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ИНФОРМАТОР 
 

О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„СВЕТИ САВА“ НИШ 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

  

Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш-основни подаци 

 Контакт  

 Радно време Центра 

 Организација Центра 

 Управни одбор 

 Надзорни одбор 

 Директор Центра 

 Службе Центра 

 Распоред просторија 

 Пријем странака 

 Извештаји и статистика 

 План годишњих одмора 

Надлежност Центра  

 Приступ јавности раду Центра 

 Фотографисање, видео и звучно снимање 

 Односи са јавношћу 

Остваривање права на приступ информацијама од  јавног значаја 

Поступак по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

1. Овлашћено лице 

2. Подношење захтева 

3. Одлучивање по захтеву 

4. Врсте информација и начин чувања носача информација 

 5.Преглед примљених захтева  
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ 

 

 

у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Службени гласник РС" бр. 120/2004 од 5.11.2004.године и бр.57/2005 од 5.07.2005.) објављује 

 

ИНФОРМАТОР 

О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„СВЕТИ САВА“ НИШ 

 

 ИНФОРМАТОР о раду Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш представља 

годишњу публикацију која садржи релевантне податке о надлежности, организационој 

структури и функционисању Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, као и о начину на 

који заинтересована лица у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Центра за 

социјални рад „Свети Сава“ Ниш. 

Информације садржане у Информатору биће редовно ажуриране уношењем измена и 

допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа. 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ 

 

Адреса: Светозара Марковића бр.41 

Телефон: 018/244-881; 248-439 

Фах: 018/241-140 

Матични број: 07187882 

Шифра делатности: 85322 

ПИБ: 100668007 

Текући рачун-редован: 840-563661-49 

Интернет страна www.csr-nis.rs 

Email:  званични : office@csr-nis.rs ; prijemna.kancelarija@csr-nis.rs; 

 

 

КОНТАКТ 

В.Д.директора:                                       Зоран Јовић 

Помоћник директора:   Лидија Станковић 

Секретар центра:    Дејан Станојевић 

Пословни секретар:    Зорица Војиновић 

Особа за контакт са јавношћу:   Лидија Станковић 

 

 

http://www.csr-nis.rs/
mailto:office@csr-nis.rs
mailto:prijemna.kancelarija@csr-nis.rs
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РАДНО ВРЕМЕ ЦЕНТРА 

 

Радно време Центра за социјални рад је од 7.30 до 15 часова. Новом унутрашњом 

организацијом рада Центра и прерасподелом радног времена, осим петодневне радне недеље, 

омогућује се грађанима да 24 сата имају приступ услугама и неодложним интервенцијама. 

Услуге социјалне заштите се организују као услуге за децу, младе и породицу и услуге за 

одрасле и старије. У ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој особе, ради осигурања 

безбедности, услуге се обезбеђују током целодневно у виду неодложних интервенција. Сваког 

радног дана, по завршетку радног времена, од 15 до 8.00 часова наредног дана дежуран је један 

стручни радник. 

 Дежурство викендом се одвија  по унапред утврђеном распореду. Два стручна радника 

дежурају суботом од 8.00. до 14 часова у установи где се поред осталих послова одвијају и 

виђења родитеља са децом  у контролисаним условима. Организовањем пасивног дежурства 

обезбеђује се несметан приступ услугама, када је неопходно предузимање хитних мера 

интервенције. Један, од два дежурна радника наставља дежурство у виду приправности, у 

кућним условима, до понедељка у 8.00 часова.  
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА 
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Органи Центра су Управни одбор, Надзорни одбор и директор. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 

 Управни одбор Центра именује и разрешава Скупштина Града Ниша. Број чланова и 

састав Управног одбора утврђен је актом о оснивању Центра. Управни одбор има пет чланова, 

три члана представника Скупштине Града Ниша и два члана колектива Центра. Радници 

установе, чланови синдикалних организација, предлажу чланове Управног одбора. Избор се 

врши тајним гласањем. Мандат чланова Управног одбора траје четири године, уз могућност 

поновног избора. 

Управни одбор: доноси Статут Центра, одлучује о статусним променама, одлучује о 

пословању, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, усваја Програм рада , одлучује о 

коришћњу средстава у складу са законом, и о располагању средствима којима Центар управља 

и послује у складу са одредбама закона. Доноси општа акта, расписује конкурс за именовање 

директора, даје мишљење о именовању директора или вршиоца дужности директора, именује 

чланове сталних комисија,  бира председника и заменика председника Управног одбора. Врши 

и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и Статутом. Статут Центра и  Одлуку о 

статусним променама Управни одбор доноси уз сагласност Скупштине Града.. Рад Управног 

одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора. 

 

 Чланове Управног одбора Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш чине:  

• Председник Управног одбора Центра, Владица Маричић 

• Заменик председника Управног одбора Центра, Војислав Марковић 

• Члан Управног одбора Центра, Стојана Томић 

• Члан Управног одбора Центра, Ивана Симоновић 

• Члан Управног одбора Центра, Драгана Костић 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

 Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина Града Ниша. Број чланова и састав 

Надзорног одбора утврђен је Одлуком о оснивању Центра. Надзорни одбор има три члана и то: 

два члана представника Скупштине Града Ниша и једног члана из редова запослених у Центру. 

