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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 до14 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 30.03.2014. године,  а подаци о
делатности са стањем 31.12.2013. 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
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ДИРЕКТОР

УПРАВНА ГРУПА
Директор
Секретар
Програмски директор
Помоћник директора за пословну политику
Пословни асистент - саветник

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

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ: руководилац групе

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

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ: руководилац одељења

послови на обради архивске грађе, изради и публиковању информативних средстава.
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Организациона структура Архива Војводине у 2014. 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 ралуноводства (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

74/78 40 1 21 12 52 1 -

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 овим статутом.

Напомена: овлашћења руководилаца одељења дата су у претходном поглављу.
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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 о д 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:
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.
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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 2012. 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

Током 2013. 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
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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
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 архивскеграђе 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.



11

Информатор о раду
Архив Војводине

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)

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

3. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/1991, 71/1994,
79/2005, 81/2005. и 83/2005)

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 - ispr. i 108/2013)

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

7. Статут Аутономне покрајине Војводине, („Службени лист Аутономне
покрајине Војводине“, број 17/2009)

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. 11/03).
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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.
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.
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10. Преглед података о пруженим услугама

У 2013. години примљено је 5362 захтева странака по различитим основама, а у
јавно-правне и приватно-правне сврхе обрађено је 5245 захтева о чињеницама
садржаним у архивској грађи.
За потребе странака и истраживача урађено је 120 000 фотокопија оба формата
(А3 и А4), као и 7.000 скенова архивске грађе.
У читаоници су архивску грађу користила 224 истраживача, у 956 истраживачких
дана.
Стручни испит за запослене у архивима на територији АП Војводине, организовање
у два рока (мај и новембар) за десет кандидата.

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

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИ У ПЕРИОДУ ОД 01. 01. ДО 31. 12. 2013. ГОДИНЕ
У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 78.279.589,14 ДИНАРА

1. Приходи из Буџета АПВ 74.292.534,70

2. Приходи из Буџета РС 200.000,00

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.445.401,24

4. Сопствени приходи 2.341.653,20

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 78.279.289,14

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
АП ВОЈВОДИНЕ

Извор финансирања 01 00

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ
01. 01. – 31. 12. 2013. године

74.292.534,70
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Намењени су за:

Плате и доприносе 57.685.770.43

Накнаде за запослене 3.517.372,00

Сталне трошкове 5.105.001,29

За трошкове путовања 862.602,95

За услуге по уговору 2.130.527,84

Специјализоване услуге 150.000,00

За текуће поправке и одржавање,
материјал 1.599.293,60

Машине и опрему 2.268.976,00
Трошкови материјала 1.172.990,59

Суфицит текуће године 0,00

2.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ
Извор финансирања 07 07

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ
01. 01. – 31. 12. 2013. године

200.000,00
За услуге по уговору – штампа каталога 200.000,00

Суфицит текуће године 0,00

4.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ –
ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ
ПРУЖАЊА УСЛУГА

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ
01.01. – 31. 12. 2013. године

извор финансирања 04 00 2.341.653,20

Намењени су за:

Плате и доприносе 605.969,90
Накнаде за запослене 271.717,27
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Сталне трошкове 515.137,05
Трошкове путовања 298.610,59

Услуге по уговору 443.306,03

Специјализоване услуге 1.957,00

За текуће поправке и одржавање,
материјал 11.995,00

Материјал – канцеларијски, за хигијену,
за посебне намене 141.624,25

Обавезне таксе – регистрација аута 27.714,00

Машине и опрему 37.997,75

ДЕФИЦИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 14.375,64

СУФИЦИТ ИЗ 2012. ГОДИНЕ ЗА
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА У 2013.
ГОДИНИ

437.409,33

Суфицит текуће године 423.033,69

4.
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ –
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ

ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ
01. 01. – 31. 12. 2013. године

извор финансирања 03 00 1.445.401,24

Намењени су за:

