а код
новоформираних предузећа да се таква пракса успостави.
Ево прегледа регистратура које су у 2013. години биле предмет обиласка
ради утврђивања стања архивске грађе које се констатује записницима о прегледу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DIYOMI SOFT d.o.o. Niš
ELITE TRADE d.o.o. Niš
ARGUS DEVELOPMENT d.o.o. Niš
MASTER ELIT STIL d.o.o. Niš
NATALY DROGERIJE d.o.o. Niš
Udruženje ugostiteqskih i turističkih
poslenika Niš
7. SPARK d.o.o. Niš
8. GRAFOLIST d.o.o. Niš
9. HPK TEHNIKA d.o.o. Niš
10. MONTELEKTRO d.o.o. Niš
11. SELEKTA PROJEKT d.o.o. Niš
12. SBM d.o.o. Niš
13. POLARIS MEDIA d.o.o. Niš
14. TRGOVINA VUJOVIĆ d.o.o. Niš
15. NINET COMPANY d.o.o. Niš
16. NETICO RADIJUS d.o.o. Niš
17. CONECTLINE d.o.o. Niš
18. JUGOSAN EXSPORT d.o.o. niš
19. ECOFOOD d.o.o. Niš
20. MDS TRADE COMUNICATIONS
d.o.o. Niš
21. VECOMBEAUTI SYSTEM d.o.o. Niš
22. RZZO Filijala za Nišavski okrug, sa
sedištem u Nišu
23. Advokatska komora Niš
24. LAN d.o.o. Niš
25. PLAST DENT d.o.o. Niš
26. Zavičajni muzej Aleksinac
27. Centar za kulturu i umetnost Aleksinac
28. Javna biblioteka Vuk Karadžić
Aleksinac
29. Crveni krst Aleksinac
30. Trgovinsko preduzeće Moravica
Aleksinac u stečaju
31. Gradsko pozorište TEATAR 91
Aleksinac
32. MD Institut d.o.o. Niš
33. Ekonomski fakultet Niš
34. Zavod za transfuziju krvi Niš

35. Železnička ambulanta Niš
36. GROSIS d.o.o. Niš
37. AKTER studentska omladinska zadruga
Niš
38. READY GROUP d.o.o. Niš
39. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
40. WINERS d.o.o. Niš
41. ITARA TREID d.o.o. Niš
42. TEKTON d.o.o. Niš
43. MITIĆ COMPANY d.o.o. Niš
44. MAL PROM d.o.o. Niš
45. STUDIO JANJIĆ Biro za projektovawe
Niš
46. ADVERTISE DESIGN d.o.o. Niš
47. METAL ELEKTRO d.o.o. Niš
48. PUTING d.o.o. Niš
49. JP PARKING SERVIS Niš
50. IZOGRADNJA PLUS d.o.o. Niš
51. CITOFARM d.o.o. Niš
52. TAM AUTO d.o.o. Niš
53. ELEKTRO TERMO CENTAR MULEJ
d.o.o. Niš
54. LEJLA d.o.o. Niš
55. EURODEAL d.o.o. Niš
56. BECIĆ PROMET d.o.o. Niš
57. AMS ELEKTRONIK d.o.o. Niš
58. KIDS STAR d.o.o. Niš
59. KALORING d.o.o. Niš
60. ENERGY FULL d.o.o. Niš
61. SM DESIGN d.o.o. Niš
62. INFOTERM d.o.o. Niš
63. M&G ELEKTRO-PROMET d.o.o. Niš
64. Prekršajni sud Niš
65. ŽITOPEK a.d. Niš
66. NIŠKA MLEKARA a.d Niš
67. MEDACOM d.o.o. Niš
68. PANONIJA NS d.o.o. Niš
69. TRIPLAST d.o.o. Niš
70. BAU SISTEM d.o.o. Niš
71. Studentski centar Niš
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72. LEKARSKA KOMORA ZA
JUGOISTOČNU SRBIJU
73. GP GRAĐEVINAR NIŠ u stečaju
74. KONSTANTIN a.d. Niš
75. Kazneno popravni zavod Niš
76. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u
Nišu
77. PINGVIN SLAVICA d.o.o. Niš
78. CENTRO- ELBA d.o.o. Niš
79. JUVENA d.o.o. Niš
80. Visoka tehnička škola u Nišu
81. Filozofski fakultet u Nišu
82. Gradska opština Pantelej u Nišu
83. BEYOND d.o.o. Niš
84. GRINIČ d.o.o. Niš
85. INGEL d.o.o. Niš
86. NINE ELEKTRO d.o.o. Niš
87. METRECO d.o.o. Niš