Запослени Центра, уз учешће репрезентативних синдикалних организација Центра, предлажу 

члана Надзорног одбора из редова запослених тајним гласањем. Мандат чланова Надзорног 

одбора траје четири године. Исто лице може бити именовано више пута.  

 Надзорни одбор: прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Центра 

воде уредно и у складу са прописима, указује на пропусте у раду органа управљања. Надзорни 

одбор подноси оснивачу извештај о резултатима надзора. Извештај подноси у писаној форми. 

Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника на предлог 

чланова Надзорног одбора.  

 Чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш чине:  

• Председник Надзорног одбора Центра, Марина Николић 

• Члан Надзорног одбора Центра, Бобан Симоновић 

• Члан Надзорног одбора Центра, Валентина Игић 
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ДИРЕКТОР 

 

Директор је пословодни орган Центра. Именује се од стране Скупштине Града  Ниша на 

период од четири године. Избор директора се врши на основу конкурса, по прибављању 

мишљења Управног одбора Центра и сагласности ресорног Министарства. По истеку мандата 

исто лице може бити поново именовано за директора. У остваривању права и обавеза  директор 

предлаже План и Програм рада и предузима мере за њихово спровођење, подноси извештај о 

пословању Центра и годишњи финансијски биланс. Наредбодавац је за извршавање 

финансијског плана, предлаже општа акта која доноси Управни одбор, доноси Правилник о 

организацији и  систематизацији послова, Правилник о поступку јавне набавке мале вредности 

и друга општа акта  у складу са законом, доноси План јавне набавке за сваку календарску 

годину. Учесник је у закључивању колективног уговора Центра, извршава одлуке Управног и 

Надзорног одбора, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених из радног 

односа у складу са Законом о раду. Обезбеђује примену мера безбедности и заштите здравља 

запослених на раду, доноси одлуке и издаје наредбе у вези рада и пословања Центра, доноси 

одлуку о потреби заснивања радног односа за рад на одређеним пословима, врши избор између 

кандидата за заснивање радног односа, закључује уговор о раду, закључује анекс уговора о раду 

у случајевима утврђеним законом, општим актом и уговором о раду. Доноси одлуку о 

распореду, почетку и завршетку радног времена, одлучује о одморима и одсуствима 

запослених, одлучује о удаљењу запосленог са рада у складу са законом, одлучује о престанку 

радног односа и отказује уговор о раду, закључује уговор о вршењу привремених или 

повремених послова, уговор о делу, уговор о волонтерском раду, уговор о допунском раду и 

друге уговоре за обављање одређених послова за које се не заснива радни однос. Образује 

повремене комисије и одређује њихов делокруг рада, извршава правноснажне одлуке суда, 

инспекцијских и других надлежних органа, врши и друге послове у складу са законом, другим 

прописима, оснивачким актом и овим Статутом. 

 

Према Правилнику о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова Центра за социјални рад ''Свети Сава'' Ниш, у Центру има 86  

запослених. Радни задаци и послови у Центру обављају се у  следећим службама: 

o Служба за правне послове 

o Служба за заштиту деце и младих 

o Служба за заштиту одраслих и старих 

o Служба за планирање и развој 

o Саветовалиште за породицу 

o Административно – технички и рачуноводствени послови 

  

У Служби за правне послове редовне активности се огледају у поступању по захтевима 

који се завршавају управно-правним поступком. У редовну активност правне службе спада и 

поступање по захтевима који се не завршавају решењем или закључком, али је учешће правника 

предвиђено законом.  

УУ  ооккввиирруу  ССллуужжббее  ззаа  ппррааввннее  ппооссллооввее  ффооррммииррааннаа  јјее  ППрриијјееммннаа  ккааннццееллаарриијјаа  ии  ККааннццееллаарриијјаа  

ззаа  ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњаа..  

УУ  ооккввиирруу  ККааннццееллаарриијјее  ззаа    ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњаа,,  ззаа  ооддррееђђееннее  ппооссллооввее  рраадд  ссее  ммоожжее  

ооррггааннииззооввааттии  ии  уу  ооккввиирруу    ииссттуурреенниихх    шшааллттееррссккиихх  јјееддииннииццаа    уу  ооппшшттииннааммаа,,  аа  ппоо  ооддллууцции  

ддииррееккттоорраа..  
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УУ  ооккввиирруу  ссллуужжббии  ЦЦееннттрраа  ппооссллооввее  ооббааввљљаајјуу  ззааппооссллееннии    ссллееддеећћиихх  ссттррууччнниихх  

ппррооффииллаа::  

  

••  УУ  ссллуужжббии  ппррааввннее  ппооссллооввее  ннаа  ууппррааввнноо--ппррааввнниимм  ппооссллооввииммаа  ррааддее  ддииппллооммииррааннии  ппррааввнниицции,,  

аа  уу  ППрриијјееммнноојј  ккааннццееллаарриијјии  ооввее  ССллуужжббее  ррааддии::  ссттррууччннии  рраадднниикк  --  ооррггааннииззааттоорр,,  ссттррууччннии  

рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу--ттрриијјаажжеерр,,  ааддммииннииссттррааттииввннии  рраадднниикк  ии  ааддммииннииссттррааттииввннии  рраадднниикк  --  

ааррххиивваарр,,..    УУ  ККааннццееллаарриијјии  ззаа  ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњаа  ррааддии::  ддииппллооммииррааннии  ппррааввнниикк,,  ппррааввнниикк  ии  

ссттррууччннии  рраадднниикк  ссооцциијјааллнноогг  ррааддаа..  

