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1. Основни подаци о Архиву Војводине и информатору  

Архив Војводине  

Дунавска 35, 21000 Нови Сад 

 

Матични број: 0  8  0  8 0 9 6  8 

 

Порески идентификациони број: 101648800 

 

Е-mail: info@arhivvojvodine.org.rs 

Интернетпрезентација Архива Војводине: www.arhivvojvodine.org.rs  

 

Радно време Архива: понедељак – петак од  7,30 до 15,30 часова 

Радно време писарнице (рад са странкама): понедељак - петак од 8 до 13 часова 

Радно време читаонице: понедељак – петак  од 8 до13 часова. 

 

Информатор о раду Архива Војводине припремљен је на основу члана 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/2010 ). 

 

За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара Бранимир 

Андрић, директор Архива Војводине. 

 

Информатор је ажуриран са стањем на дан 31.05.2017. године, а подаци о 

делатности са стањем 31.12.2016. године. 

Информатор Архива Војводине објављен је на интернет презентацији Архива 

Војводине www.arhivvojvodine.org.rs , а увид у електронску копију информатора се 

може остварити у просторијама писарнице  Архива Војводине, Нови Сад, Дунавска 

35. Електронска кoпија Информатора може се преузети са интернет презентације 

Архива Војводине, а на захтев заинтересованог лица, иста се може одштампати или 

преснимити на други медиј, уз накнаду нужних трошкова.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Организациона структура 

Графички приказ организационе структуре 

mailto:info@arhivvojvodine.org.rs
http://www.arhivvojvodine.org.rs/
http://www.arhivvojvodine.org.rs/
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ДИРЕКТОР 

УПРАВНА ГРУПА 
Директор 

Секретар 

Програмски директор 

Помоћник директора за пословну политику 

Пословни асистент - саветник 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ: руководилац групе  

 
електронски рачунски центар; рад са корисницима архивске грађе, архивска библиотека;  дактилографи 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ: руководилац одељења  

 

послови на обради архивске грађе, изради и публиковању информативних средстава. 

AДМИНИСТРАТИВНО-РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКА ГРУПА: руководилац 

групе 
 
рачуноводство 

АДМИНИСТРАТИВНО, ЗАШТИТНА И БЕЗБЕДНОСНА ГРУПА: руководилац групе 

 
безбедност и здравље на раду и против пожарна заштита; писарница; портири;  одржавање чистоће,  електро и 
других инсталација;  

ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕКСТЕРНОГ НАДЗОРА И 

ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ: руководилац групе 

 
матична служба; заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван архива 

ОДЕЉЕЊЕ ДЕПО СЛУЖБЕ: руководилац одељења  

 
одржавање и коришћење архивске грађе из депоа; фотограф; књиговезница; дигитализација архивске грађе 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА: руководилац 

одељења 

 
послови на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала и изради информативних средстава о 
архивској грађи 
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Организациона структура Архива Војводине у 2016. години одређена je 

одредбама Статута Архива Војводине,  који је донео Управни одбор Архива 

Војводине на седници одржаној 21. новембра 2013. године, а на који је Влада 

Аутономне Покрајине Војводине дала сагласност Решњем број 022-867/2013 од 

4. децембра 2013. године. 

 

 

Дана 06. 12. 2013. године директор Архива Војводине  је на основу Статута Архива 

Војводине донео Правилник о организацији и  систематизацији радних места. 

Правилником се, у складу са законом, утврђују унутрашња организација и 

систематизација радних места, врста и степен стручне спреме, потребно искуство и 

посебни услови, знања и вештине за заснивање радног односа на радним местима у 

Архиву Војводине, установе културе од националног значаја, на који је Влада 

Аутономне Покрајине Војводине дала сагласност 9. децембра 2013. године. 

Архив Војводине своју делатност у групама и одељењима у оквиру којих се 

систематиују радна места. 

 

ГРУПЕ: 

 

I Управна група:  

1. Директор (1 извршилац) 

2. Секретар (1 извршилац) 

3. Програмски директор (1 извршилац) 

4. Помоћник директора за пословну политику (1 извршилац) 

5. Пословни асистент саветник (1 извршилац) 

II Aдминистративно-рачуноводствено-финансијска група 

6. Шеф рачуноводства (1 извршилац) 

7. Благајник (1 извршилац) 

8. Материјални књиговођа и ликвидатор (1 извршилац) 

III Административно, заштитна и безбедносна група 

9. Административни референт за безбедност и здравље на раду и заштите од 

пожара (1 извршилац) 

10. Административни асистент (2 извршиоца) 

11. Радник обезбеђења (5 извршилаца) 

12. Помоћни радник у депоима, посао хигијене, сервирке и курира (6 извршилаца) 

13. Радник на одржавању електро и других инсталација (1 извршилац) 

IV Група за послове матичне делатности и екстерног надзора и заштите 

архивске грађе 

14. Архивист – за послове матичне функције Архива (3 извршиоца) 

15. Архивски помоћник – за послове матичне функције Архива (3 извршиоца) 

16. Архивист – за послове заштите архивске грађе и регистратурског материјала 

ван Архива (2 извршиоца) 

V Информациони систем 

17. Програмер (softver) инжињер (3 извршиоца) 

18. Информатичар систем инжињер (1 извршилац) 
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19. Систем администратор (1 извршилац) 

20. Архивист за послове библиотеке и лекторисања (1 извршилац) 

21. Архивист за послове са корисницима архивске грађе (1 извршилац) 

22. Административно рачунски послови (2 извршиоца) 

 

ОДЕЉЕЊА: 

I Депо служба 

23. Архивист – за послове одржавања и коришћења архивске грађе из депоа (3 

извршиоца) 

24. Фотограф (1 извршилац) 

25. Архивски манипулант – помоћни радник на пословима одржавања и коришћења 

архивске грађе из депоа (3 извршиоца) 

26. Књиговезац-књижничар, конзерватор (1 извршилац) 

27. Архивист – конзерватор архивске грађе (1 извршилац) 

28. Архивски помоћник – конзерватор архивске грађе (1 извршилац) 

29. Архивски манипулант – помоћни радник конзерватора архивске грађе (1 

извршилац) 

II Сређивање новије архивске грађе и регистратурског материјала 

30. Архивист – на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала (13 

извршилаца) 

31. Архивски помоћник – на сређивању архивске грађе и регистратурског 

материјала (4 извршиоца) 

III Обрада старије архивске грађе 

32. Архивист – на обради архивске грађе (8 извршилаца) 

33. Архивски помоћник – на обради архивске грађе (2 извршиоца) 
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Kaдровска структура-табеларни приказ 
 

Укупно 

запослених/ 

укупно 

систематизованих 

Стручна спрема Број 

запослених 

са 

положеним 

стручним 

испитом 

Запослени 

на 

одређено 

време 

Приправници 
ВСС ВШС ССС  

72/78 40 / 21 11 50  4 2 

 

 

 

3. Опис функција руководилаца 

Директор Архива Војводине 

- у руковођењу Архивом директор има следећа овлашћења: заступа и представља 

Архив; организује и руководи процесом рада; води пословање и одговоран је за 

пословање Архива; стара се о законитости рада Архива и одговара за законитост 

рада Архива; извршава одлуке управног одбора Архива; доноси општи акт о 

систематизацији радних места и друга општа акта  у складу са законом и статутом 

Архива; сазива и руководи Колегијумом Архива и Стручним саветом; доноси 

одлуке о путовању радника у земљи и иностранству; предлаже годишњи програм 

рада и финансијски план и  предузима мере за њихово спровођење, доноси 

појединачне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према наменама 

утврђеним Финансијским планом; одлучује о заснивању радног односа и 

распоређивању радника на радна места; одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима запослених из радног односа у складу са Законом и  

општим актима;  одлучује о свим захтевима запослених, ако одлучивање о тим 

захтевима законом или општим актима није стављено у надлежност другом органу; 

подноси извештај о резултатима пословања; образује комисије и друга радна тела; 

доноси план набавки Архива; доноси одлуку о покретању поступка јавних набавки; 

доноси одлуку о висини дневница за службена путовања; издаје налоге, упутства и 

наредбе; доноси одлуке о инвестицијама из своје надлежности и  закључује уговоре 

у вези са њима; предузима мере за безбедност и здравље на раду, заштите животне 

средине и заштите од пожара; именује посебне комисије за обављање одређених 

послова; одлучује о другим питањима која законом, актом о оснивању   и овим 

Статутом нису стављена у надлежност других органа; одлучује о начину 

коришћења архивске грађе; обавља и друге послове предвиђене законом, 

Колективним уговором, општим актима  и Статутом. 

 

Секретар Архива Војводине 
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- руководи свим пословима у Архиву у вези примене прописа и закона и 

непосредно одговара директору за свој рад; прати законске прописе и предлаже 

њихову примену директору и органима управљања Архива; стара се о припреми 

општих аката Архива; учествује у изради и стручно разматра текст склопљених 

уговора и споразума, водећи рачуна да су у складу са важећим позитивним 

прописима; учествује у изради извештаја и информација о реализацији и 

периодичних и годишњих планова рада Архива; припрема сва појединачна правна 

акта у пословању Архива; обједињава план коришћења годишњих одмора 

запослених у складу са Законом и годишњим планом рада; даје упутства и пружа 

помоћ запосленима; поред директора стара се о припреми материјала за седнице 

органа управљања; помаже стручно комисијама органа управљања и руковођења; 

организује вођење записника на седницама органа управљања и комисијама; стара 

се о припреми благовременог објављивања општих аката, записника и одлука; води 

евиденцију у области људских ресурса и послове из области радних односа; у 

сарадњи са директором припрема материјале за седнице Одбора; прати и правно 

учествује у регулисању канцеларијског пословања Архива; обавља припрему 

правних послова у вези са јавним набавкама и прати извршење уговорених обавеза 

Архива; рад на терену-регистратуре и др., сарађује са директором и руководиоцима 

одељења на пословима израде планова и програма и њихове реализације, као и на 

спровођење Закона о културним добрима. 