88. DU DISON d.o.o. Niš
89. MBN ALFA AND OMEGA d.o.o. Niš
90. STANGA d.o.o. Niš
91. ICP d.o.o. Niš
92. FKF d.o.o. Niš
93. NI-MACO d.o.o. Niš
94. ARISTOM d.o.o. Niš
95. STIV-COMERC d.o.o. Niš
96. Služba za katastar nepokretnosti
Aleksinac
97. Opština Aleksinac
98. LOOPIA d.o.o. Niš
99. MODUS CONSULTING d.o.o. Niš
100.
ELGRO d.o.o. Niš
101.
ADVANCED SECYRITY
TEHNOLOGIES d.o.o. Niš
102.
RDB d.o.o. Niš

Служба заштите архивске грађе ван архива размотрила је у 2013. години 42
захтева регистратура за излучивање безвредног редистратурског материјала и
решењима одобрила уништавање тог материјала.
1.
2.
3.
4.

WERT d.o.o. Niš ( 0,5 m)
SCHWARZMANN d.o.o. Niš (5,10 m)
Umetnička škola Niš (5 m)
RZZO – filijala za nišavski okrug ( 58
m)
5. Institut za javno zdravlje Niš ( 40 m)
6. Građevinsko tehnička škola NEIMAR
Niš (73,20 m)
7. Centar za medicinsku biohemiju Niš
(2,5)
8. NIŠEKSPRES a.d. Niš (100 m)
9. MILENIJUM d.o.o. Niš (1,30 m)
10. Nišavski upravni okrug (11m)
11. IVA CO d.o.o. Aleksinac u stečaju ( 5
m)
12. Uprava za građanska stanja i opšte
poslove grada Niša (3 m)
13. COLORMIX d.o.o. Niš u stečaju (30
m)
14. SVETLOST d.o.o. Niš (10,5 m)
15. VIZUS d.o.o. Niš (2,5 m)
16. Mikros Elektronik d.o.o. Niš (1,2 m)
17. ČER PROM d.o.o. Aleksinac u stečaju
(8,5 m)
18. NINET COMPANY d.o.o. Niš (3,2 m)
19. JKP Medijana Niš (60 m)
20. PB NITOM d.o.o. EXPORT-IMPORT
Niš (10,9 m)
21. Apoteka Niš (6 m)

22. SBM d.o.o. Niš (2,5 m)
23. Pekara Branković d.o.o. Niš (27,5 m)
24. Veterinarski specijalistički institut Niš
(22 m)
25. JP PTT Saobraćaja SRBIJA , RJ
Poštanski saobraćaj NIŠ (0,5 m)
26. JKP Naisus Niš (16 m)
27. RZZO Filijala za Nišavski okrug (6 m)
28. Narodni muzej Niš (1,3 m)
29. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
(25 m)
30. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
železnice Srbije, Zavod Niš (30 m)
31. IZOGRADNJA PLUS d.o.o. Niš (4 m)
32. Zdravstveni centar Aleksinac (54,58 m)
33. PHILIP MORRIS OPERATION a.d.
Niš (73,51m)
34. Prekršajni sud Niš (53m)
35. UNIVERZITET u Nišu (43,65 m)
36. Ekonomski fakultet u Nišu (20,70 m)
37. Klinički centar Niš (9 m)
38. Uprava carina- Carinarnica Niš (213 m)
39. Complex VIDIKOVAC d.o.o. Niš (6,5
m)
40. Filozofski fakultet u Nišu (30 m)
41. GP Građevinar a.d. Niš u stečaju (151
m)
42. ALPOS d.o.o. Aleksinac u stečaju (400
m)
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У 2013. години 39 регистратура на подручју надлежности Историјског
архива Ниш затражило је и добило стручну помоћ у изради Правилника о
канцеларијском и архивском пословању и Листе категорија регистратурског
материјала са роковима чувања. После разматрања на Стручном већу Архива,
дате су сагласности на ова документа следећим регистратурама:
1. SBM d.o.o. Niš
2. TABOO d.o.o. Niš
3. VARTA d.o.o. Niš
4. LEVEL d.o.o. Niš
5. VELTRAG YU d.o.o. Niš
6. NINET COMPANY d.o.o. Niš
7. TRGOVINA VUJOVIĆ d.o.o. Niš
8. SPARK d.o.o. Niš
9. ARGUS DEVELPROMET d.o.o. Niš
10. ELITE TRADE d.o.o. Niš
11. MASTER ELITE STIL d.o.o. Niš
12. SCHWARZMANN d.o.o. Niš
13. VECOMBEAUTI SYSTEM d.o.o. Niš
14. NOVAK KOMERC d.o.o. Niš
15. WERT d.o.o. Niš
16. EKONOMSKI FAKULTET NIŠ
17. IZOGRADNJA PLUS d.o.o. Niš
18. PUTING d.o.o. Niš
19. ELEKTRO TERMO CENTAR MULEJ
d.o.o. Niš
20. MITIĆ COMPANY d.o.o. Niš

21. ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
NIŠ
22. TEKTON d.o.o. Niš
23. MD Institut d.o.o. Niš
24. AMS ELEKTRONIK d.o.o. Niš
25. EUROIDEAL d.o.o. Niš
26. NATALY DROGERIJE d.o.o. Niš
27. ITARA TRADE d.o.o. Niš
28. NETICO RADIUS d.o.o. Niš
29. BECIĆ PROMET d.o.o. Niš
30. BROKER d.o.o. Niš
31. LAN d.o.o. Niš
32. METALELEKTRO d.o.o. Niš
33. BAU SISTEM d.o.o. Niš
34. READY GROUP d.o.o. Niš
35. PHILIP MORRIS OPERATIONS a.d.
Niš
36. PHILIP MORRIS SERVICES d.o.o.
Niš
37. MEDACOM d.o.o. Niš
38. MEGATREND A.D. Niška Banja
39. TRIPLAST d.o.o. Niš

Служба је уписала у регистар нове ствараоце архивске грађе – њих 61, и
отворила им досије, а досијеа постојећих регистратура и даље се преводе у
електронски облик по обрасцу О-2. У 2013. години то је учињено за 20
регистратура.

II

Служба сређивања и обраде архивске грађе

План ове служба за 2013. годину уцелини је остварен – сређено је и
обрађено 32,90 метара дужних у оквиру 18 фондова архивске грађе. Потреба да се
Архив бави сређивањем грађе мимо устаљеног правила да прихвата само сређену
грађу опстајаће дуже време – на сређивање чека још око 200 фондова. Следи
списак фондова сређених у 2013. години:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Удружење трговаца за град и срез нишки (1919-1948)
Регионална привредна комора Ниш (1962-1983)
Градско предузеће “Народни млин” Ниш (1947-1948)
Среска пољопривредна станица “Нишава” Нишка Бања (1948-1953)
Трговинско предузеће “Инвест” Ниш (1959-1963)
РО “Истраживачко развојни центар ИРЦ” Ниш
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7. Дечији дом “Ђидо” Прћиловица (1945-1954)
8. Окружни дечији дом Нишка Бања (1945-1948)
9. Столарско четкарско предузеће и стругара Ниш
10.Градско саобраћајно предузеће Ниш
11.СТР за промет пољопривредним производима “Бубањ” Ниш (1954-1960)
12.Трг.предузеће за промет колонијалном робом “Шумадија” Ниш (1951-1959)
13.Млинско предузеће Црвена звезда Дољевац (1953-1959)
14.Државно млинско предузеће “Млинпред” Ниш (1948-1950)
15.Трговинско предузеће на велико и мало “Трговина” Ниш (1969-1973)
16.Удружење рабаџија, фијакериста и таљигаша (1946-1969)
17.Фабрика кожа АД Ниш
18.Рударска индустријска школа са интернатом Јелашница (1947-1952)
Предмет обраде биле су и књиге фонда „Народни одбор града Ниша“
(1944-1957), које су у количини од 272 књиге или 13 метара дужних,
идентификоване, обрађене и разврстане. При крају, ове 2013. године, из разлога
практичне природе почело је и архивистичко сређивање фонда „Среско јавно
правобранилаштво Ниш“ 1954-1967 обима око 5 метара дужних и на њему се још
ради.