    

••  УУ  ССллуужжббии  ззаа  ззаашшттииттуу  ддееццее  ии  ммллааддиихх  ррааддии::  ррууккооввооддииллаацц  ССллуужжббее,,  ссууппееррввииззоорр  ии  ввооддииттеељљ  

ссллууччаајјаа..    

  

••  УУ  ССллуужжббии  ззаа  ззаашшттииттуу  ооддрраассллиихх  ии  ссттаарриихх  ррааддии::  ррууккооввооддииллаацц  ССллуужжббее,,  ссууппееррввииззоорр  ии  

ввооддииттеељљ  ссллууччаајјаа..    

  

  

••  УУ  ССллуужжббии  ззаа  ппллаанниирраањњее  ии  ррааззввоојј  ррааддии::  ссттррууччннии  рраадднниикк  ппллаанниирраањњаа  ии  ррааззввоојјаа  

  

••  ССааввееттооввааллиишшттее  ззаа  ппооррооддииццуу  ррааддии::  ппооррооддииччннии  ссааввееттнниикк  ии  ппооррооддииччннии  ттееррааппееуутт..    

  

УУ  Административно-техничким и рачуноводственим пословима ррааддее::  ддиипп..ееккооннооммииссттаа  ззаа  

ффииннааннссиијјссккоо  ррааччууннооввооддссттввееннее  ппооссллооввее,, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, 

благајник, референт за финансијско-рачуноводствене послове, референт за правне, кадровске и 

административне послове, технички секретар, возач Б категорије 

, курир, дактилограф, домар / мајстор одржавања, чистачица,  

 

    

  

••  ППооммооћћнниикк  ддииррееккттоорраа,,  ррууккооввооддииооцции  ссллуужжббии,,  ссееккррееттаарр,,  ссттррууччннии  рраадднниикк  ппллаанниирраањњаа  ии  

ррааззввоојјаа  ии  шшеефф  ррааччууннооввооддссттвваа  ннееппооссрреедднноо  ссуу  ооддггооввооррннии  ддииррееккттоорруу  ЦЦееннттрраа..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1 
Наташа 

Јоксимовић 
 

 

2 
Марина 

Ранђеловић 
 

 

3 
Мирјана Татић 

Бојана Тодоровић 
 

 

4 
Горица Гешевић 

 

 

5а 
Јасмина Голубовић 
Душица Стојановић 

Стеван Симић 
 

 

5 
Марина Петковић 

Петар Радовановић 
 

 

6 
Саша Стојановић 

 

 

7 
Весна Станојковић 
Гордана Петровић 

 

 

8 
Маја Трифуновић 

 

 

10 
Биљана Тодоровић 

 

 

9 
Марија Рашић 

 

 

11 
Радица Ивановић 

Владимир Ђорђевић 
Милена Вујатовић 

 

 
 

12 
Гордана 

Трајковић 
 

Пријемне канцеларије 
 
Локалне услуге 
 
Канц.за мат.давања 
 
Служба за зашт.старих 

Ратко Стефановић 
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13 
Александра 

Душић 
Тихомир 

Живковић 

 

15 
Марија Денић 

Вучковић 
Валентина Игић 

 

14 
Љубица 

Цветковић 
Димитријевић 

 16 
Марина 

Павловић 

 

17 
Александра 
Радованови

ћ Ћирић 

 

18 
Радмила 

Јовановић 

 

26 
Валентина Ристић 

Маја Миладиновић 
 
 

 

27 
Оливера Живковић 

Мина караџић 

 

28 
Јелена Петровић 
Ивана Ђорђевић 

 

29 
Лука Гашевић 

Јован Здравковић 
Милана Антић 

 

30 
Снежа

на 
Ристић 
Писко

вић 

 

24 
Драгана Костић 

Милош Костадиновић 
Сташа Докман 

 
 

 

25 
Наташа 

Јоксимовић 

 

23 
Игор Јонић 
Шарковић 

 

22 
Љиљана 
Бојковић 

 

21 
Зорица 
Антониј

евић 

 

20 
Дара 

Стојиљк
овић 

 

19 
Мирјана 
Стаменов 

 

Служба за правне 
послове 

Административно –
технички и рачуновод. 
Послови 

Служба за заштиту 
одраслих и старих 

 
 

31 
Снежана 

Момчиловић 
Руководиоц 

службе за децу и 
младе 

35 
Невена 
Словић 

37 
Хилда 

Филиповић 

32 

Драгана 
Стојановић 

36 
Предраг 

Дамјановић 
Руководиоц 

службе за правне 
послове 

33 
Маја Стојановић 

Саветовалиште за 
породицу 

 