 

Програмски директор Архива Војводине 

 

- прати, анализира и предлаже мере директору за унапређење стручног рада; 

координира стручне послове у Архиву; прати стручне и научне иновације и 

стандарде у архивистици у земљи и иностранству; учествује у стручном 

предлагању нормативних аката у Архиву и у области културе и управе, посебно 

електронске обраде података, стварања базе података и њихове презентације; 

непосредно прати целину програмског рада Архива, предлаже програм рада и 

обавештава директора о свим стручним питањима у вези архивских послова. 

 

Помоћник директора за пословну политику 

 

- непосредно помаже свим пословима и задацима које обавља директор, прати 

остваривање пословне политике Архива и доноси предлоге за унапређивање рада у 

Архиву и ситуирању делатности Архива у управи и култури; директор га може 

овластити за заступање и доношење одлука из његове надлежности. 

 

Шеф рачуноводства 

 

- руководи административно-рачуноводственим пословима у складу са прописима 

и налозима директора; прати прописе из области финансија и о томе обавештава 

директора, за потребе Управног одбора и Надзорног одбора; припрема материјале 

из области финансирања за директора, Управни одбора и Надзорни одбор; 

консултује се са стручним службама Архива у вези са питањима материјалне 

основе рада;  израђује баговремено финансијски план Архива са свим потребним 
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елементима; израђује годишњи обрачун Архива; израђује периодичне финансијске 

извештаје у роковима утврђеним Законом; прати и обавештава директора и по 

потреби Управни одбора о стању трошења средстава у складу са финансијским 

планом Архива; предлаже и иницира доношење Правилника о рачуноводству, као и 

других правилника из области финансија; реализује одлуке органа управљања које 

се односе на материјално-финансијско пословање; обавља и све друге послове 

везане за материјално-финансијско пословање Архива по налогу директора, 

Управног одбора и Надзорног одбора; води рачуна о функционисању 

књиговодствених програма на којима ради рачуноводство Архива; отвара главну 

књигу на почетку године; предлаже подношење захтева Секретаријату и 

Министарству културе за реализацију трошкова и набавку опреме Архива; контира 

и књижи главну књигу; врши усаглашавање дневника и главне књиге; усаглашава 

главну књигу са аналитичким евиденцијама; пружа стручну помоћ код припрема и 

израда плата, као и других послова благајне; пружа стручну помоћ из делокруга 

рада материјалног књиговође; даје стручна упутства комисијама за попис; обрађује 

статистиче извештаје, у вези са финансијским пословањем; планира финансијску 

реализацију текућег одржавања и набавке опреме Архива; координира рад 

благајника и материјалног књиговође; предлаже и прави план јавних набавки и 

стручно доприноси раду на јавним набавкама. 

 

Руководилац Одељења депо службе 

 

- Сачињава годишње предлоге Програма рада за Одељење уз консултацију са 

сваким појединцем у Одељењу; сачињава месечни план рада уз косултацију са 

сваким појединцем у Одељењу; организује и усклађује (координира) процес рада на 

спровођењу програма, планова и појединачних пројеката Одељења и Архива и 

одговара за њихово извршење; сачињава извештај о раду (годишњи, полугодишњи, 

квартални, а по потреби и тематски) за Одељење; по прегледу месечног извештаја о 

раду сваког појединца у Одељењу, својим потписом оверава тачност изнесених 

података и даје предлог о извештају у смислу квантитета и квалитета извршених 

послова; сачињава предлог плана коришћења годишњих одмора у Одељењу; 

непосредно организује пријем, смештај и заштиту архивске грађе и 

регистратурског материјала у депоима – по утврђеним плановима; организује 

издавање архивске грађе на обраду, сређивање и коришћење на основу поднетог 

захтева; организује обележавање архивских јединица по предаји сређеног фонда 

или промена по сређивању; организује враћање архивске грађе по обради, 

сређивању и коришћењу на основу захтева или реверса; води евиденције о 

целокупној архивској грађи у депоима Архива са досијеима фондова; сарађује са 

архивистом на заштити архивске грађе ван Архива на пословима пријема архивске 

грађе од регистратура; уноси податке о преузетој архвској грађи у одговарајуће 

евиденције; по правилу само пописана и сређена архивска грађа и регистратурска 

грађа могу се примити у Архив; по потреби организује нов размештај архивске 

грађе у депоима и стара се о чистоћи; предлаже архивску грађу за заштиту и врши 

преглед и припрему архивске грађе предвиђене за заштиту; даје налог за издавање 

архивске грађе на лечење, ламинирање, дезинфекцију и др. и води евиденцију о тој 

грађи; пописује раритете и организује њихово чување; израђује општи топографски 
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водич о архивској грађи у депоима;  контролише улазак и излазак сви лица у депое 

и о томе води одговарајућу евиденцију; сарађује са руководиоцем групе око 

одржавања хигијене у депоима и других инсталација у депоима; води рачуна о 

редовном проветравању депоа; прегледа и прима архивску грађу која се преузима 

или предаје другим архивима и утврђује њену количину; води евиденцију о издатој 

грађи истраживачима; издаје архивску грађу предвиђену за публиковање, 

микрофилмовање, излагање на изложбама; учествује у раду на терену, а нарочито 

око припреме за преузимање архивске грађе од ималаца и странака; контролише и 

организује унос података у подсистем "Депо и сређивање". 

 

Руководилац Одељења за сређивање новије архивске грађе и регистратурског 

материјала 

 

- сачињава годишње предлоге Програма рада за Одељење уз консултације са 

сваким појединцем у одељењу; сачињава месечни план рада уз косултацију са 

сваким појединцем у Одељењу; организује и усклађује (координира) процес рада на 

спровођењу Програма, Планова и пјединачних пројеката Одељења и Архива и 

одговара за њихово извршење; сачињава извештај о раду (годишњи, плугодишњи, 

квартални, а по потреби и тематски) за Одељење; по прегледу месечног извештаја о 

раду сваког појединца у оделењу својим потписом оверава тачност изнесених 

података и даје предлог о извештају у смислу квантитета и квалитета извршених 

послова; сачињава предлог плана коришћења годишњих одмора у одељењу; 

руководи и усклађује процес рада у Одељењу и одговара за његово извршење; 

предлаже програме и планове Одељења (дугорочне, средњорочне и годишње); 

израђује извештаје и информације о реализацији периодичних и годишњих планова 

Одељења; обрађује и доставља податке о архивској грађи у Одељењу и све друге 

податке потребне за вођење евиденција о архивској грађи; предлаже програм 

истраживања и снимања архивске грађе у земљи и иностранству која се односи на 

Војводину; прати, проучава и унапређује стручни рад у Одељењу и пружа стручну 

помоћ радницима; обавља надзор над стручним радом Одељења; учествује у изради 

научно-информативних средстава, зборник архивских докумената и других 

публикација; учествује у валоризацији и експертизи архивске грађе; обавља 

истраживачки рад, одабира и обједињује архивску грађу са циљем комплетирања 

архивских целина, односно фондова; припрема предавања и друге пригодне облике 

културне и васпитно-образовне делатности; пружа стручну помоћ приправницима 

и почетницима у архивској струци; даје информације корисницима архивске грађе 

по захтеву депо службе и ЦДИ; по налогу израђује предлог концепције за службу и 

учествује у припреми; предлаже архивску грађу за заштиту и врши преглед и 

припрему архивске грађе предвиђене за заштиту; пописује раритете и организује 

њихово чување; пријављује фондове и збирке за упис у регистар архивских 

фондова и збирки; стара се и одговоран је за унос података у ЈАИС; спроводи 

одлуке и закључке органа управљања који се односе на рад Одељења; обавља и 

друге послове који су утврђени плановима и програмима рада и развоја Архива, као 

и општим актима Архива; одговоран је за рад и дисциплину у Одељењу. 

 

Руководилац Одељења за обраду старије архивске грађе 



Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 11 

 

- сачињава годишње предлоге Програма рада за Одељење уз консултације са 

сваким појединцем у одељењу; сачињава месечни план рада уз косултацију са 

сваким појединцем у Одељењу; организује и усклађује (координира) процес рада на 

спровођењу Програма, Планова и појединачних пројеката Одељења и Архива и 

одговара за њихово извршење; сачињава извештај о раду (годишњи, плугодишњи, 

квартални, а по потреби и тематски) за Одељење; по прегледу месечног извештаја о 

раду сваког појединца у оделењу својим потписом оверава тачност изнесених 

података и даје предлог о извештају у смислу квантитета и квалитета извршених 

послова; сачињава предлог плана коришћења годишњих одмора у одељењу и 

својим потписом на захтеву за коришћење годишњег одмора подржава време 

коришћења; руководи и усклађује процес рада у Одељењу и одговара за његово 

извршење; предлаже програме и планове Одељења (дугорочне, средњорочне и 

годишње); израђује извештаје и информације о реализацији периодичних и 

годишњих планова Одељења; обрађује и доставља податке о архивској грађи у 

Одељењу и све друге податке потребне за вођење евиденција о архивској грађи; 

предлаже програм истраживања и снимања архивске грађе у земљи и иностранству 

која се односи на Војводину; предлаже врсту информативног средства за поједине 

фондове; руководи и координира на изради информативног средства општег типа 

(водич); стара се о подсистему ЈАИС-а. 