III Служба депоа и техничке заштите архивске грађе
са лабораторијом за микрофилмовање
Ова Служба обавила је све планиране послове везане за пријем, смештај и
техничку заштиту архивске грађе у 2013. години. Историјски архив Ниш је у овој
години примио 21 нови фонд архивске грађе обима 79,96 метара дужних.
Најобимнији су фондови Управе за грађанска стања и опште послове Града Ниша
од 26 метара дужних и фонд „Алпос алатница“ д.о.о Алексинац у обиму од 30
метара дужних. Највећи број осталих новопримљених фондова, њих 16,
симбиличног су обима од по 0,10 до 1 дужног метра, а количина грађе три
примљена фонда је од 3 до 6 метара дужних.
Ево списка фондова које је Архив у 2013. години преузео на трајно чување:
1. IVA Co D.O.O. - Алексинац
2. Д.О.О. COLORMIX у стечају Ниш
3. ЧЕР-ПРОМ“ Д.О.О. - Алексинац
4. „Canibal pet“ Д.О.О. Ниш
5. „ЈУГОС“ Д.О.О. Малча
6. Портланд Д.О.О. Лепосавић
7. Град Ниш-Управа за грађанска стања и опште послове Ниш
8. „АЛПОС“ Д.О.О. Алексинац
9. „АЛПОС АЛАТНИЦА“ Д.О.О. Алексинац
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10.„АЛПОС МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ“ Д.О.О. Алексинац
11.„ГАЛАНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Ниш
12. „BON CHANCE“ Д.О.О. Ниш - допуна фонда
13. „CODEX“ Д.О.О. Ниш - допуна фонда
14. „ИРИДИС“ Д.О.О. Сврљиг - допуна фонда
15.Д.О.О. Пеликан принт Ниш - допуна фонда
16. „Дистрибутер 018 НИ“ Сврљиг - допуна фонда
17.ДП индустрија меса „Пољопромет“ са п.о. Ниш - допуна фонда
18.Занатска задруга унија приватних предузетника „Еуро гроуп“ Ниш - допуна
фонда
19.Акционарско друштво „Фрипак“ Ниш - допуна фонда
20.Индуст. текстила „Нитекс“ Д.О.О. Ниш у реструктуирању-допуна фонда
21.Град Ниш-Управа за грађанска стања и опште послове Ниш -допуна фонда
За сваки новопримљени фонд отворен је досије, урађен је општи инвентар
на обрасцу О-1 и улазни инвентар на обрасцу О-2. Настављено је устројавање
досијеа фондова и збирки по обрасцима О-5, које је дефинисао и прописао Архив
Србије и у које се уносе најзначајнији подаци о садржају и карактеру грађе.
Служба депоа је у овој години прередила и пописала службене гласнике и
листове из различитих временских раздобља које чува Историјски архив Ниш –
реч је о 413 књига укоричених Службених гласника савезног, републичког и
међуопштинског нивоа, а од Службе за послове Скупштине града преузето је још
47 књига укоричених Службених листова ФНРЈ, СФРЈ и гласника НР Србије, СР
Србије и Републике Србије од 1958. до 2001. године. Преузети су и Службени
листови среза Ниша, Општине Ниш и Међуопштински службени лист за период
од 1963. до 1990. године.
Послови техничке заштите архивске грађе - микрофилмовање и
дигитализација, који припадају овој служби, такође су обављени како је
планирано. У 2013. години завршено је микрофилмовање фонда прве нишке
гимназије „Стеван Сремац“ (1898-1968) и „Удружење занатлија за град и срез
Ниш“ (1911-1950) – укупно 59 кутија архивске грађе. На овај начин заштићено је
95.524 страна докумената односно 522.252 стране од увођења микрофилмовања
као континуираног свакодневног посла 2007. године. Заштићени су фондови од
изузетног културног значаја, тако да су на ред дошли фондови од великог
културног значаја.
У 2013. години настављен је и процес дигитализације архивске грађе – ради
се на техничком одељку „Градског поглаварства Ниш“ (1920-1941), због његовог
практичног значаја за грађане, а циљ је да се учини ефикаснијим проналажење
грађевинских и употребих дозвола, пројектне документације и уопште
докумената са доказном снагом – уверења, решења, оверене фотокопије за
остваривање права приватних лица и правних субјеката у пословима доказивања
власништва над непокретностима и других правних ствари.
У овој години дигитализовано је 3.725 страна пројектне документације и
преведено у ПДФ формат, а од почетка процеса дигитализације 2009. године,
урађено је 63.668 снимака докумената, од чега 10.345 снимака техничке
документације.
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Такође, у сарадњи са Завичајним музејом из Алексинца и Скупштином
општине Алексинац, дигитализовано је 70 црквених матичних књига рођених,
венчаних и умрлих са подручја Алексинца и територије општине Алексинац, што
је трећина укупног броја матичних књига заштићених у Историјском архиву Ниш.
У 2013. години Архив је грађанима и правним лицима издао 1.144 копије
докумената из архивске грађе – највише оних којима се доказује радни стаж - 500.
Затим копија школских и разних имовинских докумената. Архиву се обратило 170
странака захтевима за документима везаним за поступак реституције, од тога 30%
захтева могло је да буде решено у Архиву, јер су документа пронађена, а остали
су за решавање својих захтева упућени другим институцијама - Катастру и
Управи за имовину.
IV Информативно-пропагандна служба са библиотеком
Информативно-пропагандна служба са библиотеком радила је у 2013.
години са 66 истраживача архивске грађе који су у оквиру 127 истраживачких
дана прегледали, поред осталих, фондове Начелства срезова нишког и
алексиначог, фонд Женске занатске школе Сокобања, Среско синдикално веће у
Нишу, фонд Скупштине општине Гаџин Хан, интересовали се за збирку старе
штампе, збирку VARIA и збирку фотографија, службене гласнике и црквене
матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Истраживачи су користили 140
библиотечких публикација, а књижни фонд увећан је за двадесетак нових књига и
часописа углавном добијених разменом. Архив је у 2013. години откупио две
књиге старије од века. Реч је о издањима Српске књижевне задруге из 1893. и
1895. године – „Историја српског народа“, чији су аутори Љ.Ковачевић и
Љ.Јовановић и књизи више аутора „Низ старијих приповедака“.
Архив је одговарао на захтеве школа да његови историчари у години
обелажавања 1700 година Миланског едикта говоре ученицима о значају овог
законског акта, Цару Константину и његовом доприносу верској толеранцији.
Једно такво предавање одржали смо у ОШ „Иво Андрић“ у Нишу, чијим смо
ученицима показали фотографију са централне прославе 1600 годишњице
Миланског едикта у Нишу 1913. године. Школа „Иво Андрић“ одужила се
захвалницом Архиву за помоћ и сарадњу у реализацији пројекта „Константин и
наше доба“. Такође, помогли смо организовање изложбе у ОШ „Вожд Карађорђе“
за коју је архивиста Бобан Јанковић уступио новчиће из II и III века из своје личне
збирке.
Студенти историје са Филозофског факултета у Нишу обавили су у Архиву
праксу која се састојала од увежбавања поступања са архивском грађом и
документима. Такође, два одељења ученика Правно-биротехничке школе у Нишу
обавили су у Архиву једнодневну практичну наставу упознавши се са радом
Архива и управљањем документима,
Архив је омогућио Институту за новију историју из Београда да обогати
своју базу података документима о страдању људи са овог подручја у Другом
светском рату – посебно у концентрационом логору Аушвиц. Истраживање је
обављено у оквиру припреме трајне изложбене поставке у овом логору.
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Коришћена су документа о злочинима окупатора и њихових помагача из фонда
„Козара“, елаборат о страдању Јевреја у Нишу и друга.
Публициста из САД, Ненси Крамер, интересовала се у нашем Архиву за
документацију која би јој помогла у обради теме „Хуманистички аспект Првог
светског рата“
Све службе Историјског архива Ниш учествовале су сређивању архивске
грађе у регистратурама које су то тражиле. Ове године такви захтеви стигли су из
5 регистратура (Завод за хитну медицинску помоћ, Филозофски факултет у Нишу,
Апотеке Ниш, Завод за здравствену заштиту радника железице Србије-РЈ Ниш и
Универзитет у Нишу)