Накнаде за запослене – боловања 1.445.401,24

Суфицит текуће године 0,00



16

Информатор о раду
Архив Војводине

УТРОШЕНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД
ОД 01. 01. – 31. 12. 2013. ГОДИНЕ

ПЛАНИРАНА
БУЏЕТСКА

СРЕДСТВА ЗА 2013.
ПЛАН 2013. РЕАЛИЗАЦИЈА

2013.
ПРОЦЕНАТ
ИЗВРШЕЊА

Плате запослених и
социјалне доприносе 58.909.277,00 57.685.770,43 97,92

Накнаде за запослене 3.717.128,57 3.517.372,00 94,63

Сталне трошкове 5.120.000,00 5.105.001,29 99,71

Трошкове путовања 950.000,00 862.602,95 90,80

Услуге по уговору 1.960.000,00 1.930.527,64 98,50

Специјализоване
услуге 150.000,00 150.000,00 100,00

За текуће поправке и
одржавање 1.600.000,00 1.599.293,60 99,96

Материјал:
канцеларијски, хигијена,

за посебне намене
1.173.000,00 1.172.990,59 99,99

Машине и опрема 2.293.000,00 2.268.976,00 98,95

УКУПНО: 75.872.405,57 74.292.534,70 97,92
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1

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АРХИВА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014 ГОДИНУ

Економска
класификација

Назив и кратак опис услуге
Износ издатака

који је одобрен из
буџета

Средства из
сопствених
активности

Социјални
доприноси

Примања од
наплачених

потраживања
Фонда ѕа раѕвој

АПВ

Нераспоређени
вишак прихода

из ранијих
година

УКУПНО
ПОТРЕБНА

ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА
(3+4+5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
4111 Плате додаци и накнаде 51,010,057.00 500,000.00 51,510,057.00
4121 Допринос ПИО 5,611,106.00 55,000.00 5,666,106.00
4122 Допринос за здраствено 3,137,119.00 30,750.00 3,167,869.00
4123 Допринос за незапосленост 382,575.00 3,750.00 386,325.00
4131 Накнаде у натури 1,645,579.00 60,000.00 30,000.00 1,735,579.00
4141 Накнада терет фондова 10,000.00 1,500,000.00 20,000.00 1,530,000.00
4142 Расходи за образовање деце 0.00 0.00
4143 Отпремнине 184,197.00 50,000.00 50,000.00 284,197.00
4144 Помоћи 50,000.00 50,000.00
4151 Накнаде трош. за запослен 1,037,712.00 20,000.00 1,057,712.00
4161 Награде и посебни расходи 306,995.00 0.00 30,000.00 336,995.00
4211 Трошкови платног промета 270,000.00 10,000.00 280,000.00

4212 Енергетске услуге 2,807,000.00 10,000.00 2,817,000.00

4213 Комуналне услуге 599,050.00 10,000.00 50,000.00 659,050.00
4214 Услуге комуникација 600,000.00 40,000.00 20,000.00 660,000.00
4215 Трошкови осигурања 950,000.00 150,000.00 80,000.00 1,180,000.00
4216 Закуп имовине и опреме 10,000.00 10,000.00
4219 Остали трошкови 4,000.00 2,000.00 6,000.00
4221 Служ.путовања у замљи 350,000.00 70,000.00 420,000.00



Информатор о раду
Архив Војводине

2

4222 Служ.путовања у иностранс. 600,000.00 60,000.00 660,000.00

4223 Трошкови путовања у оквиру
редовног рада

5,000.00 5,000.00

4229 Остали трошкови транспорта 5,000.00 5,000.00
4231 Административне услуге 10,000.00 10,000.00
4232 Компјутерске услуге 50,000.00 10,000.00 60,000.00
4233 Услуге образов. и усавршавањ 250,000.00 10,000.00 260,000.00
4234 Улуге информисања 1,270,000.00 20,000.00 1,290,000.00
4235 Прев.и период.испитивање 100,000.00 100,000.00
4235 Стручне услуге 200,000.00 250,000.00 450,000.00
4236 Услуге угоститељства 150,000.00 10,000.00 160,000.00
4237 Репрезентација 60,000.00 50,000.00 110,000.00
4239 Остале опште услуге 10,000.00 10,000.00
4242 Услуге културе 145,000.00 10,000.00 155,000.00
4243 Медицинске услуге 50,000.00 50,000.00
4246 Услуге очувања животне