42 
Ивана  

Симоновић 

43 
Милан 

Миленовић 
 

Сања Сретић 
 

Александра 
Давинић 

 

41 
Зоран Јовић 

Директор Центра 

40 
Зорица 

Војиновић 

40 
Лидија 

Станковић 
Помоћник 
директора 

39 
Дејан 

Станојевић 

 
38 
Саша 

Младеновић 

44 
 

Љиљана  
Милошев 
Руководиоц 

службе за 
заштиту 

одраслих и 

старих 

 Служба за правне послове 
 
 
 

34 
Светлана 
Манчић 

   Scree
n

 so
b

a 

Служба за одрасле и старе 
 
 
 

Служба за децу и младе 
 
 
 

Саветовалиште за породицу 

 
 
 

Служба за планирање и развој 
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ПРИЈЕМ СТРАНАКА  

 

ССттррууччннии  рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу  ––  ттрриијјаажжеерр  ооссттвваарруујјее  ллииччннии  ккооннттаакктт  ссаа  ппооттееннцциијјааллнниимм  

ккооррииссннииккоомм,,  вврршшии  ппрриијјеемм  ппооддннеессааккаа,,  ттееллееффооннссккиихх  ппооззиивваа,,  ппрруужжаа  ппооммооћћ  ооссооббааммаа  ккоојјее  ннииссуу  уу  

ссттаањњуу  ддаа  ннааппиишшуу  ооддггоовваарраајјуућћии  ппооддннеессаакк,,  вврршшии  ппрриијјееммннуу  ппррооццееннуу  ппооддннеессккаа,,  ппрруужжаа  ппооттррееббннее  

ииннффооррммаацциијјее  ккооррииссннииккуу,,  ууппуућћуујјее  ккооррииссннииккаа  ннаа    ннааддллеежжннуу  ссллуужжббуу  уу  ЦЦееннттрруу  ииллии  вваанн  њњееггаа..  ППррии  

ууссммеенноомм  ооббррааћћаањњуу  ппооддннооссииооццаа  ттрриијјаажжеерр  ууссттааннооввее  ооббааввеешшттаавваа  ппооттееннцциијјааллнноогг  ккооррииссннииккаа  оо  

ннааддллеежжннооссттииммаа  ии  ппррооццееддууррии  ии  ввооддии  ссттааннддааррддииззоовваанн  ииннттееррввјјуу..  ННаа  ооссннооввуу  ппооддааттааккаа  иизз  ррааззггооввоорраа  

ии  ппррииллоожжееннее  ддооккууммееннттаацциијјее  рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу  ппооппууњњаавваа  ппрриијјееммннии  ллиисстт..  УУккооллииккоо  јјее  ппооддннеессаакк  

ссттииггааоо  ппууттеемм  ппоошшттее,,  ффааккссаа,,  ееллееккттррооннссккоомм  ппоошшттоомм  ииллии  ннаа  ддррууггии  ннааччиинн  ппрриијјееммннии  рраадднниикк  

ееввииддееннттиирраа  ии  ппррооввеерраавваа  ддаа  ллии  ппооссттоојјии  уу  ееввииддееннцциијјии  ЦЦееннттрраа  ооттвваарраанн  ддооссиијјее  ннаа  ииммее  

ззааииннттеерреессоовваанноогг..  ННаа  ооссннооввуу    ппррииккууппљљеенниихх  ииннффооррммаацциијјаа  ттрриијјаажжеерр  ооддллууччуујјее  оо  ттооммее  ддаа  ллии  ћћее  

ккооррииссннииккаа  ууппууттииттии  уу  ооддррееђђееннуу  ссллуужжббуу,,  сс  ттиимм  шшттоо  ћћее  ооттввооррииттии  ппрриијјееммннии  ллиисстт  ии  ффооррммииррааттии  

ддооссиијјее..  УУккооллииккоо    ззааххттеевв  нниијјее  уу  ннааддллеежжннооссттии  ЦЦееннттрраа  ггрраађђаанниинн  ћћее  ддооббииттии  ииннффооррммаацциијјуу  уу  ккоојјоојј  

ииннссттииттууцциијјии  ммоожжее  ддаа  ооссттввааррии  ссввоојјаа  ппрраавваа..  ТТрриијјаажжеерр  ЦЦееннттрраа  јјее  уу  ззааккооннссккоојј  ооббааввееззии  ддаа  ппррииммии  

ссввааккии  ппооддннеессаакк  ппууннооллееттнноогг  ггрраађђааннииннаа  ууккооллииккоо  оонн  ннаа  ттооммее  ииннссииссттиирраа..  ССллуужжббееннаа  ббееллеешшккаа  ссее  

ссаассттааввљљаа  ии  ппррооссллееђђуујјее  уу  рраадд,,  ннаа  ооссннооввуу  ппррооццееннее  ттрриијјаажжеерраа,,  ннааккоонн  ппррииммљљеенноогг  ттееллееффооннссккоогг  

ппооззиивваа..      