V

Служба општих послова

Служба општих послова одговорила је у 2013. години новим захтевима који
се тичу прихватања пројеката РИНО (рокови измирења новчаних обавеза),
Регистар запослених и овладавање програмом за електронско уношење пореских
пријава. У целини узев, служба је свој посао стварања организационих,
финансијских, правних и техничких услова за рад успешно обављала. У
јубиларној години, 65. од оснивања Архива, урађен је пројекат који је одобрило
Министарство културе РС, а тиче се штампања друге књиге „Водича кроз
архивску грађу“.
Позиву за подношење понуде за штампање часописа „Пешчаник“ одазвало
се 6 понуђача од којих је најповољнија била штампарија „Вук Караџић“ из Ниша
која се и прихватила штампања 11. броја часописа.
У оквиру настојања да се унапреди техничка основа рада у Архиву и да
компјутер добије свако радно место које податке уноси или се њима користи,
набављена су још два компјутера из средстава нераспоређеног суфицита из
ранијих година.
Праћење и примена законских и других прописа, израда извештаја и
планова који се тичу материјално финансијског пословања, послови са Управом
за трезор, оснивачем и другим органима који учествују у финанасирању Архива,
контакти са општинама на чијим је територијама Архив надлежан, такође су
домен рада службе општих послова, који је успешно оствариван.
Следи табеларни приказ финансијског извештаја за 2013. годину са
образложењем утрошених средстава.
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
З А 2 0 1 3. Г О Д И Н У
П Р И Х О Д И
1.

БУЏЕТ ГРАДА НИША

20.635.000

2.

ПРИХОДИ НАСТАЛИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

1.344.000

- из буџета других општина
- сопствени приходи (сређивање арх.грађе у регистратурама)
- сопствени приходи (издавање уверења)
- остали приходи (преузимање архивске грађе)
- приходи од продаје добара и услуга

489.000
552.000
28.000
269.000
6.000

УКУПНО:

21.979.000

Р А С Х О Д И

Поз
1
96
97

98
99
101
102

103

104

105

Ек.
кл.
2
411
100
412
100
200
300
413
100
414
300
416
100
421
100
200
300
400
500
422
100
200
300
423
200
300
400
500
600
700
900
424
900