 

4. Опис правила у вези са јавношћу рада 

Подаци у вези са јавношћу рада Архива Војводине: 

1. Порески идентификациони број Архива: 101648800 

2. Радно време: понедељак - петак од 7,30 до 15,30 часова 

Писарница-рад са странкама: понедељак-петак од 8,00-13,00 часова 

Читаоница: понедељак-петак од 8,00-13,00 часова 

 

3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони органа, као и службеника 

овлашћених за поступање по захтевима за приступ информацијама: 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја није одређено, те је у складу са ставом 3 члана 38. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, те је  за  поступање по 

захтеву надлежно одговорно лице. 

Адреса: Дунавска 35, 21 000 Нови Сад 

Телефон:+ 381 (0)21 489 1800 

Телефакс: + 381 (0)21 522-332 

Електронска адреса : info@arhivvojvodine.org.rs 

Интернет презентација: www.arhivvojvodine.org.rs 

Директор телефон: + 381 (0)21  489 1811 

Електронска адреса: branimir.a@arhivvovjodine.org.rs 

 

Контакт телефони у Архиву: 

mailto:branimir.a@arhivvovjodine.org.rs
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Опште одељење+ 381 (0)21 489 1825, 489 1827 

ЦДИ+ 381 (0)21 489 1815, 489 1816 

Одељење депо службе+ 381 (0)21 489 1850 

Одељење за сређивање архивске грађе+ 381 (0)21 489 1833 

Одељење за обраду архивске грађе+ 381 (0)21 489 1823 

Лице задужено за ажурирање информатора и припрему информација од јавног 

значаја је Владимир Иванишевић. 

 

 

4. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је директор. 

Тел: + 381 (0)21 489 1811 

Електронска адреса: branimir.a@arhivvovjodine.org.rs 

 

5. Опис приступачности просторија за рад Архива Војводине и његових 

организационих јединица лицима са инвалидитетом:  

Лицима са инвалидитетом омогућен је приступ у пословне просторије Архива 

посебним приступом преко рампе уграшене на степеницама  на улазу у зграду. У 

згради је могуће коришћење теретног и персоналног лифта по етажама од 

приземља до поткровља . 

- просторије Архива Војводине се налазе у згради Архива Војводине. У тој згради 

је обезбеђена приступачност просторија за рад  лицима са инвалидитетом. На 

степеницама ка улазу постоји рампа. 

 

6. Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи Архив Војводине и 

активности Архива Војводине: нису посебно регулисане. 
 

7. Забрањено је пушење у просторијама Архива Војводине. 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

Подаци о поднетим захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја за 2016. годину 
 

1) Захтеви: 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених захтева 

1. Грађани - - - - 

2. Медији -    

3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана  

-  - - 

4. Политичке странке -    

5. Органи власти -    

6. Остали -    

7. Укупно     
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Током 2016. године није било поднетих захтева за слободан приступ 

информацијама. 

Архив сваке године доставља извештај Поверенику. 

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза  

Надлежност Архива  

 Обухвата: 

 

* документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, 

слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који 

пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и 

рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог 

материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, 

дају на коришћење архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане 

у архивској грађи и пружају услуге корисницима архивске грађе 

* припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не 

* израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о 

архивској грађи 

* прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-

информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких 

дела, итд односно издавање архивске грађе на коришћење 

* пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на 

даљину 

* активности фототека и кинотека и пратеће услуге  

 

 

На основу члана 76. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 

71/1994) Архив Војводине врши стручни надзор над архивирањем, чувањем, 

стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе, као и излучивањем 

безвредног регистратурског материјала, који се налази ван архива, који настају 

радом покрајинских и других државних органа, установа и предузећа, према којима 

Аутономна Покрајина Војводина врши права и дужности оснивача, као и 

друштвенополитичких организација и удружења, грађанско-правних лица и 

привредних субјеката основаних за територију Војводине; налаже предузимање 

мера за отклањање утврђених недостатака у погледу заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала; преузима, чува и одржава архивску грађу; сређује и 

обрађује архивску грађу; објављује архивску грађу и врши истраживања ради 

стварања целина архивске грађе (архивски фонд). 

 На основу члана 2. Одлуке о утврђивању функције матичне установе Архива 

Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског 

материјала („Сл. лист АП Војводине“, бр. 11/2003) Архив Војводине, поред своје 

основне делатности прати и проучава заштиту архивске грађе и регистратурског 

материјала на територији Покрајине и предлаже мере за њено унапређење; прати 

развој архивске службе и предлаже мере за њено унапређење на територији 
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Покрајине; остварује увид у стање културних добара (архивске грађе и 

регистратурског материјала) и предузима мере у вези са њиховом заштитом и 

коришћењем на територији Покрајине; води евиденцију установа заштите архивске 

грађе и регистратурског материјала на територији Покрајине; врши стручни надзор 

над радом архива на територији Покрајине, и налаже мере за отклањање утврђених 

недостатака; води регистре за архивску грађу и регистратурски материјал по 

врстама, као и документацију о тим културним добрима на територији Покрајине; 

образује и води компјутерски информациони центар архивске грађе по врстама на 

територији Покрајине; врши надзор, прати и предузима мере за заштиту архивске 

грађе од изузетног значаја на територији Покрајине; утврђује архивску грађу од 

великог значаја на територији Покрајине; организује полагање стручних испита за 

запослене у архивама на територији Покрајине; доноси стручна упутства о 

условима и начину чувања, коришћења и одржавања архивске грађе и 

регистратурског материјала, стара се о њиховом спровођењу, у архивама на 

територији Покрајине; стара се о стручном усавршавању радника који раде на 

заштити архивске грађе и регистратурског материјала; пружа стручну помоћ и 

унапређује рад на заштити архивске грађе и регистратурског материјала, нарочито 

у погледу савремених метода рада; доставља предлог Архиву Србије за 

проглашавање архивске грађе од изузетног значаја; иницира и предлаже мрежу 

архивских установа; иницира доношење, измену и допуну подзаконских аката 

којим се регулише делатност заштите архивске грађе. 

Архив доноси програм рада и извештај о раду. 

7. Навођење прописа 

Рад Архива Војводине регулисан је следећим прописима: 

1. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/1994, 52/2011 

и 99/2011) 

2. Закон о култури  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016) 

3. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/1991, 71/1994, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014) 

4. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (Закон о 

култури  („Службени гласник РС“, број 99/2009. и 67/2012) 

5. Закон о буџетском систему  („Службени гласник РС“,  број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015 и 99/2016) 

6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) 

7. Статут Аутономне покрајине Војводине, („Службени лист Аутономне 

покрајине Војводине“, број 20/2014)  
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Подзаконска акта из области заштите културних добара,  акти који су донети на 

основу Закона о културним добрима: 

1. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности 

установа заштите културних добара („Службени гласник РС“, број 21/1995) 

2. Решење о утврђивању територије архива („Службени гласник РС“, број 

7/1996) 

3. Правилник о програму стручног испита у делатности заштите културних 

добара и начину његовог полагања („Службени гласник РС“, бр. 11/1996 и 

15/1996) 

4. Правилник о начину вођења евиденције регистратурског материјала који 

ужива претходну заштиту („Службени гласник РС“,  број 28/1996) 

5. Правилник о регистрима архивске грађе („Службени гласник РС“,  број 

24/1997). 

6. Одлука о утврђивању матичне функције установе Архива Војводине у 

области заштите архивске грађе и регистратурског материјала („Службени 

лист АПВ“ бр. 11/2003). 

8. Услуге које Архив пружа заинтересованим лицима 

Архив издаје уверења  о подацима из архивске грађе и  фотокопије архивске грађе 

на захтев приватно-правних лица. 

Архив на захтев заинтересованих лица издаје преписе докумената, или врши 

скенирање и фотографисање. 

Коришћење архивске грађе и библиотечког материјала врши се у читаоници - сали 

за истраживаче. 

Организација и спровођење стручног испита за запослене у архивима обавља се у 

складу са са правилником о Програму стручног испита у делатности заштите 

културних добара и начини његовог полагања ( „Сл. гласник РС Србије“, бр. 11/96 

и 15/96). 

На захтев заинтересованих лица могу се пружати и друге услуге из делатности 

Архива. 

9. Поступак  пружања услуга 

За уверења и фотокопије о чињеницама из архивске грађе, странке подносе захтеве 

у писарници Архива. Захтеви се преузимају у писарници или преко сајта Архива:   

http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/koriscenje-gradje/zahtevi-stranaka.html 

Рок за обраду захтева и уверења је 30 дана од дана подношења захтева, у складу са 

одредбама Закона о општем управном поступку. 

http://www.arhivvojvodine.org.rs/
http://www.arhivvojvodine.org.rs/
http://www.arhivvojvodine.org.rs/
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Странке су дужне да уплате одговарајућу административну таксу, осим ако нису 

ослобођене плаћања таксе у складу са законом,односно подзаконским актима, као и 

трошкове поступка.  

Уверења и оверене фотокопије могу се подићи на писарници или доставити 

поштом. 