    

45 
Александра 
Симоновић 

Миљана Ђуровић 
Милица Бачанин 

47 
Милка Рајковић 

Маја Трифуновић 
Ивана Станковић 

 

54 
Јасмина Вуковић 

Александра Тарлаћ 
 

48 
Никола 

Шарковић 
Милош 

Ранђеловић 

49 
Соња 

Мидић 

50 
Ружица 
Коцић 

51 
Душан 

Станков
ић 

52 
Златко 

Николић 

56 
Наташа Милачић 

55 
Милена 
Ракић 

Милена 
Филиповић 

 
 

53 
Душица 

Јовановић 

57 
Гајтана Јоцић 

 

58 
Ивана Перић 

Драгана Петровић 

59 
Милица Милојковић 

Никола Марковић 

60 
Маријана Динић 

 Мирослава Караџић 

46 
Војка Гмитровић 

Административно –технички и 
рачуновод. послови 

Служба за правне послове 
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ССттррууччннии  рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу  ппрруужжаа  ииннффооррммаацциијјее  оо  ннааддллеежжннооссттии  ии  ппррооццееддууррии  ккоојјаа  

ссее  ссппррооввооддии  уу  ЦЦееннттрруу  ппооввооддоомм  ууппуућћеенноогг  ппооддннеессккаа,,  ддуужжииннии  ттрраајјаањњаа  ппооссттууппккаа..,,  ввррссттии  ппооммооћћии  ии  

ппооддрршшцции  ккоојјуу  ммоожжее  ддаа  ооччееккуујјее,,  оо  ппооввееррљљииввооссттии,,  оо  ппооттррееббнноојј  ддооккууммееннттаацциијјии  ккоојјаа  ссее  уузз  ппооддннеессаакк  

ппррииллаажжее,,  оо  ззааккооннссккиимм  ппррооппииссииммаа  ккоојјии  ррееггууллиишшуу  ннааччиинн  ууччеешшћћаа  ссттррааннааккаа  уу  ппооссттууппккуу,,  ууккооллииккоо  

ооццееннии  ддаа  ЦЦееннттаарр  нниијјее  ннааддллеежжаанн  ззаа  ппрриијјеемм  ппооддннеессккаа  ооббааввеешшттаавваа  оо  ттооммее  ппооддннооссииооццаа  ии  ууппуућћуујјее  ггаа  

ддррууггоојј  ССллуужжббии  ииллии  ооррггааннуу  ннааддллеежжнноомм  ззаа  ппрриијјеемм,,  ууккооллииккоо  ссттррааннккаа  ииннссииссттиирраа  ннаа  ппрриијјееммуу  

ппооддннеессккаа  ббеезз  ооббззиирраа  ннаа  ппррееттххоодднноо  ссааооппшшттеењњее,,  ссттррууччннии  рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ппооддннеессаакк  

ппррииммии,,  ппррооссллееддии  ггаа  ннаа  ззааввоођђеењњее  уу  ооддггоовваарраајјуућћии  ррееггииссттаарр  уу  ссккллааддуу  ссаа  ппррооппииссииммаа  ккоојјее  ууррееђђуујјее  

ккааннццееллаарриијјссккоо  ппооссллоовваањњее  ии  ппррооссллееддии  ггаа  ббеезз  ооддллааггаањњаа  ррууккооввооддииооццуу    ССллуужжббее  ззаа  ппррааввннее  ппооссллооввее,,  

ууккооллииккоо  јјее  ппооддннеессаакк  ууппуућћеенн  ппууттеемм  ппоошшттее,,  аа  ссааддрржжииннаа  ииннффррооммаацциијјаа  ууккааззуујјее  ддаа  јјее  ззаа  ппооссттууппаањњее  

ппоо  ииссттоомм  ннааддллеежжаанн  ннееккии  ддррууггии  ооррггаанн  ииллии  ССллуужжббаа,,  аа  ннее  ЦЦееннттаарр,,  ссттррууччннии  рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу  ћћее  

ииссттии  ббеезз  ооддллааггаањњаа  ппррооссллееддииттии  ннааддллеежжнноомм  ооррггааннуу  оодднноосснноо  ССллуужжббии  ии  оо  ттооммее  уу  ппииссаанноојј  ффооррммии  

ооббааввеессттииттии  ппооддннооссииооццаа  ппооддннеессккаа  ннаајјддааљљее  уу  ррооккуу  оодд  77  ддааннаа  оодд  ддааннаа  ппрриијјееммаа  ппооддннеессккаа,,  ззааххттееввее  

ссттррааннааккаа  ккоојјии  ссее  ттииччуу  ооссттвваарриивваањњаа  ппрраавваа  ннаа  ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњаа  ((ппррааввоо  ннаа  ННССПП,,  ппррааввоо  ннаа  

ддооддааттаакк  ззаа  ппооммооћћ  ии  ннееггуу  ддррууггоогг  ллииццаа,,  ппррааввоо  ннаа  ууввеећћааннии  ддооддааттаакк  ззаа  ттууђђуу  ннееггуу  ии  ппооммооћћ)),,  ннааккоонн  

ппррооввееррее  ппррииллоожжееннее  ддооккууммееннттаацциијјее  ппооттррееббннее  ззаа  ооссттвваарриивваањњее  ппрраавваа  ппррооссллееђђуујјее  ббеезз  ооддллааггаањњаа  

ррууккооввооддииооццуу  ССллуужжббее  ззаа    ппррааввннее  ппооссллооввее  ссаа  ККааннццееллаарриијјоомм  ззаа  ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњаа..  