БУЏЕТ ГРАДА
О

п

и

с

3
Плате и додаци запослених
- плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послодав.
- допр. за пенз. и инвал. осигурање
- допринос за здравствено осигурање
- допринос за незапосленост
Накнаде у натури
- накнаде у натури
Социјална давања запосленима
- отпремнине и помоћи
Награде запосл. и остали пос.рас.
награде запослен. и остали пос.рас.
Стални трошкови
- платни промет
- енергетске услуге
- комуналне услуге
- услуге комуникација
- трошкови осигурања
Трошкови путовања
- трошкови служб. путовања у земљи
- трошкови сл.путовања у иностранст.
- трошк.путов. у оквиру редовног рада
Услуге по уговору
- компјутерске услуге
- услуге образовања и културе
- услуге информисања
- стручне услуге
- услуге за домаћин. и угоститељство
- репрезентација
- остале опште услуге
Специјализоване услуге
- остале специјализоване услуге

План

Извршење

4
16.722.000
16.722.000
2.993.000
1.840.000
1.028.000
125.000
680.000
680.000
200.000
200.000
40.000
40.000
1.012.000
90.000
580.000
170.000
100.000
72.000
100.000
72.000
28.000
0
740.000
20.000
0
550.000
0
0
100.000
70.000
48.000
48.000

5
15.977.000
15.977.000
2.858.000
1.756.000
982.000
120.000
0
0
0
0
35.000
35.000
302.000
46.000
129.000
63.000
64.000
0
24.000
24.000
0
0
218.000
0
0
261.000
0
0
57.000
0
33.000
33.000

Приходи
настали
употребом
јавних средс

6
494.000
494.000
88.000
54.000
30.000
4.000
101.000
101.000
14.000
14.000
0
0
123.000
73.000
0
1.000
22.000
27.000
56.000
28.000
27.000
1.000
204.000
25.000
0
12.000
4.000
87.000
24.000
52.000
6.000
6.000

УКУПНО
5+6
7
16.471.000
16.471.000
2.946.000
1.810.000
1.012.000
124.000
101.000
101.000
14.000
14.000
35.000
35.000
425.000
119.000
129.000
64.000
86.000
27.000
80.000
52.000
27.000
1.000
522.000
25.000
0
273.000
4.000
87.000
81.000
52.000
6.000
6.000

12

1
106

107

112

113
114
115

116

2
425
100
200
426
100
300
400
600
800
900
482
100
200
483
100
511
400
512
200
600
515
100

3
Текуће поправке и одржавање
- одржавање зграда и објеката
- одржавање опреме
Материјал
- административни материјал
- мат.за образов. и усаврш.запослених
- материјали за саобраћај
- материјал за културу
- материјал за домаћинство
- материјал за посебне намене
Порези, обавезне таксе и казне
- остали порези
- обавезне таксе
Новчане казне по решењу суда
- новчане казне по решењу суда
Зграде и грађевински објекти
- пројектно планирање
Машине и опрема
- административна опрема
- опрема за културу
Нематеријална имовина
- нематеријална имовина
УКУПНО:

РЕЗУЛТАТ

4
180.000
90.000
90.000
180.000
100.000
0
20.000
20.000
0
40.000
0
0
0
858.000
858.000
330.000
330.000
0
0
0
0
0

5
92.000
36.000
56.000
150.000
98.000
0
0
12.000
0
40.000
0
0
0
846.000
846.000
0
0
0
0
0
0
0

6
30.000
21.000
9
81.000
0
31.000
35.000
0
12.000
3.000
56.000
29.000
27.000
76.000
76.000
0
0
102.000
102.000
0
3.000
3.000

7
122.000
57.000
65.000
231.000
98.000
31.000
35.000
12.000
12.000
43.000
56.000
29.000
27.000
922.000
922.000
330.000
330.000
102.000
102.000
0
3.000
3.000

24.084.000

20.635.000

1.434.000

22.069.000

ПОСЛОВАЊА

УКУПАН ПРИХОД

21.979.000

УКУПАН РАСХОД

22.069.000

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

90.000

О б р а з л о ж е њ е
I У оквиру прихода из буџета града садржан је приход из Министарства
културе РС у износу од 100.000 динара, добијених на конкурсу за суфинансирање
пројеката у области културног наслеђа. Ова средства су наменски утрошена за
штампање друге књиге „Водича кроз архивску грађу Историјског архива Ниш“,
на конту 4234 – Услуге информисања.
II Историјски архив Ниш је пословањем остварио буџетски дефицит у
износу од 90.000 динара. После корекције буџетског резултата због набвке
основних средстава из суфицита из ранијих година у износу од 102.000 динара,
коначни финансијски резултат је СУФИЦИТ од 12.000 динара.