Корисник архивске грађе и библиотечког материјала мора бити пријављен и 

евидентиран као корисник. Пријављивање се врши попуњавањем матичног листа 

корисника и реверсом за издату грађу. Издавање архивслке грађе кориснику врши 

се у складу са Одлуком о коришћењу архивске грађе у Архиву Војводине.  

http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/koriscenje-gradje.html  

Организација и полагање стручног испита врши се у складу са правилником о 

Програму стручног испита у делатности заштите културних добара и начини 

његовог полагања ( „Сл. гласник РС Србије“, бр. 11/96 и 15/96), а на основу пријаве 

архива, који упућује кандидате на полагање стручног испита. Образац пријаве као и 

рокови за полагање стручног испита могу се преузети са сајта Архива Војводине.   

http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/obavestenje/237-obavestenje-o-

prijavljivanju-kandidata.html 

Остале услуге пружају се и наплаћују у складу са важећим Ценовником услуга. 

10. Преглед података о пруженим услугама 

У 2016. години  примљена су  1942 захтева странака по различитим основама, а  у 

јавно-правне и приватно-правне сврхе обрађено је 1700 захтева о чињеницама 

садржаним у архивској грађи.  

За потребе  странака и истраживача урађено је  100 000 фотокопија оба формата 

(А3 и А4)  архивске грађе. 

У читаоници је архивску грађу користило 177 истраживача током 725 

истраживачких дана.  

 

 

 

11. Подаци о приходима и расходима,  платама запослених и јавним 

набавкама 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
 

I  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ ОД 01. 01. ДО  31. 12. 2015. ГОДИНЕ  

У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 78.872.477,18 ДИНАРА 

 

 

http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/koriscenje-gradje.html
http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/koriscenje-gradje.html
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1. Приходи из Буџета АПВ 76.894.324,57 

2. Приходи из Буџета РС 787.392,19 

3. Сопствени приходи  1.190.760,42 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

 

78.872.477,18 

 
 

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  

АП ВОЈВОДИНЕ 

 

Извор финансирања 01 00 

 

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ  

01. 01. – 31. 12. 2016. године 

 

 

76.894.324,57 

 Намењени су за: 

 

 

 Плате и доприносе 51.668.477,84 

 Накнаде за запослене 

 

3.601.018,69 

 Награде запосленима-јубиларне награде 869.752.09 

 Сталне трошкове 6.627.459,81 

 За трошкове путовања 726.666,16 

 За услуге по уговору 2.046.559,30 

 Специјализоване услуге 409.625,5 

 За текуће поправке и одржавање зграде и 

опреме 
2.349.209,00 

 Трошкови материјала 2.108.902,66 

 Остале текуће дотације и трансфери  4.063.256,92 

 Пројектно планирање 225.201,60 

 Машине и опрема 738.720,00 

 Нематеријална имовина – компјутерски 

софтвер, лиценце и књиге за  библиотеку 

1.459.475,00 
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 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ 

 

76,894,324.57 

 

   

2. 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – 

МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ 

 

Извор финансирања 07 07 

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ  

01. 01. – 31. 12. 2016. године  

 

787.392,19 
 Стални трошкови-закуп опреме 140.000,00 

 За трошкове путовања 

 

100.000,00 

 За услуге по уговору 297.564,19 

 Специјализоване услуге 160.000,00 

 Трошкови материјала 89.828,00 

  

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ИЗ 

БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – 

МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ 

 

 

787.392,19 

4. 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – 

ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ  

ПРУЖАЊА УСЛУГА  

 

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ  

01.01. – 31. 12. 2016. године  
 

 
извор финансирања 04 00 1.190.760,42 

 Намењени су за: 

 
 

 Плате и доприносе 405,775.28 

 Накнаде за запослене 

 
43.697,53 

 Сталне трошкове 75.838,97 

 За трошкове путовања 42.729,93 

 Услуге по уговору 258.981,45 
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Специјализоване услуге 60.000,00 

 За текуће поправке и одржавање зграде и 

опреме 
6.198,20 

 Трошкови материјала 100.072,00 

 Остале текуће дотације и трансфери 22.259,36 

 
Порези и обавезне таксе и казне 45.979,00 

  

Машине и опремa 
13.520,00 

  
 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ИЗ 

СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

1.075.051,72 

 

СУФИЦИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 115.708,70 

5. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  

 

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ  

1. 1. – 31. 12. 2016. године  

 

 

извор финансирања 13 06 1.137.216,73 

 
ТРОШЕЊЕ СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 
202.937,85 

 

Утрошени су за:  

 
Сталне трошкове – трошкови осигурања, 

комуникације и закупа 
119.092,72 

 

Специјализоване услуге 37.855,00 

 

Трошкове материјала 
45.990,13 
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 УКУПАН СУФИЦИТ ЗА ПРЕНОС 

У 2017. ГОДИНУ  (1.137.216,73 – 

202.937,85) 

934,278.88 

  

 

 
УТРОШЕНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01. 01. – 31. 12. 2016. ГОДИНЕ 

 

ПЛАНИРАНА 

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА  ЗА 2016.  

ПЛАН 2016. 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

2016. 

ПРОЦЕНАТ 

ИЗВРШЕЊА 

Плате запослених и 

социјалне доприносе 
53,770,540,00 51.668.477,84 96,09 

Накнаде за 

запослене 
3,713,050,00 3.601.018,69 96,98 

Награде 

запосленима –

јубиларне награде 

1.060.000.00 869.752.09 82,05 

Сталне трошкове 6.742.000,00 6.627.459,81 98,30 

Трошкове путовања 800.000,00 726.666,16 90,83 

Услуге по уговору 2.150.000,00 2.046.559,30 95,19 

Специјализоване 

услуге 
580.000,00 409.625,50 70,63 

За текуће поправке  

и одржавање  
2.350.000,00 2.349.209,00 99,97 

Материјал: 

канцеларијски,  

хигијена, за посебне 

намене 

2.150.000,00 2.108.902,66 98,09 

Остале текуће 

дотације и 

трансфере 

5.032.000,00 4.063.256,92 80,75 

Пројектно 

планирање 
250.000,00 225.201,60 90,08 

 

Машине и опрему 744.000,00 738.720,00 
99,29 

Нематеријалну 

имовину 
1.460.000,00 1.459.475,00 99,96 

УКУПНО: 80,801,590,00 76,894,324.57 95,16 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

 Пословање Архива Војводине је у 2016. години остварено према одобреном 

Финансијском плану  и пренесеним  средствима из Буџета АПВ. Укупно планирана 

средства износе 80,801,590,00 динара, а пренета  и утрошена 76,894,324.57 динара,  

проценат извршења износи 95,16%.  

          Највећи износ буџетских прихода 51.668.477,84 динара, односно 63,94% од 

укупно остварених прихода, или 96,09% од Плана, утрошено је за плате, додатке и 

накнаде запосленима са социјалним доприносима.            

          Плате запослених  у установама културе, према Закључку Владе за јавне 

службе, од плате за новембар 2014. године, обрачунавају се и исплаћују према 

основици од нето 2.392,81 динар (10% мање у односу на претходну основицу) са 

припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање (према 

закључцима Владе 05 Број: 121-12361/2016 од  23.12. 2016. године нето основица за 

плате запослених у јавним службама – установама културе од децембра 2016. 

године износи 2.512,45 динара). 

           Архив Војводине је у 2016. години имао 72 радника. Просечан број радника 

на бази часова рада износи 71,35 радника. Исплаћена је просечна бруто плата у 

износу од 54.371,53 динара. 

           Накнаде за запослене износе 3.601.018,69 динара, односно 4,46% од укупно 

остварених прихода, или 96,98% од плана,  а односе  се на исплату превоза на 

посао и са посла у виду маркица за превоз или накнада које се исплаћују у 

готовини, новогодишњи пакетићи за децу запослених као и за исплату отпремнина 

за одлазак у пензију троје запослених.  

            Новогодишњи пакетићи за децу запослених до 15 година старости  

исплаћени су  до неопорезивог износа који је износио 9.166,00  динара односно у 

укупном износу од 293,312,00 динара. 

           Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износу од 770.000,00  

динара према упутству за израду Финансијског плана за 2016. годину, утрошено је 

729.649,42 динара. 

            Исплаћене су јубиларне награде за седам радника Архива Војводине у 

износу од 869.752.09 динара. 

          Стални трошкови као што су струја, грејање, осигурање, комуналне услуге, 

услуге телекомуникације, платни промет  и сл., плаћени су средствима добијеним 

из Буџета, док је разлика сходно Плану, надокнађена из прихода остварених на 

тржишту (сопствена средства) која  износе 6.627.459,81 динара, односно 8,20% од 

укупних прихода. 55% сталних трошкова односи се на енергетске услуге и то: 

централно грејање у износу од 2.743.595,92 динара и електричне енергије која 

износи 996.000,00 динара.  

           За трошкове путовања утрошено је 726.666,16 динара односно 0,99% од 

укупних прихода а највећим делом ови трошкови се односе на путне трошкове 

приликом стручног надзора над радом архива на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, као и стручна усавршавања запослених одласком на обуку, 

конференције, саветовања и семинаре у земљи и иностранству. 
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         Трошкови који се односе на опште услуге у износу од 2.046.559,30 динара   

представљају трошкове за: компјутерске услуге – одржавање софтверских 

програма, услуге котизација – стручних усавршавања и обука запослених, услуге 

штампе – штампање монографских и периодичних публикација (Зборника радова 

са Међународне конференције, која је одржана 2015), плотовање и умножавање 

архивске грађе (на папиру, платну, форексу…) за потребе обележавања 90-те 

годишњице рада Архива Војводине, и других тематских изложби и/или промоција 

књига и тематских предавања у земљи и/или иностранству, исплата накнаде 

члановима Управног и Надзорног одбора за рад у тим телима, трошкови 

репрезентације и друге опште услуге везане за реализацију Међународне 

конференције и изложби и других културно-просветних облика рада који су 

реализовани у Архиву Војводине. 