ССттррууччннии  рраадднниикк  ннаа  ппрриијјееммуу  јјее  ддуужжаанн  ддаа  ппррооццееннии  ппррииооррииттеетт  ррееааггоовваањњаа..  УУ  ссллууччаајјуу  ддаа  ппррооццееннии  ддаа  

ппооссттоојјии  ппооттррееббаа    ззаа  ннееооддллоожжнниимм    ррееааггоовваањњеемм  ппооссттууппаа  ттааккоо  шшттоо  уу  ооддррееђђеенниимм  ссииттууаацциијјааммаа  ооддммаахх  

ооббааввеешшттаавваа  ррууккооввооддииооццаа  ннааддллеежжннее  ССллуужжббее  ззаа  ззаашшттииттуу    ооддррееђђееннее  ккааттееггоорриијјее  ккооррииссннииккаа....  УУ  

ссииттууаацциијјааммаа,,  ккоојјее  ннее  ззааххттеевваајјуу  ххииттнноосстт  уу  ррааддуу,,  ннааккоонн  ииззвврршшееннее  ппррооццееннее  уу  ппрриијјееммннии  ллиисстт  

ооддррееђђуујјее  ввррссттуу  ппррииооррииттееттаа  ррееааггоовваањњаа  ии  ппррееддммеетт  ппррооссллееђђуујјее  ррууккооввооддииооццуу  ннааддллеежжннее  ссллуужжббее  ззаа  

ззаашшттииттуу  ккооррииссннииккаа..  ККааддаа  ттрриијјаажжеерр  ппррооццееннии  ддаа  јјее  ннееооссннооввааннаа  ппрриијјаавваа  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ддаа  јјее  ттррееббаа  

ооддббааццииттии,,  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ппрриијјееммннии  ллиисстт  ддооссттааввии  ссууппееррввииззоорруу  ннааддллеежжннее  ссллуужжббее  ззаа  ззаашшттииттуу  

ккооррииссннииккаа,,..  ЗЗааттиимм  ддаајјее  ннааллоогг  ааддммииннииссттррааттииввнноомм  ррааддннииккуу  ––  ааррххиивваарруу  ддаа  ззддрруужжии  ззааххттеевв  ссаа  ввеећћ  

ппооссттоојјеећћиимм  ппррееддммееттоомм..  ССввааккоогг  ккооррииссннииккаа,,  ккооммее  јјее  ппооссттааввљљеенн  ввооддииттеељљ  ссллууччаајјаа,,  ттрриијјаажжеерр  

ууппуућћуујјее  ннаа  њњееггаа,,    ууккооллииккоо    ппооттееннцциијјаанноомм  ккооррииссннииккуу  нниијјее  ппооссттааввљљеенн  ввооддииттеељљ  ссллууччаајјаа,,  аа  

ппооккуушшаавваа  ддаа  ооссттввааррии  ннееккоо  ппррааввоо  иизз  ооллаассттии  ммааттеерриијјааллнниихх  ддаавваањњаа,,  ттрриијјаажжеерр  ггаа  ууппуућћуујјее  уу  

ККааннццееллаарриијјуу  ззаа  ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњ,,  ннааддллеежжнноомм  ссооцциијјааллнноомм--ссттррууччнноомм  ррааддннииккуу..  ААккоо  ссее  ггрраађђаанниинн  

ооббррааћћаа  ЦЦееннттрруу  ппррввии  ппуутт  ппооккуушшаавваајјуућћии  ддаа  ооссттввааррии  ппррааввоо  ннаа  јјееддннооккррааттннуу  ннооввччааннуу  ппооммооћћ,,  

ттрриијјаажжеерр  ооттвваарраа  ппрриијјееммннии  ллиисстт  ии  ппррооссллееђђуујјее  ССллуужжббии  ззаа  ооссттвваарриивваањњее  ллооккааллнниихх  ппрраавваа  ии  ууссллууггаа....  

ООббееззббееђђуујјее  ппооввееррљљииввоосстт  ппооддааттааккаа..  

  

ИЗВЕШТАЈИ И СТАТИСТИКА 

Број корисника у периоду 2014 - 2018 
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ПЛАН ГОДИШЊИХ ОДМОРА 

 

Запослени имају право на годишњи одмор у складу са Законом раду, Правилником о 

раду Центра и уговором о раду. Годишњи одмор може да се користи у два дела, тако што 

радник први део годишњег одмора користи у трајању од најмање три радне недеље у току 

календарске године, а други део најкасније до 30. јуна наредне године. У зависности од потребе 

посла, послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора, уз претходну 

консултацију са запосленим. Запослени користи годишњи одмор у току календарске године, 

према плану коришћења годишњих одмора који доноси директор водећи рачуна о 

задовољавању  потреба становништва нашег Града и ефикасно функционисање установе.  