13

Позиције 96. и 97.
• Буџет
411 - Плате и додаци запослених – 15.977.000
4111 – из градског буџета исплаћено је 11,5 плата за 22 радника.
412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у односу на исплаћене
зараде доприноси су обрачунати на укупно 2.858.000 динара, од чега је допринос
за ПИО – 1.756.000 динара, за здравствено осигурање – 982.000 динара, а
допринос за незапосленост – 120.000 динара.
• Приходи настали употребом јавних средстава
411 - Плате и додаци запослених - 494.000
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 88.000 дин.
Позиција 98.
• Приходи настали употребом јавних средстава
413 – Накнаде у натури – 101.000
4131 – једном запосленом раднику плаћана је месечна картица за превоз у
међумесном саобраћају за 11 месеци.
Позиција 99.
• Приходи настали употребом јавних средстава
414 - Социјална давања запосленима -14.000
4143 – отпремнине и помоћи – као помоћ у случају смрти члана породице за
двоје запослених исплаћено је по 7.000 динара.
Позиција 101.
• Буџет
416 - Награде запосленима и остали пословни расходи - 35.000
4161 – исплаћена је јубиларна награда запосленом који је на њу стекао
право за навршених 10 година рада проведеног у радном односу.
Позиција 102.
• Буџет
421 – Стални трошкови – 302.000
4211 – трошкови платног промета износили су 46.000 динара;
4212 - енергетске услуге – 129.000 динара плаћена је утрошена струја за 4
месеца и три рате по Споразуму;
4213 – комуналне услуге – од укупно 63.000 динара, трошкови за одвоз
смећа су били 32.000 динара, за утрошену воду 12.000 динара, допринос за
градско грађевинско земљиште износио је 9.000 , а еко накнада 10.000 динара;
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4214 - услуге комуникација – 64.000 динара плаћене су услуге комуникација
које, осим телефонских рачуна (53.000), обухватају и закуп домена за сајт и
интернет услуге (4.000) и најзад, поштанске трошкове (7.000);
• Приходи настали употребом јавних средстава
421 – Стални трошкови - 123.000
4211 – платни промет – 73.000 динара је плаћено за трошкове платног
промета на рачуну сопствених прихода, јер њих не надокнађује буџет и за
трошкове платног промета на буџетском рачуну који нису били на време пренети
из буџета;
4213 – комуналне услуге – 1.000 динара на име камате за неплаћену воду;
4214 – услуге комуникација – 22.000 динара су износиле накнаде за
телефонске рачуне и неопходне поштанске трошкове који нису измирени из
буџетских средстава, као и уплата за издавање и коришћење квалификованог
електронског сертификата;
4215 – трошкови осигурања – 27.000 динара плаћена је годишња премија
осигуравајућем друштву “Дунав”, јер се из буџета не издвајају средства за
осигурање лица.
Позиција 103.
• Буџет
422 – Трошкови путовања – 24.000
4221 – трошкови службених путовања у земљи обухватили су
најнеопходније контакте са архивима у Србији.
• Приходи настали употребом јавних средстава
422 – Трошкови путовања – 56.000
4221 – трошкови службених путовања у земљи - 28.000 динара износиле су
исплате путних трошкова за контакте са архивима у Србији за које нису пренета
средства из буџета и путних трошкова и дневница члановима Редакције Водича
кроз архивску грађу, који су долазили у наш архив на коначне консултације у вези
издавања Водича.
4222- трошкови службених путовања у иностранство – 27.000 динара
исплаћено је на име одласка делегације нашег Архива у Бања Луку на прославу
јубилеја Архива Републике Српске, а у оквиру Протокола о међународној
сарадњи.
4223 – трошкови путовања у оквиру редовног рада износили су 1.000
динара за такси превоз у Београду.
Позиција 104.
• Буџет
423 – Услуге по уговору – 221.000
4234 – услуге информисања – износом од 261.000 динара финансирано је
штампање часописа ''Пешчаник'' број 11. и друге књиге „Водича кроз архивску
грађу Историјског архива Ниш“;
4237 – репрезентација – 57.000 динара износили су трошкови пригодног
пропагандног материјала у оквиру јубиларне 65. годишњице постојања и рада
наше установе.
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Приходи настали употребом јавних средстава
423 – Услуге по уговору – 204.000
4232- компјутерске услуге - 25.000 динара износи годишња накнада за
одржавање софтвера службе рачуноводства;
4234 - услуге информисања – износе укупно 12.000 динара, од чега је 8.000
динара претплата на дневни лист ''Народне новине'', а 4.000 динара је плаћен
оглас у “Службеном гласнику”;
4235 – стручне услуге – 4.000 динара исплаћено је по уговору о допунском
раду за сређивање архивске грађе на терену, закљученим са радно ангажованим у
Историјском архиву Ниш, а из Архива Косова;
4236 - услуге за домаћинство и угоститељство - 87.000 динара износили су
трошкови поводом прославе јубилеја Историјског архива Ниш, на коју су позвани
гости из других архива у Србији, као и бројни сарадници;
4237 – репрезентација – 24.000 динара утрошено је током редовног рада
установе за набавку кафе и сокова за послужење гостију Архива и посетилаца на
изложби у Ноћи музеја;
4239 - остале опште услуге – 52.000 динара утрошено је на име исплате по
уговорима о ауторским хонорарима за превод резимеа и одређивање УДК броја за
радове објављене у “Пешчанику” бр.11, као и за уговоре о делу за послове
озвучења током промоције и ангажовање професионалног возача за пут у Бања
Луку.
•