средине
10,000.00 10,000.00

4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00 10,000.00

4261 Административни материјал 280,000.00 10,000.00 290,000.00
4261 Расходи за радну униформу- 0.00
4263 Материјал за образовање 300,000.00 10,000.00 310,000.00
4264 Материјал за саобраћај 130,000.00 20,000.00 150,000.00
4266 Материјал за културу 300,000.00 10,000.00 310,000.00
4268 Материјал за одржавање хиги 70,000.00 10,000.00 50,000.00 130,000.00

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 50,000.00 30,000.00 130,000.00

4311 Амортизација 0.00 0.00
4415 Отплата камата 1,000.00 1,000.00
4441 Негативне курсне разлике 1,000.00 1,000.00
4442 Казне за кашњење 1,000.00 1,000.00



Износ Конто
Покретања

поступка
Закључења

уговора
Извршења

Уговора

1.458.334,00
без пдв-а

1.458.334,00
без пдв-а

1.750.000,00
  са пдв-ом

1.750.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

3.250.000,00
без пдв-а

3.250.000,00
без пдв-а

3.900.000,00
  са пдв-ом

3.900.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

2,180,834.00
без пдв-а

2.180.834.00
без пдв-а

2.617.000.00
  са пдв-ом

2.617.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

3

Скенер књига и лабараторијски дигестор 512221
Јавна набавка мале

вредности

Набавку је неопходно спровести у циљу побољшања квалитета презентације архивске грађе и њене доступности јавности као и боље заштите и очување
докумената.
Опрема је потребна за  дигитализацију и конзервацију матичних књига Архива Војводине- скенер књига и лабараторијски дигестор

август 2014 октобар 2014 децембар 2014

децембар 2014

Набавку је неопходно спровести у циљу редовне делатности Наручиоца.
Опрема за лабораторију је потребна за конзервацију и заштиту архивске грађе

Набавку је неопходно спровести у циљу обављања редовне делатности Наручиоца односно  возило је потребно за терен  за обилазак архива и пренос архивске
грађе.
Процена вредности је утврђена на основу испитивања тржишта

1

2

Лабoраторијска опрема 512631
Јавна набавка-

отворени поступак
јун 2014 јул 2014

Напомена
(централизација,

претходно обавештење,
основ из ЗЈН...)

ДОБРА

Путнички    аутомобил 512111
Јавна набавка мале

вредности
децембар 2014април  2014 јун 2014

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА  НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Планирана средства у буџету/фин. плану
(без ПДВ-а)Редни

број
Предмет набавке/

ОРН

Процењена
вредност

(укупно, по
годинама)

Врста
поступка

Оквирни датум

УКУПНО ДОБРА :
6.889.168,00

без пдв-а
8.267.000,00

  са пдв-ом



1.245.455,00
без пдв-а

1.245.455,00
без пдв-а

1.370.000,00
  са пдв-ом

1.370.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

1.123.829,00
без пдв-а

1.123.829,00
без пдв-а

1.180.000,00
  са пдв-ом

1.180.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

2.500.000,00
без пдв-а

2.500.000,00
без пдв-а

3.000.000,00
  са пдв-ом

3.000.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

2.658.334,00
без пдв-а

2.658.334,00
без пдв-а

3.190.000,00
  са пдв-ом

3.190.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

децембар 2014

Континуирано осигурање имовине,лица и возила .Заштита целокупне имовине, лица и возила у Архиву Војводине.
Процена вредност је одређена на основу вредности из предходних година.

април 2014 јун 2014
Јавна набавка мале

вредности

Набавка је планирана у циљу заштите зграде Архива Војводине, односно заштите и обезбеђења имовине.
Процена вредности је утврђена на основу  процене вредности  израде "H. I.O." технологије заштите.