   

НАДЛЕЖНОСТ ЦЕНТРА 

 

 Центар за социјални рад је основан према одредбама Закона о јавним службама  

као установа социјалне заштите у вршењу јавних овлашћења за обављање делатности утврђене 

Породичним законом у области породично-правне и старатељске заштите, Законом о 

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана у области социјалне заштите, 

другим прописима и одлукама o правима из области социјалне заштите на територији Града 

Ниша. 

 У вршењу јавних овлашћења Центар, у складу са законом, одлучује о: остваривању 

права на материјално обезбеђење, права на додатак и помоћ другог лица, права на помоћ за 

оспособљавање за рад, на смештају у установу социјалне заштите, на смештај одраслог лица у 

другу породицу, хранитељству, усвојењу, старатељству, одређивању и промени личног имена 

детета, мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права, мерама корективног 

надзора над вршењем родитељског права. Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге 

социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то овлашћен.    

На основу одлуке о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша, 

Центар одлучује о правима грађана и породица на територији града Ниша: помоћ у кући, 

дневни боравак, опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу, једнократне помоћи, смештај у прихватилиште и прихватне станице, бесплатан 

оброк, ужина за децу, ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга, трошкови сахране, 

социјално становање у заштићеним условима, привремено становање. 

Делокруг рада Центра регулисан је следећим прописима и правним актима: 

 

- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91); 

- Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011од 4.4.2011) 

a. Прaвилник o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и стaндaрдимa рaдa цeнтрa зa сoциjaлни рaд: 59/2008-3, 37/2010-

15, 39/2011-30 (др. прaвилник), 1/2012-73 (др. прaвилник)  

 

b. Урeдбa o мрeжи устaнoвa сoциjaлнe зaштитe: 16/2012-4 

 

c. Урeдбa o примaњимa и прихoдимa кojи су oд утицaja нa oствaривaњe прaвa нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ : 

36/2011-97 

 

d. Прaвилник o зaбрaњeним пoступaњимa зaпoслeних у сoциjaлнoj зaштити: 8/2012-131 

 

e. Прaвилник o минимуму прoцeсa рaдa зa врeмe штрajкa у устaнoвaмa сoциjaлнe зaштитe чиjи je oснивaч 

Рeпубликa Србиja: 2/2012-10 

 

f. Прaвилник o oбрaсцу и сaдржини службeнe лeгитимaциje инспeктoрa сoциjaлнe зaштитe: 1/2012-75 

 

g. Прaвилник o oбрaсцу и сaдржajу службeнe лeгитимaциje стручних рaдникa цeнтрa зa сoциjaлни рaд: 1/2012-

75 

 

h. Прaвилник o стручним пoслoвимa у сoциjaлнoj зaштити: 1/2012-73 
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i. Прaвилник o нaмирeњу пoтрaживaњa пo oснoву исплaћeнe нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи: 58/2011-42 

 

j. Прaвилник o oбрaсцимa у пoступку oствaривaњa прaвa нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ: 39/2011-30 

 

- Породични закон («Сл гласник РС» број 18/05); 

- Закон о општем управном поступку ( « Сл гласник РС» број » број 18/2016); 

- Закон о изменама и допунама о ванпарничном поступку («Службени гласник СРС 25/82, 

48/88» број и Службени гласник РС 

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица ( «Службени гласник РС» број 85/05); 

- Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05) 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(«Службени гласник РС» број 120/04); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 

- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник 

- Закон о јавним набавкама (« Службени гласник РС» број 39/02,55/04). 

- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити («Службени 

гласник РС» број 36/93); 

- Правилник о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 9/03); 

- Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник РС» 

број 56/05); 

- Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је 

извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите 

од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05); 

- Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број 60/05); 

- Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења 

и о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени 

гласник РС» број 63/05); 

- Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о 

начину вођења евиденције и документације о хранитељству ( «Службени гласник 

РС» број 67/05); 

- Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («»Службени гласник РС» број 

97/05); 

- Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства («Службени гласник РС» број 

102/05); 

- Правилник о oрганизацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад 

(«Службени гласник РС» број 59/2008); 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

80/92); 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

10/93); 
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ПРИСТУП ЈАВНОСТИ РАДУ ЦЕНТРА 

 

 

Центар грађанима омогућава несметано остваривање њихових права и обавеза, даје им 

потребне податке и обавештења, пружа правну помоћ, сарађује са грађанима, поштује људску 

личност и чува углед Центра. Центар разматра представке, петиције и предлоге које им грађани 

подносе, поступа по њима и о томе обавештава грађане. Центар обезбеђује јавност рада: 

давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених публикација и 

обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог 

делокруга.  

Центар ће ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, 

војну, службену или пословну тајну. О ускраћивању информација или других података и 

чињеница из делокруга рада Центра одлучује директор, односно овлашћено лице.  