Позиција 105.
• Буџет
424 - Специјализоване услуге – 33.000
4249 - Остале специјализоване услуге – 11.000 динара исплаћено је за
дезинсекцију и дератизацију у свим депоима и ходницима Архива, а по уговору са
агенцијом „Превентива“ месечно се исплаћује 2.500 динара за организацију и
вођење послова безбедности и здравља на раду.
• Приходи настали употребом јавних средстава
424 - Специјализоване услуге – 6.000
4249 - Остале специјализоване услуге – за услуге безбедности и здравља на
раду исплаћена је накнада за два месеца.
Позиција 106.
• Буџет
425 – Текуће поправке и одржавање – 92.000
4251 – одржавање зграда – за трошкове обавезног месечног сервисирања
теретног лифта за 9 месеци у 2013.години издвојено је 36.000 динара;
4252 – одржавање опреме – од укупно 56.000 динара, 27.000 динара за
обавезни периодични преглед система за дојаву пожара, противпровалну заштиту
и система за видео надзор и проверу исправности противпожарних апарата и
хидраната, а 13.000 динара је износила поправка службеног возила и замена
акумулатора, а са 16.000 динара замењени дотрајали хард дискови на рачунарима.
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Приходи настали употребом јавних средстава
425 – Текуће поправке и одржавање – 30.000
4251 – одржавање зграда – од укупно 21.000 динара, 16.000 износе
трошкови сервисирања лифта за четири месеца, а 5.000 динара је набавка ситног
потрошног материјала за замену на електро и водоводној инсталацији;
4252 – одржавање опреме – 9.000 динара, од чега је 5.000 динара за сервис
аутомобила, а 4.000 динара за сервисирање фотокопирног апарата.
•

Позиција 107.
• Буџет
426 – Материјал – 150.000
4261 – административни материјал - 98.000 динара утрошено је за набавку
канцеларијског материјала;
4266 – материјал за културу - 12.000 динара било је намењено набавци
развијача и фиксира неопходних за микрофилмовање архивске грађе;
4239 – материјал за посебне намене – 40.000 динара износила је набавка
микрофилмова.
• Приходи настали употребом јавних средстава
426000 – Материјал – 81.000
4263 – материјал за образовање и усавршавање запослених – 31.000 динара
износи полугодишња претплата за „ИПЦ“ стручне часописе за консалтинг
финансијског и правног пословања;
4264 – материјал за саобраћај – 35.000 динара износила је набавка бензина
за службено возило;
4268 – материјал за домаћинство – 12.000 динара за средства за одржавање
хигијене;
4239 – материјал за посебне намене – за 3.000 динара набављен је ситан
потрошни материјал.
Позиција 112.
• Приходи настали употребом јавних средстава
482 – Порези, обавезне таксе и казне – 56.000
4821 – остали порези – 29.000 динара износила је регистрација службеног
возила и остали порези;
4822 – обавезне таксе – 27.000 динара износиле су судске таксе.
Позиција 113.
• Буџет
483 - Новчане казне по решењу суда – 846.000
4831 – на овој позицији била су предвиђена средства намењена исплатама
по судским пресудама због неисплаћених јубиларних награда у 2011. и 2012.
години, од којих су све окончане и исплаћене.
• Приходи настали употребом јавних средстава
483 - Новчане казне по решењу суда – 76.000
4831 – доплата за једну судску пресуду и трошкови принудног извршења
исплаћени су из сопствених средстава, јер су буџетска била недовољна.
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Позиција 115.
• Приходи настали употребом јавних средстава
512 – Машине и опрема – 102.000
5122 - административна опрема – 102.000 динара утрошене су у складу са
Одлуком Управног одбора којом се нераспоређени суфицит из ранијих година,
може користити за набавку основних средстава у 2013. години, а набављена су
два рачунара.
Позиција 116.
• Приходи настали употребом јавних средстава
515 – Нематеријална имовина – 3.000 динара
5151 – 2.000 динара износила је набавка књига за библиотеку, а 1.000
динара откуп архивске грађе.

ДИРЕКТОР,
Иванка Станчевски