          Специјализоване услуге у износу 409.625,50 динара су медијска промоција на 

видљивости и популаризацији рада Архива и архивске делатности стручној и широј 

јавности, преводи промотивног материјала приликом посете страних делегација и 

гостију за време одржавања Међународног стручног скупа. 

          За текуће поправке и одржавање зграде и опреме утрошено је 1.149.744,00 

динара, односно 1,42% од укупног прихода или 99,44% од плана. Трошкови се 

односе на уградњу хоризонталне хидроизолације на бедему око зграде Архива 

Војводине, санацију уличног дела фасаде (обијање, глетовање и бојење старих 

девастираних  зидова).  

          Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 1.200.000,00 динара односе  

се на поправку и сервис: комбија и путничких аутомобила (замена и поправка 

трапа, велики сервис дизни и пумпе, ауто-лимарске услуге, тапетарско-фарбарске 

услуге, редовно сервисирање и одржавање), рачунарске опреме (редовно 

сервисирање и одржавање, набавка резервних делова за рачунаре итд.), опреме за 

јавну безбедност (паник расвета, ПП апарати), сервис и поправка лифтова, 

фотокопира, и др. 

          Трошкови материјала у износу од 2.108.902,66  динара односе се на трошкове  

канцеларијског материјала, материјала за информисање и стручну подршку 

(стручна литература и часописи), материјала за саобраћај (гориво и остали 

материјали за превозна средства), материјала за културу (папир за штампање, 

тонери, омоти за списе, материјал за Конференцију), материјала за одржавање 

хигијене, као и материјала за посебне намене (ситни инвентар, алат и сл.). 

           Трошкови пројектног планирања износе 225.201,60 динара а утрошено је за 

израду пројекта:   

         ,,Израда пројектно-техничке документације – идејног решења и идејног 

пројекта реконструкције ограде око дворишта зграде Архива Војводине и идејног 

решења партерног уређења дворишта“ на основу Уговора бр. 45/16 од 26/10/2016.  

          Машине и опрема набављени су од средстава која су добијена из Буџета АПВ 

у износу од 738.720,00 динара и то за набавку  рачунарске опреме у износу од 

198.600,00 динара и опреме за културу у износу од 540.120,00 динара за набавку 

скенера. 

           Архив  Војводине је у 2016. години извршио набавку нематеријалне имовине 

у износу од  1.459.475,00 динара,  набавка и инсталација анти-вирусног софтвера и 

пружање услуга инсталације и прилагођавање рачунарске опреме која се користи у 
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Архиву Војводине, набавка  лиценци за легализацију постојећих софтвера и 

лиценци за приступ серверима и набавка књига за библиотеку.   

            Остале текуће дотације и трансфери у износу од 4.063.256,92 динара односе  

се на уплату разлике по основу умањења плате од 10% а на основу Закључка  Владе 

број: 121-13957/2014 од 6. 11. 2014. године.     

            У 2016. години Архив Војводине је добио од Министарства културе и 

информисања средства у износу од 787.392,19динара за финансирање програмске 

делатности у 2016. години – трошкови су везани за суфинансирање једног  пројекта  

и то: 

 

Организација III Међународног саветовања у Новом Саду:  

 

Тема овогодишњег Саветовања – Елите у Великом рату.  

Међународно саветовање о улози истакнутих припадника културе, политике, 

војске, племства, буржоазије у Првом светском рату са посебним освртом на 

балкански и средњоевропски простор je организовано у складу са нормама које 

прописује Министарство културе Републике Србије. Припреме за ово саветовање 

су се одвијале током целе године а реализовали смо га у Новом Саду, 27–28. 

октобар 2016. године (хотел „Путник“). Циљ пројекта је био да се на основу 

архивске грађе у једном конкретном историјском тренутку и одређеној граничној 

области сагледа улога и учешће истакнутих појединаца, војске, племства, 

буржоазије, велепоседника, имућних грађана, породица у ратним условима током 

Првог светског рата како на територији тадашње Србије, тако и земљама у њеном 

окружењу. Реализацијом пројекта наставиле су се активности, трећу годину за 

редом у оквиру пројекта ВРЕМЕ–СЕЋАЊЕ–ИДЕНТИТЕТ–АРХИВ, чиме Архив 

Војводине даје јединствен допринос обележавању стогодишњице Првог светског 

рата, али и популаризацији архивске грађе и улога архива уопште.  

 

             На основу члана 52. Закона о буџетском систему („Сл. гласник“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015-103/2015 i 99/2016) Архив Војводине је измирење одређених 

расхода и издатака вршио из других извора односно из сопствених прихода и 

нераспоређеног вишка прихода (сопствена средства)  из претходних година.  

  

Укупно утрошена средства из других извора износе 1,277,989.57 динара и то: 

 

        1. Сопствена средства у износу од  1.075.051,72 динара. 

 

Сопствена средства су утрошена за сталне трошкове највећим делом за трошкове 

осигурања, за покриће трошкова дневница у земљи и иностранству, услуге израде  

и одржавању софтвера, трошкове репрезентације за реализацију пројеката и 

изложби у Архиву Војводине, здравствене заштите радника, материјала за 

одржавање хигијене, материјала за посебне намене као и републичке и градске 

таксе за регистрацију путничких аутомобила, комбији и др. 

        2. Нераспоређени вишак прихода из претходних година у износу од 202.937,85 

динара. 
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            Нераспоређени вишак прихода је утрошен за расходе за услуге 

комуникације, трошкове осигурања имовине и лица, медицинске, односно 

лабораторијске услуге за запослене као и трошкове материјала за посебне намене. 

            На текућем рачуну сопствених прихода Архива Војводине на дан 31. 12. 

2016. године налазе се средства у укупном износу од 1.049.987,58 динара, од тога 

суфицит  текуће године у износу од 115.708,70 динара а суфицит из ранијих година 

у износу од 934.278,88 динара. 

            Што се тиче буџетских средстава поступали смо према члану 59. став 4 

Закона о буџетском систему и Правилником о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава и до 31.12.2016. године вратили на рачун 

извршења Буџета Аутономне Покрајине Војводине сва средства која нису била 

утрошена у тој фискалној години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
 

 
I – ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Економска 

класификација 

  

 
 
 
 
 

Буџетска 

срeдства 

 

 
 
 
 
 

Сопствени 

приходи 

 

 
 
 
 
 

Соц. 

доприноси 

 
Нераспоређен и 

вишак прихода из 

ранијих година- 

средства од 

наплаћених 

потраживања 

Фонда за развој 

Аутономне 

покрајине 

Војводине 

 
 
 

 
Трансфери од 

других нивоа 

власти - средства 

из буџета РС 

 
 
 

 
Примања од 

продеје 

нефин. 

Имовине 

 
 
 

 
Нераспоре- 

ђени вишак 

прихода из 

ранијих година 

 
 
 
 

 
Додатна 

средства 

укупно 

 
 
 
 
 
 

Укупно 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  
791 

 

80.802.132.00 
       

0.00 
 

80.802.132.00 

Приходи из буџетa  
7911 

 
80.802.132.00        

0.00 
 

80.802.132.00 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 742  2.419.500,00      2.419.500,00 2.419.500,00 

Споредне продаје добара и услуга  
7423   

2.269.500,00 
      

2.269.500,00 

 
2.269.500,00 

Мешовити и неодређени 

приходи 
 

7451   
150.000,00       

150.000,00 
 

150.000,00 
ДОНАЦИЈЕ ОД 

ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА 
 

731          

Донације од иностраних 

земаља 
 

7311          

МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТРАВКЕ 
 

772          

Меморандумнске ставке за 

рефундацију расхода 
 

7711 
         

Меморандумнске ставке за 

рефундацију расхода из 

претходне године 

 

 
7721 

         

Трансфери од других нивоа 

власти 
 

733          

Трансфери од других нивоа 

власти 
 

7331          

ПРИМАЊА ОД ПРОД. 

НЕФИН.ИМОВИНЕ 
 

812 
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Примања од продаје осталих 

основних средстава 
 

8231 
         

ДОНАЦИЈЕ ОД НЕВЛАДИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
          

Донације од невладиних 

организација 
          

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година  
 

3213          

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година - 

додатна средства 
 

321 
      1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година - додатна средства 
 

 
3213 

      1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 

НЕРАСПОРЕЂ.СРЕДСТВА 

ДОН.ИЗ ПРЕТХ. ГОД. 
          

 

Нераспоређена средства из 

донација претх.година 
 

 
3213 

         

 
Свега  80.802.132,00      1.060.000,00 3.479.500,00 84.281.632,00 
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II - РА С Х О Д И 

 
 

 
 
 
 

Екон. 

класиф 

. 

 
 
 
 
 

Назив економске 

класификације 

 
 
 
 
 

Планирани 

издатак 

 

 
 
 
 

Приходи из 

буџета 

01 00 

 

 
 
 
 

Социјални 

доприноси 

03 00 

 
 
 

 
Сопствени 

приходи 

буџ.кор. 