РАДОВИ

1

Текуће поправке зграде – санација
капиларне влаге у темељима и санација
подземних вода у сутерену

децембар 2014

Пројектно планирање је потребно извршити због измене на електро инсталацијама и других инсталационих система.
Набавка је планирана у циљу заштите зграде Архива Војводине, односно заштите  и обезбеђења имовине.
Процена вредности је утврђена на освнову вредности из предходних година.

УКУПНО УСЛУГЕ : 4.869.284,00
без пдв-а

5.550.000,00
  са пдв-ом

3

Пројектно планирање 511451

УСЛУГЕ

1

Услуге информисања-штампање публикације 423413
Јавна набавка мале

вредности
август 2014 септембар 2014 децембар 2014

Набавке је неопходно спровести у циљу испуњавања плана и програма архивске делатности..
Процена вредности је утврђена на основу вредности из предходне године, увећане за потребе у 2014.години.

2

Трошкови осигурања

421511,
421512,
421513,
421521,
421523,

Јавна набавка мале
вредности

март 2014 април 2014

децембар 2014425111, 425113,425115
Јавна набавка мале

вредности
август 2014 септембар 2014

УКУПНО РАДОВИ : 2.658.334,00
без пдв-а

3.190.000,00
  са пдв-ом

УКУПНО                            (ДОБРА + УСЛУГЕ +
РАДОВИ) : 14.416.786.00

без пдв-а
17.007.000,00

  са пдв-ом



412.918,00
без пдв-а

412.918,00
без пдв-а

495.500,00
  са пдв-ом

495.500,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

258.333,33
без пдв-а

258.333,33
без пдв-а

310.000,00
  са пдв-ом

310.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

362.500,00
без пдв-а

362.500,00
без пдв-а

435.000,00
  са пдв-ом

435.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

327.083,00
без пдв-а

327.083,00
без пдв-а

392.500,00
  са пдв-ом

392.500,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

158.666.33
без пдв-а

158.666.33
без пдв-а

190.400,00
  са пдв-ом

190.400,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

5

Материјал за одржавање хигијене и
угоститељства

426811
426812
426822
426829

Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Добра за одржавање хигијене и угоститељства у пословним просторијама Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

Набавку је неопходно спровести у циљу обављања  редовне делатности Наручиоца, набавка тонера, рамови за изложбе, материјал за чување архвске грађе и
др.Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

Набавку је неопходно спровести у циљуобављања  редовне делатности Наручиоца.
Процена количина је извршена на основу анализе потришње у предходне три године увећане за евентуалне промене цене горива.

4

Материјал за образовање, културу и спорт 426621
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

фебруар 2014 децембар 2014 децембар 2014

3

Маретијал за саобраћај

426411
426413
426491

Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Потреба за стручном литературом за редовне потребе и образовања и усавршавања запослених. Процена вредности је утврђена на основу вредности из
предходних година.

2

Материјал за образовање и усавршавање
запослених

426311
426312, Основ за изузеће

члан 39.став 2 ЗЈН
фебруар 2014

децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

Набавку је неопходно спровести у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је утврђена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

ДОБРА

1

Административни материјал

426111
426121,
426131
426191

Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

јануар 2014



208.333,33
без пдв-а

208.333,33
без пдв-а

250.000,00
  са пдв-ом

250.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

166.666,67
без пдв-а

166.666,67
без пдв-а

200.000,00
  са пдв-ом

200.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

300.000,00
без пдв-а

300.000,00
без пдв-а

360.000,00
  са пдв-ом

360.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

33.333,33
без пдв-а

33.333,33
без пдв-а

40.000,00
  са пдв-ом

40.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

350.000,00
без пдв-а

350.000,00
без пдв-а

420.000,00
  са пдв-ом

420.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

82.083,00
без пдв-а

82.083,00
без пдв-а

98.500,00
  са пдв-ом

98.500,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

11

Опрема за јавну безбедност 512811
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