Центар је дужан да обезбеди јавност свога рада и да извештава Министарство рада и 

социјалне политике и Управу за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града 

Ниша, о свом раду у складу са законом, другим прописима и општим актима. Центар 

обавештава грађане о својим законским обавезама и овлашћењима, као и услугама и 

програмима које нуди, путем средстава јавног информисања, јавних предавања, презентација и 

на друге погодне начине.  

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ, ВИДЕО И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ 

 

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради Центра може се обавити само уз 

претходно прибављено писмено одобрење директора, у складу са посебним законом. 

          Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о 

интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. 

           Фотографисање, аудио и видео снимање у службеним просторијама Центра, након 

прибављеног одобрења, обављаће се под надзором  директора, односно овлашћеног лица. 

 

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 

У пословима везаним за односе са јавношћу одлучује директор, односно помоћник директора 

или друго овлашћено лице, које је у циљу ефикаснијег рада установе одредио директор 

приликом контактирања са медијима и јавношћу. 

Основна делатност у односима са јавношћу је информисање становништва путем 

медија о раду Центра. Контакт са медијима се остварује на захтев представника медија или на 

захтав послодавца ради информисања јавности о пословима од општег интереса.   
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(''Сл.гласник РС'' бр.120/04, 54/07 и 104/09) јавност има право на приступ информацијама од 

јавног значаја којима располаже Центар '' Ради остварења и заштите интереса јавности да зна и 

остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва'' (члан 1). 

Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја '' Информација којом 

располаже орган јавне власти, настале 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'' (члан 2). 

Према члану 5.овог Закона, Центар је обавезан да информацију од јавног значаја учини 

доступном, тако што ће заинтересованим лицима омогућити увид у документ који садржи 

информацију од јавног значаја, његово копирање,  слање копије документа поштом, факсом, 

електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев. Центар ће наплатити само 

трошкове умножавања и доставе копије траженог документа, (по Закону о Републичким 

административним таксама) а не и самог увида. 

Центар неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја ако би тиме угрозио живот, здравље, сигурност или  друго важно добро неког 

лица, угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење предкривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде 

или спровођење казне. Поред овога се подразумева други правно уређен поступак, фер 

поступање и правично суђење, озбиљно угрожавање националне безбедности  или међународне 

односе.Уколико би пружање информације битно угрозило способност државе да управља 

економским интерес.У случају да се информација или документ који је по прописима 

заснованим на Закону предвиђена да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, 

а чијим би одавањем могло доћи до тешких правних последица по интересе заштићене Законом 

имаће приоритет над интересом за приступ информацији.  

Центар неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја, ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право 

лица на које се тражена информација лично односи, осим ако је лице на то пристало, ако се 

ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о носиоцу 

државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то лице 

врши, ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, 

дало повода за тражење информација.  
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ПОСТУПАК ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Подношење захтева 

 

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба 

обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, и конкретан опис тражене информације. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева. 

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није комплетан, овлашћено лице 

Центра дужно је да поучи тражиоца одређеним  упутством како да те недостатке отклони. Ако 

тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини,  доноси се  закључак о 

одбацивању захтева. Против овог закључка нема права жалбе.  

Примљени захтев овлашћени радник писарнице евидентира и заводи одмах по пријему, 

без одлагања и доставља стручном раднику – тријажеру.  

Стручни радник на пријему – тријажер према садржини захтева, односно траженој 

информацији, захтев одмах прослеђује руководиоцу надлежне службе за поступање по захтеву. 

 

Одлучивање по захтеву 

 

У смислу одредбе члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја Центар је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, 

обавести тражиоца о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда или упути копију документа.  

Руководилац надлежне службе са стручним радницима утврђује да ли Центар 

располаже траженом информацијом и по обезбеђивању тражене информације, директор на 

предлог руководиоца надлежне службе овлашћује лице, односно надлежног правника по 

предмету,односно документу који садржи информацију на коју се захтев односи за поступање 

по захтеву за слободан приступ информација од јавног значаја. Овлашћено лице, односно 

надлежни правник обавештава тражиоца о поседовању информација, обезбеђује и ставља на 

увид  документ који садржи тражену информацију, односно издаје му или упућује копију тог 

документа.  

Уколико није у могућности да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца о томе 

обавести и да одреди накнадни рок за поступање по захтеву, који не може бити дужи од 40 

дана. 

Ако Центар одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му достави на увид документ, коју садржи тражена информација  обавези је да 

донесе решење о одбијању захтевае и да то решење писмено образложи.  

Ако Центар удовољи захтеву, о томе не доноси решење, већ само службену белешку.  

Врсте информација и начин чувања носача информација 

Центар за социјални рад у Нишу поседује податке у вези са предметима, извештаје о 

раду, податке о именима и примањима запослених, систематизацији радних места... 

Носачи информација 

предмети (папир) 

архивирани предмети (папир)    

извештаји о раду Цетра (папир) 

евиденција о именима запослених(папир) 

Носачи информација чувају се и у елетронској бази података „Интеграл“. 

Центар ће одржавати носаче информација тако да омогући остварење права на приступ 

информацијама од јавног значаја у складу са Законом. 

 

 

        

    

В.Д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„СВЕТИ САВА“ НИШ 

 

Зоран Јовић 
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