04 00 

 

 
 

Трансфери од 

других нивоа 

власти - средства 

из буџета 

Републике Србије 

07 07 

 
 

 
Примања од 

продаје 

нефинансиј ске 

имовинe 

09 00 

Нераспоређен и 

вишак прихода из 

ранијих година- 

средства од 

наплаћених 

потраживања 

Фонда за развој 

Аутономне 

покрајине 

Војводине 

13 12 

 

 
 

Нераспоређен и 

вишак прихода из 

ранијих година - 

додатна средства 

13 06 

 

4111 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
46.189.864,00 45.739.864,00  450,000.00     

 
411 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 

46.189.864,00 45.739.864,00  450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
4121 Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 
5.542.784,00 5.488.784,00  54,000.00     

 

4122 Допринос за здравствено 

осигурање 
2.378.778,00 2.355.603,00  23,175.00     

 
4123 

 
Допринос за незапосленост 

346.424,00 343.049,00  3,375.00     

 

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
8.267.986,00 8.187.436,00 0.00 80,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

4131 
 

Накнаде у натури 1.775.911,00 1.615.911,00  60,000.00    100,000.00 

 

413 
 

НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.775.911,00 1.615.911,00  60,000.00    100,000.00 

 
4141 

Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 

фондова 

200.000,00   160,000.00    40.000,00 

 

4142 Расходи за образовање деце 

запослених 
0.00        

4143 Отпремнине и помоћи 60.000,00 10.000,00  50,000.00     
 

 
4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 

запосленом 

200.000,00   50,000.00    150,000.00 

 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
460.000,00 10.000,00 0.00 260.000.00 0.00 0.00 0.00 190.000.00 

 

4151 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.449.829,00 1.249.829,00  50,000.00    150,000.00 

 

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
1.449.829,00 1.249.829,00  50,000.00    150,000.00 
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4161 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

1.111.200,00 1.091.200,00      20.000.00 

 
416 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 

1.111.200,00 1.091.200,00      20.000.00 

 

4211 Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
200.000,00 180,000.00  20,000.00     

 

4212 
 

Енергетске услуге 3.940.000,00 3,900,000.00  10,000.00    30.000.00 

 

4213 
 

Комуналне услуге 1.000.000,00 990.000,00  10,000.00     

 

4214 
 

Услуге комуникација 860,000.00 820,000.00  40,000.00     

 

4215 
 

Трошкови осигурања 1.200,000.00 1.000,000.00  150,000.00    50.000.00 

 

4216 
 

Закуп имовине и опреме 160,000.00 100.000.00  10,000.00    50.000.00 

4219 Остали трошкови 2,000.00

0 
  2,000.00     

 

421 
 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 7.362.000,00 6.990.000,00 0.00 242,000.00  0.00 0.00 130,000.00 

 

4221 Трошкови службених 

путовања у земљи 
390,000.00 300,000.00  60,000.00    30,000.00 

 

4222 Трошкови службених путовања 

у иностранство 
500,000.00 400,000.00  50,000.00    50.000.00 

 

4223 Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 
5,000.00   5,000.00     

4224 Трошкови путовања ученика 0.00        

4229 Остали трошкови транспорта 5,000.00   5,000.00     
 

422 
 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 900,000,00 700,000,00 0.00 120,000.00  0.00 0.00 80,000.00 

4231 Административне услуге 10,000.00   10,000.00     
 

4232 
 

Компјутерске услуге 360,000.0

0 

350,000.00  10,000.00     

 

4233 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
210.000,00 250.000,00  10,000.00     

 

4234 
 

Услуге информисања 1,080,000.00 1,060,000.00  20,000.00     

 

4235 
 

Стручне услуге 900,000.00 500,000.00  400,000.00     

 

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

160,000.00 150,000.00  10,000.00     

 

4237 
 

Репрезентација 320,000.00 150,000.00  120,000.00    50.000,00 

4239 Остале опште услуге 330,000.00 290.000,00  10,000.00    30,000.00  
 

423 
 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.370.000,00 2.700.000,00 0.00 590,000.00  0.00 0.00 80,000.00 
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4241 Пољопривредне услуге 0.00        
 

4242 Услуге образовања, културе и 

спорта 
410,000.00 400,000.00  10,000.00     

 

4243 
 

Медицинске услуге 50.000,00   50.000,00     

 

4244 Услуге одржавања 
аутопутева 

50.000,00       50.000,00 

 
4245 

Услуге одржавања 
националних паркова и 

природних површина 

0.00        

 
4246 

Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге 

20,000.00   10,000.00    10,000.00 

 

4249 Остале специјализоване 

услуге 
220,000.00 200,000.00  10,000.00    10,000.00 

 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
750.000,00 600,000.00 0.00 80,000.00  0.00 0.00 70,000.00 

 
4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 
објеката 

1.060.000,00 1.000.000,00  30,000.00    30,000.00 

 

4252 Текуће поправке и 

одржавање опреме 
860,000.00 800,000.00  30,000.00    30,000.00 

 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 
1.920.000,00 1.800.000,00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

 

4261 
 

Административни материјал 410,000.00 400,000.00  10,000.00     

 

4262 Материјали за 

пољопривреду 
0.00        

 

4263 Материјали за образовање и 

усавршавање запослених 
310,000.00 300,000.00  10,000.00     

 

4264 
 

Материјали за саобраћај 220,000.00 200,000.00  10,000.00     

 

4265 Материјали за очување 

животне средине и науку 
0.00        

 

4266 Материјали за образовање, 

културу и спорт 
410,000.00 400,000.00  10,000.00     

 

4267 Медицински и лабораторијски 

материјали 
510.000.00 500.000.00  10,000.00     

 

4268 Материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство 
290,000.00 200,000.00  40,000.00    50,000.00  

 

4269 Материјали за посебне 
намене 

350.000.00 250.000.00  50,000.00    50,000.00 

 

426 
 

МАТЕРИЈАЛ 2.500.000.00 2.250.000.00 0.00 150.000.00  0.00 0.00 150.00000 

 

4311 Амортизација зграда и 
грађевинских објеката 

0.00        

4312 Амортизација опреме 0.00        

4313 Амортизација осталих 0.00        
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 некретнина и опреме         
 

431 АМОРТИЗАЦИЈА 

НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

4351 Амортизација нематеријалне 
имовине 

 
0.00 

       

 
435 

АМОРТИЗАЦИЈА 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 

ИМОВИНЕ 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

4411 Отплата камата на домаће 
хартије од вредности 

 
0.00 

       

 

4412 Отплата камата осталим 
нивоима власти 

 
0.00 

       

 
4413 

Отплата камата домаћим 
јавним финансијским 

институцијама 

 
0.00 

       

 

4414 Отплата камата домаћим 

пословним банкама 
 

0.00 
       

 

4415 Отплата камата осталим 

домаћим кредиторима 
1,000.00   1,000.00     

 

4416 Отплата камата 

домаћинствима у земљи 
 

0.00 
       

 

4417 Отплата камата на домаће 

финансијске деривате 
 

0.00 
       

 

4418 Отплата камата на домаће 

менице 
 

0.00 
       

 

4419 Финансијске промене на 

финансијским лизинзима 
 

0.00 
       

 

441 ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ 

КАМАТА 
 

1,000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

1,000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

4441 Негативне курсне разлике 1,000.00   1,000.00     

4442 Казне за кашњење 1,000.00   1,000.00     
 

4443 Таксе које проистичу из 

задуживања 
 

1,000.00 
  

 
1,000.00 

    

 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
 

3,000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

3,000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
4511 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 

организацијама 

 

0.00 

       

 
4512 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 

 

0.00 

       

 
451 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

4611 Текуће донације страним 
владама 

 
0.00 
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461 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ 

ВЛАДАМА 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
4621 

Текуће дотације 

међународним 

организацијама 

 
0.00 

       

 
4622 

Капиталне дотације 

међународним 

организацијама 

 
0.00 

       

 
462 

ДОТАЦИЈЕ 

МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
4651 Остале текуће дотације и 

трансфери 
5.801.842,00 5.742.892,00  58,950.00     

 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
5.801.842,00 5.742.892,00  58,950.00     

 

4721 Накнаде из буџета у случају 

болести и инвалидности 
 

0.00 
       

 

4722 Накнаде из буџета за 
породиљско одсуство 

 
0.00 

       

 

4723 Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

 
0.00 

       

 

4724 Накнаде из буџета за случај 
незапослености 

 
0.00 

       

 

4725 Старосне и породичне 
пензије из буџета 

 
0.00 

       

 

4726 Накнаде из буџета у случају смрти  
0.00 

       

 
4727 

Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

 
0.00 

       

 

4728 Накнаде из буџета за 

становање и живот 
 

0.00 
       

4729 Остале накнаде из буџета 0.00        

 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
4811 

Дотације непрофитним 

организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима 

 
0.00 

       

 

4819 Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
2,000.00   2,000.00     

 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
2,000.00  0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4821 Остали порези 50.000,00   50.000,00     
 

4822 
 

Обавезне таксе 150.000,00 100.000,00  50.000,00     

4823 Новчане казне 2,000.00   2,000.00     
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482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ И КАЗНЕ 
202.000,00 100.000,00 0.00 102.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

4831 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
0.00        

 
483 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
4851 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од државних 

органа 

110.000,00 50.000,00  60.000.00     

 
485 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД  ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА 

110.000,00 50.000,00 0.00 60.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5111 Куповина зграда и објеката 0.00        

5112 Изградња зграда и објеката 0.00        
 

5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 

0.00        

 

5114 
 

Пројектно планирање 0.00        

 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

5121 Опрема за саобраћај 0.00        

5122 Административна опрема 415.000,00 325.000,00  10,000.00    80.000,00 

5123 Опрема за пољопривреду 0.00        
 

5124 Опрема за заштиту животне 
средине 

0.00        

 

5125 Медицинска и 

лабораторијска опрема 
300.000,00 300.000,00       

 

5126 Опрема за образовање, 

науку, културу и спорт 
300.000,00 300.000,00       

5127 Опрема за војску 0.00        

5128 Опрема за јавну безбедност 60.000,00 50.000,00  10.000,00     

 
5129 

Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 
немоторна опрема 

0.00   0.00     

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.075.000.00 975,000.00 0.00 20,000.00   0.00 80.000,00 
 

5151 
 

Нематеријална имовина 1.030.000.00 1.000.000.00  30,000.00     

 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА 
1.030.000.00 1.000.000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

5231 Залихе робе за даљу 

продају 
0.00        

 

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
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5511 

Нефинансијска имовина која се 
финансира из средстава за 

реализацију националног 

инвестиционог плана 

0.00        

 
 
 

551 

НЕФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

  
УКУПНО: 84.281.632,00 80.802.132,00 0.00 2.419.500,00 0.00 0.00 0.00 1.060.000.00 

 
 
 
 
 

 
 

Укупна буџетска средства: 
80.802.132,00  

 
Укупна додатна средства: 

3.479.500,00 

 

 
 

Укупна буџетска и додатна 

средства: 

84.281.632,00 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 36 

 

 
 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 37 

 
 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 38 

 
 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 39 

 
 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 40 

 
 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 41 

 
 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 42 

 
 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 43 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ПРЕМА 

ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА 

 

Укупно одобрена средства према финансијском плану за 2017. годину од свих 

извора износе 84.281.632,00 динара. 