9

Комуникациона опрема

10

Опрема за култру-скенер

512232

Добра набављена са ове позиције омогућују обављање редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

март 2014

8

Рачунарска опрема

512221
512222 Основ за изузеће

члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка рачунарске опреме , монитора,штампача по потреби Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

7

Канцеларијска опрема

512211
512212
512251

Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка намештаја,уградне опреме,опреме за домаћинство по потреби Наручиоца у сврху опремања просторија Наручиоца и обављање редовне делатности
Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

6

Материјал за посебне намене

426911
426919, Основ за изузеће

члан 39.став 2 ЗЈН

Добра - материјал за посебне намене омогућују обављање редовне делатности Наручиоца.Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних
година.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

512631
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Добра  се набављају за потребе Наручиоца-графичку обраду дигиталних фотографија, обрада слике и звука.
Процена вредности је одређена на основу испитивања тржишта.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

Добра набављена са ове позиције омогућују заштиту од пожара, противпожарни апарати.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама



96.958,77
без пдв-а

96.958,77
без пдв-а

106.653,58
  са пдв-ом

106.653,58
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

108.333,00
без пдв-а

108.333,00
без пдв-а

130.000,00
  са пдв-ом

130.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

150.000,00
без пдв-а

150.000,00
без пдв-а

180.000,00
  са пдв-ом

180.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

362.500,00
без пдв-а

362.500,00
без пдв-а

435.000,00
  са пдв-ом

435.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

333.334,00
без пдв-а

333.334,00
без пдв-а

400.000,00
  са пдв-ом

400.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

112.500,00
без пдв-а

112.500,00
без пдв-а

135.000,00
  са пдв-ом

135.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

5

Текуће поправке и одржавање опреме-
возила

425211
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка се односи на редован сервис и  поправку опреме за саобраћај Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

4

Текуће поправке и одржавање зграде-остале
услуге и материјали за текуће поправке и
одржавање зграде-ПОПРАВКА И УГРАДЊА
КОЛСКЕ КАПИЈЕ

425119
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка се односи на уградњу нове колске капије
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

септембар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

3

Текуће поправке и одржавање зграде-
радови на водоводу и канализацији-
поправка тоалета

425115
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Потребно је извршити поправку тоалета
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

септембар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

2

Текуће поправке и одржавање зграде-
отклањање неравнина на поду

425111
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка се односи на поправку неравнина на поду.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

1

Текуће поправке и одржавање зграде-
поправка прозора у књиговезници и
фотолабараторији и др.столарски радови

425112,425113
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Текуће поправке и одржавање зграде-поправка прозора и други столарски радови по потреби Наручиоца
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

април 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

РАДОВИ

УКУПНО добра : 2.756.875,43
без пдв-а

3.298.553,58
  са пдв-ом

12

Књиге у библиотеци 515121
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка ових добара је неопходна за обнову библиотичког фонда.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

фебруар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама



297.958,00
без пдв-а

297.958,00
без пдв-а

357.550,00
  са пдв-ом

357.550,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

125.000,00
без пдв-а

125.000,00
без пдв-а

150.000,00
  са пдв-ом

150.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

258.333,00
без пдв-а

258.333,00
без пдв-а

310.000,00
  са пдв-ом

310.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

375.000.00
без пдв-а

375.000.00
без пдв-а

450.000,00
  са пдв-ом

450.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

154.167,00
без пдв-а

154.167,00
без пдв-а

185.000,00
  са пдв-ом

185.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

150.000,00
без пдв-а

150.000,00
без пдв-а

180.000,00
  са пдв-ом

180.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

Набавка се односи на  инсталирање оптичког кабла од спољног зида до зграде Архива Војводине.

Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

Текуће поправке и одржавање зграде-
радови на комуникацијским инсталацијама-
инсталирање оптичког кабла

425118
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

март 2014

11

децембар 2014

10

Текуће поправке и одржавање производне,
моторне, немоторне опреме

425291
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка се односи на текуће поправке и одржавање производне,моторне,непокретне и немоторне опреме Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

9

Текуће поправке и одржавање два
лифта,сервис и поправка кабина, редован
сервис ППП апарата, поправка видео
надзора, паник расвета

425281
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Потребно је извршити демонтажу постојеће вентилационе мреже.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

8

Текуће поправке и одржавање опреме за
културу.

425262
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца, поправка опреме за културу.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходне године.

март 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

7

Текуће поправке и одржавање опреме-
електронска и фотографска опрема

425224
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка се односи на текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

фебруар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

6

Текуће поправке и одржавање опреме-
рачунарске опреме

425222
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавка се односи на текуће поправке и одржавање рачунарске опреме Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу вредности из предходних година.

фебруар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

УКУПНО РАДОВИ :

2.427.125,00
без пдв-а

2.912.550,00
  са пдв-ом



158.653,00
без пдв-а

158.653,00
без пдв-а

190.384,00
  са пдв-ом

190.384,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

98.819,00
без пдв-а

98.819,00
без пдв-а

118.583,00
  са пдв-ом

118.583,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

217.611,00
без пдв-а

217.611,00
без пдв-а

261.133,00
  са пдв-ом

261.133,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

8.333.40
без пдв-а

8333.40
без пдв-а

10.000,00
  са пдв-ом

10.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

108.334.20
без пдв-а

108.334.20
без пдв-а

130.000.00
  са пдв-ом

130.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

8.333.40
без пдв-а

8.333.40
без пдв-а

10.000,00
  са пдв-ом

10.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

6

Административне услуге 423191
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходне године.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

5

Трошкови смештаја на службеном путу 422131
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

4

Закуп имовине и опреме 421611
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходне 3 године.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

3

Услуге мобилног телефона 421414
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

2

Интернет и слично 421412
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

фебруар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

1

Телефон, телекс,телефакс 421411
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

фебруар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

УСЛУГЕ



50.000,00
без пдв-а

50.000,00
без пдв-а

60.000,00
  са пдв-ом

60.000,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

216.666.67
без пдв-а

216.666.67
без пдв-а

260.000.00
  са пдв-ом

260.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

266.666.67
без пдв-а

266.666.67
без пдв-а

320.000.00
  са пдв-ом

320.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

375.000,00
без пдв-а

375.000,00
без пдв-а

450.00.00
  са пдв-ом

450.00.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

384.166,51
без пдв-а

384.166,51
без пдв-а

461.000.00
  са пдв-ом

461.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

191.667,00
без пдв-а

191.667,00
без пдв-а

230.000.00
  са пдв-ом

230.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

9

Остале услуге штампања

7

Копјутерске услуге

8

Услуге образовања и усавршавања
запослених

423211
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

423321
423322
423391

Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

423419
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

10

Остале стручне услуге

423521
423599 Основ за изузеће

члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

11

Услуге  за домаћинство и угоститељство

423611
423621 Основ за изузеће

члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

12

Репрезентација

423711
423712 Основ за изузеће

члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходне године.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама



8.333.40
без пдв-а

8.333.40
без пдв-а

10.000.00
  са пдв-ом

10.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

163.333.27
без пдв-а

163.333.27
без пдв-а

196.000.00
  са пдв-ом

196.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

41.666.67
без пдв-а

41.666.67
без пдв-а

50.000.00
  са пдв-ом

50.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

8.333.40
без пдв-а

8.333.40
без пдв-а

10.000.00
  са пдв-ом

10.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

175.001,00
без пдв-а

175.001,00
без пдв-а

210.000.00
  са пдв-ом

210.000.00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

146.167,00
без пдв-а

146.167,00
без пдв-а

175.400,00
  са пдв-ом

175.400,00
  са пдв-ом

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

УКУПНО УСЛУГЕ : 2.627.085,59
без пдв-а

3.152.500,00
  са пдв-ом

13

Остале опште услуге 423911
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње упредходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

14

Услуге културе 424221
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јули 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

15

Здравствене услуге по уговору 424311
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

16

Услуге очувања шивотне средине 424611
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

17

Остале специјалиѕоване услуге-стурчни
надзор за извођење радова

424911
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити у циљу обављања редовне делатности Наручиоца.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јули 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

18

Идејни пројекат 511431
Основ за изузеће
члан 39.став 2 ЗЈН

Набавку је неопходно спроводити  за израду пројекта хидрантне инсталације-идејни пројекат.
Процена вредности је одређена на основу анализе потрошње у предходним годинама.