Укупна одобрена средства из извора 01 00 (приходи из буџета) износе 

80.802.132,00 динара и то: 

 

  

 411 – плате додаци и накнаде запослених у износу од 45.739.864,00 динара 

биће утрошене за исплату зарадa за 12 месеци у 2017. години за 71 радника Архива 

Војводине; 

412 – социјални доприноси на терет послодавца у износу од 8.187.436,00 динара 

биће утрошени на пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и 

незапосленост приликом исплате зарадa за 12 месеци у 2017. години за 71 радника 

Архива Војводине; 

413 – накнаде у натури у износу од 1.615.911,00 динара биће утрошенe за куповину 

маркица за превоз радника на посао и са посла као и за исплату поклона за децу 

запослених у 2017. години; 

414 – социјална давања запосленима у износу од 10.000,00 динара биће утрошена за 

социјална давања запосленима. 

415 – накнада трошковa за запослене у износу од 1.249.829,00 динара биће 

утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина) 

према броју дана проведених на послу, 

416 – награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларна награда за 9 

радника који стичу право у 2017. години у износу од 1.091.200,00 динара, 

421– стални трошкови у износу од 6.990.000,00 динара биће утрошени према 

стварним рачунима за: трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне 

услуге, услуге комуникације, трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и 

опреме; 

422 – трошкови путовања у земљи и иностранству у износу од 700.000,00 динара 

биће утрошена за трошкове дневница, смештаја и превоза приликом надзора над 

радом архива у Војводини, приликом присуствовања семинарима и саветовањима 

као и истраживањима у другим институцијама у земљи као и у циљу међународне 

сарадње са другим архивима у иностранству; 

423 – услуге по уговору у износу од 2.700.000,00 динара биће утрошена за исплату 

услуге одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених 

(котизације за стручна саветовања, полагање архивистичког испита, усавршавање 

страних језика, обука за посебне компјутерске програме, профилисање архивиста 

са међународним стандардима), услуге штампања часописа, публикација, трошкови 

стручних услуга односно исплата накнаде за рад члановима управног и надзорног 

одбора, трошкова за периодично и превентивно испитивање опреме према Закону о 

безбедности и здравље на раду, трошкови репрезентације и остале опште услуге; 
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424 – специјализоване услуге у износу од 600.000,00 динара биће утрошена за 

исплату хонорара, рецензије, превода, ангажовање дизајнера приликом реализације 

пројеката, као и за остале специјализоване услуге; 

425 – текуће поправке и одржавање зграда и објекта и текуће поправке и 

одржавање опреме у износу од 1.800.000,00 динара биће утрошена за редовно 

одржавање објекта у виду поправке климатизације у депоима, израде ограде на 

објекту код стаклених површина, оспособљавање једне просторије за указивање 

прве помоћи,поправке столарије, малтерисање и поправка дворишног зида, 

одржавање водовода, сервис и контрола лифта, кречења, што се тиче поправке 

опреме биће утрошено за поправку и сервис возила, поправку намештаја, 

одржавање информационог система, поправка рачунарске опреме, сервис и 

одржавање ПП опреме, одржавање ПТТ централе и друго; 

426–материјал у износу од 2.250.000,00 динара биће утрошена за набавку 

административног материјала, материјала за образовање и усавршавање у виду 

часописа и билтена, материјал за саобраћај (гориво и остали материјал за превозна 

средства), материјал за лабораторију,материјал за образовање и културу који је 

потребан за одржавање изложби као и за редован рад архивиста за сређивање, 

смештај и чување архивске грађе, материјал за одржавање хигијене и материјал за 

посебне намене; 

465 – остале текуће дотације и трансфери у износу од 5.742.892,00 динара, за 

уплату разлике по основу умањења плате на основу Закључка Владе број: 121-

13957/2014 од 6. 11. 2014. Године, као и извршавање обавезе учешћа у 

финансирању зарада особа са инвалидитетом; 

482 – порези, обавезне таксе и казне у износу од 100.000,00 динара биће утрошене 

за регистрацију возила и остале порезе и таксе, 

485 – накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа у износу од 

50.000,00 динара биће утрошене за накнаду евентуално насталих штета и повреда 

од стране државних органа по Закону о јавним набавкама, 

512 – машине и опрема у износу од 975.000,00 динара биће утрошена за набавку 

административне опреме, лабораторијске опреме,опреме за културу и опреме за 

јавну безбедност, 

515 – нематеријална имовина у износу од 1.000.00,00 динара биће утрошена за 

набавку компјутерског софтвера,продужетак програмских лиценци, књига у 

библиотеци и откуп архивске грађе; 

 

Укупна средства из извора 04 00 (сопствени приходи) износе 2.419.500,00 

динара и то: 

 

411 – плате додаци и накнаде запослених у износу од 450.000,00 динара, 

412 – социјални доприноси на терет послодавца у износу од 80.550,00 динара, 

413 – накнаде у натури у износу од 60.000,00 динара биће утрошенe за куповину 

маркица за превоз радника на посао и са посла као и за исплату поклона за децу 

запослених у 2017. години, 

414 – социјална давања запосленима у износу од 260.000,00 динара биће утрошена 

за исплату накнада за време одсуствовања с посла, помоћи запосленима, 
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415 – накнада трошкове за запослене у износу од 50.000,00 динара биће утрошена 

за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина), 

421 – стални трошкови у износу од 242.000,00 динара биће утрошени према 

стварним рачунима за: трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне 

услуге, услуге комуникације, трошкове осигурања, трошкови закупа и остали 

трошкови, 

422 – трошкови путовања у земљи и иностранству у износу од 120.000,00 динара 

биће утрошена за трошкове дневница, смештаја и превоза, приликом 

присуствовања семинарима и саветовањима као и истраживањима у другим 

институцијама у земљи као и у циљу међународне сарадње са другим архивима у 

иностранству, 

423 – услуге по уговору у износу од 590.000,00 динара биће утрошена за исплату, 

услуге одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, 

котизације за стручна саветовања, полагање архивистичког испита, угоститељске 

услуге, трошкови репрезентације, 

424 – специјализоване услуге у износу од 80.000,00 динара биће утрошена за 

исплату медицинских услуга – здравствена заштита запослених и остале 

специјализове услуге, 

425 – текуће поправке и одржавање зграда и објекта и текуће поправке и 

одржавање опреме у износу од 60.000,00 динара биће утрошена за редовно 

одржавање објекта у виду поправке столарије, одржавање водовода и др., 

426 – материјал, у износу од 150.000,00 динара биће утрошен за набавку 

административног материјала, материјала за образовање и усавршавање у виду 

часописа и билтена, материјал за саобраћај, материјал за образовање и културу за 

редован рад архивиста за сређивање, смештај и чување архивске грађе, материјал за 

одржавање хигијене као и за материјал за посебне намене као што су разни 

инструменти и алати за програмере, ситни инвентар који је потребан за редовно 

одржавање и текуће поправке; 

441 – отплата домаћих камата у износу 1.000,00 динара, 

444 – пратећи трошкови задуживања у износу од 3.000,00 динара, 

465 – остале текуће дотације и трансфери у износу од 58.950,00 динара, 

481 – дотације невладиним организацијама у износу од 2.000,00 динара, 

482 – порези, обавезне таксе и казне у износу од 102.000,00 динара биће утрошене 

за регистрацију возила и остале порезе и таксе, 

485 – накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа у износу од 

60.000,00 динара биће утрошене за накнаду евентуално насталих штета и повреда 

од стране државних органа по Закону о јавним набавкама, 

512 – машине и опрема у износу од 20.000,00 динара биће утрошена за набавку 

административне опреме, опрему за јавну безбедност, 

515 – нематеријална имовина у износу од 30.000,00 динара биће утрошена за 

набавку књига, откупа архивске грађе. 