јануар 2014 децембар 2014 децембар 2014

У питању је набавка
добара током целе

године сходно
потребама

УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ :
7,811,086.02

без пдв-а
9,363,603.58

  са пдв-ом
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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:

Славица
Ивковић

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПЛАТА ЗА 2013. ГОДИНУ
Датум: 31.12.2013.

Број Месец Број радника

Структура

Нето плате
кто/231111

Нето
накнаде
кто

Порези
кто/231211

Доприноси
кто/2313,4,5

Додатни
Доп Бруто плате

0.00

1 Јануар 67 2,853,977.86 406,092.00 710,782.00 710,782.00 4,681,633.86
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2 Фебруар 67 2,750,259.21 388,294.00 684,289.00 684,289.00 4,507,131.21

3 Март 68 2,807,295.79 398,088.00 698,860.00 698,860.00 4,603,103.79

4 Април 68 2,858,028.68 405,496.00 711,536.00 711,536.00 4,686,596.68

5 Мај 69 2,959,660.49 421,697.00 737,226.00 737,226.00 4,855,809.49

6 Јуни 70 2,941,548.05 315,115.00 813,452.00 731,698.00 4,801,813.05

7 Јули 72 3,011,571.34 339,878.00 832,633.00 748,951.00 4,933,033.34

8 Август 73 3,003,872.14 337,293.00 830,076.00 746,652.00 4,917,893.14

9 Септембар 74 1,947,600.10 328,595.00 813,936.00 732,133.00 3,822,264.10

10 Октобар 74 3,023,480.99 339,185.00 835,419.00 751,457.00 4,949,541.99

11 Новембар 73 3,023,596.35 339,571.00 835,543.00 751,569.00 4,950,279.35

12 Децембар 73 3,388,976.60 391,858.00 939,309.00 844,906.00 5,565,049.60

Укупно за 2013. годину 34,569,867.60 0.00 4,411,162.00 9,443,061.00 8,850,059.00 57,274,149.60

Неисплаћене плате
13 под 01/01/12

(почетно стање конта)
Обавезе за зараде

14 током 2013.
(потражни промет
конта без поч. стања)
Исплаћено током

15 2013.
(дуговни промет конта)
Неисплаћене плате
под 31/12/13

16

(13+14-15)

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00



Информатор о раду
Архив Војводине

3

САЛДО / 2311… 31.12.13. 0.00
Бруто
плате-4111.. 57,274,149.60
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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
4120m2 , од тога је 15 депоа, 33 радне просторије и сала за истраживаче-читаоница.
Вредност зграде износи 40.063.056,36 динара.

Архив Војводине на дан 31.12.2013.године располаже и са:

1.Основним средствима у употреби (набавна вредност) у износу од
52.513.448,90 динара

1.1.Вајарска и ликовна дела у вредности од 196.015,41 динара.
1.2. Књижевним и уметничким дела у вредности од 1.056.000,01 динара.
1.3.Откупљеном архивском грађом у вредности од 173.705,05 динара.

2. Нематеријалном имовином –компјутерским софтвером, у износу од 4.985.310,25
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 једно2м годишње и складишти
на storage-уређају.
Архив има централизовану антивирусну заштиту.
Микрофилмови се чувају у специјално намењеном депоу и у металним орманима.

16. Врсте информација у поседу

Архив Војводине поседује:
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- 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. 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), 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 облику2жели 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
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.
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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 о2д 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.

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 податк3е 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.
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