 

Укупна средства из извора 13 06( нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства) износе 1.060.000,00 динара и то: 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 46 

413 - накнаде у натури у износу од 100.000,00 динара биће утрошенe за куповину 

маркица за превоз радника на посао и са посла као и за исплату поклона за децу 

запослених у 2017 години, 

414- социјална давања запосленима у износу од 190.000,00 динара биће утрошена 

за исплату накнада за време одсуствовања с посла (накнад аза породиљско 

боловање и накнада за боловања преко 30 дана) и остала социјална давања 

запосленима, 

415 – накнада трошкове за запослене у износу од 150.000,00 динара биће утрошена 

за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина), 

416 - награде запосленима и остали посебни расходи- јубиларна награда за раднике 

који стичу право у 2017 години у износу од 20.000,00 динара, 

421 - стални трошкови у износу од 130.000,00 динара биће утрошени према 

стварним рачунима за услуге комуникације, услуге осигурања, 

422 – трошкови путовања у земљи и иностранству у износу од 80.000,00 динара 

биће утрошена за трошкове дневница, смештаја и превоза, приликом 

присуствовања семинарима и саветовањима као и истраживањима у другим 

институцијама у земљи као и у циљу међународне сарадње са другим архивима у 

иностранству, 

423 – услуге по уговору у износу од 80.000,00 динара биће утрошена за исплату 

репрезентације и остале опште услуге, 

424 – специјализоване услуге у износу од 70.000,00 динара, 

425 – текуће поправке и одржавање зграда и објекта и текуће поправке и 

одржавање опреме у износу од 60.000,00 динара биће утрошена за редовно 

одржавање објекта у виду поправке опреме за културу и поправка лабораторијске 

опреме, 

426- материјал у износу од 100.000,00 динара биће утрошен за набавку материјал за 

одржавање хигијене као и за материјал за посебне намене као што је ситан 

инвентар који је потребан за редовно одржавање и текуће поправке зграде и 

опреме, 

512 – машине и опрема у износу од 80.000,00 динара биће утрошена за набавку 

административне опреме. 

 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информатор о раду 

Архив Војводине 

 

 47 

12. Подаци о државној помоћи  

Архив Војводине не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државних 

органа („Службени гласник РС“ бр 68/10). 

 

13. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима  

          

          

 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК: АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД       

          

          

 Предузеће:           Припремио:    

 Датум БС:      Датум:    

 Предмет:      Прегледао:    

 

 
ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПЛАТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Датум:  

  

                   

          

 

 
     Структура 

Број 
 

Месец 
 

Број радника 
 

Нето плате 
кто/231111  

Нето 
накнаде 
кто  

Порези 
кто/231211  

Доприноси 
кто/2313,4,5  

Додатни 
Доп Бруто плате 

1 Јануар 76 2.851,413.62   307,097.64 784,698.80 705,834.62 4,649,044.68 

2 Фебруар 76 2,795,794,63   299,510.69 768,996.01 691,709.99 4,556,011.62 
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3 Март 75 2,721,033.01   291,782.06 748,502.23 673,275.86 4,434,593.16 

4 Април 71 2,636,155.08   283,272.51 725,301.00 652,406.42 4,297,135.01 

5 Мај 72 2,674,953.19   287,992.13 736,112.51 662,131.40 4,361,189.23 

6 Јуни 70 2,628,356.93   282,859.31 723,261.02 650,571.42 4,285,048.68 

7 Јули 69 2,536,787.84   270,612.85 697,469.06 627,371.64 4,132,241.39 

8 Август 70 2,620,598.96   281,857.74 721,084.00 648,613.97 4,272,154.67 

9 Септембар 69 2,529,450.90   269,676.63 695,413.66 625,522.86 4,120,064.05 

10 Октобар 69 2,506,497.76   266,552.30 688,934.94 619,695.28 4,081,680.28 

11 Новембар 71 2,581,632.53   275,576.09 709,843.28 638,502.27 4,205,554.17 

12 Децембар 71 2,867,213.42   317,565.76 791,224.83 711,704.68 4,687,708.69 

  Укупно за 2016. годину  31,949,888.17 0.00 3,434,355.71 8,790,841.34 7,907,340.41 52,082,425.63 

                  

                  

                  

 
 

 

 
 

      

 САЛДО / 2311… 31.12.16. 0.00     
Бруто 
плате-4111.. 52,082,425.63 
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14. Подаци о средствима рада 

Архив Војводине користи просторије у згради Архива Војводине, у Новом Саду, 

Дунавска 35. Решењем РГЗ-Служба за катастер непокретности Нови Сад 2  

утврђено је право јавне својине у корист Архива Војводине на непокретности - 

згради, у Новом Саду Дунавска 35/1.Укупна површина зграде коју архив користи је 

4120m
2 

,
 
од тога је 15 депоа, 33 радне просторије и сала за истраживаче-читаоница. 

Вредност зграде износи 40.238.392,26 динара. 

 

Архив Војводине на дан 31.12.2016. године располаже и са: 

 

1.Основним средствима у употреби (набавна вредност) у износу од  

66.014.993,10 динара  

   

1.1.Вајарска и ликовна дела у вредности од 196.015,41 динара. 

1.2. Књижевним и уметничким дела у вредности од 1.572.690,68 динара. 

1.3.Откупљеном архивском грађом у вредности од 230.805,05 динара. 

 

2. Нематеријалном имовином –компјутерским софтвером, у износу од 6.027.587,99   

динара (набавна вредност). 

15. Чување носача информација 

Документација Архива Војводине  евидентира се  и архивира у складу са 

прописима о канцеларијском пословању, у Писарници Архива. Архивска грађа и 

регистратурски материјал Архива чувају се у депоу Писарнице. 

Архивска грађа коју Архив преузима  у складу са чланом 39. Закона о културним 

добрима ("Сл.Гласник РС "71/94) чува се у депоима Архива, у седишту Архива. 

Депои су обезбеђени физичко-теничким надзором (портирска служба, видео надзор 

и електронска контрола уласка - изласка у депое). 

Подаци корисника рачунара чувају се на рачунарима, storage-уређају, а back 

up,сигурносно преснимавање података  врши се једном годишње. Подаци у бази 

података ИСАВ-а  сигурносно се копирају једном недељно, а складиште на 

серверу. Једном месечно се сигурносне копије складиште на storage-уређају. 

Рачуноводствена докуметација се сигурносно копира једном годишње и складишти 

на storage-уређају. 

Архив има централизовану антивирусну заштиту. 

Микрофилмови се чувају у специјално намењеном депоу и у металним орманима. 
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16. Врсте информација у поседу 

Архив Војводине поседује:  

- архивску грађу коју преузима у склад са чланом 39.Закона о културним 

добрима("Сл.Гласник РС" 71/94) 

- микрофилмоване копије архивске грађе 

- докуметани материјал настао у раду  Архива Војводине : записници са седница 

органа управљања, нормативна акта, рачуноводствено-финансијска документација, 

уговори, документација  јавних набавки, докуметација о запосленима, и 

документација настала вршењем делтаности:евидеције о фондовима и збиркама и 

информативна средства о њима, евиденције и документација о ствараоцима и 

имаоцима архивске грађе и регистратурског материјала, евиденције о корисницима  

архивске грађе.  

17. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ 

Све информације којима располаже, а које су настале у вези са радом Архива 

Војводине, Архив ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ 

који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са 

одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим 

када су се према овом закону стекли услови за искључење или ограничење 

слободног приступа информацијама од јавног значаја.  

 

18. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 

и 36/2010),  јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду 

или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а 

односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Архиву 

Војводине за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у 

даљем тексту: захтев). 

Захтев мора садржати назив установе, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 

У захтеву тражиоц такође треба да наведе у ком облику жели да му се тражене 

информације издају (поштом, електронском поштом, факсом или на други начин). 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

Ако захтев не садржи све податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице 

ће затражити да се недостаци отклоне, односно доставиће тражиоцу упутство о 

допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 
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15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву 

не може поступати, донеће се закључак о одбацивању захтева као неуредног.  

 

Приступ информацијама омогућиће се и на основу усменог захтева тражиоца који 

се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и 

примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Најкасније у року од 15 дана 

од дана пријема захтева, тражилац ће бити обавештен о поседовању информације, 

ставиће му се на увид документ који садржи тражену информацију, односно издаће 

му се или упутити копија тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу 

даном напуштања писарнице.  

 

Ако Архив Војводине није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 

дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му 

стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно 

упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди 

накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме 

ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ 

који садржи тражену информацију, изда. 

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу 

Поверенику.  

 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 

просторијама Архива Војводине. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи 

тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

Ако удовољи захтеву, Архив Војводине неће издати посебно решење, него ће о 

томе сачинити службену белешку. 

Ако Архив Војводине одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о 

поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе 

Решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу 

упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове из 

претходног става. Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари када копију 

документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских 

права када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва 

лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту 

здравља становништва и животне средине, осим ако је информација већ објављена 

и доступна у земљи или на Интернету. 

 

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се 

доставити путем e-mail-а, телефакса или путем поштанске службе на адресу: Архив 

Војводине, Нови Сад, Дунавска 35,  или предати непосредно  Писарници Архива 

Војводине. 
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На Интернет страни Повереника за информације од јавног значаја 

www.poverenik.org.rs можете наћи више информација. 

 

19. Прилог: Обрасци 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 
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АРХИВ ВОЈВОДИНЕ 21000  НОВИ САД  Дунавска 35 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 
 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе 

наведеног органа захтевам:* 

 

         
Oбавештење да ли поседује тражену информацију;

 

Увид у документ који садржи тражену информацију;

         
Копију документа који садржи тражену информацију;

 

Достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

              
поштом

 

  
електронском  поштом

 

  
факсом

  

 
на други начин:***

______________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информације) 

 

 

         
             ____________________________________ 

            Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ________________,           ____________________________________ 

               адреса 

 

дана______201__ године          ____________________________________ 

               други подаци за контакт 

 
               ___________________________________ 

                   Потпис 

__________________________________________ 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 


