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У  В  О  Д 
 
 
 
 
           Центар за социјални рад је кључна установа у саставу социјалне 
заштите у оквиру кога се обављају многобројни послови, односно он 
представља  базичну установу у систему социјалне заштите. Као и у 
свим претходним годинама кроз организован вид стручног социјалног 
рада и надаље има улогу, односно задатак да непосредно у локалној 
средини одговара на најтеже изазове времена у коме живимо. 

У нашој средини је изражен пораст сиромаштва, незапослености, 
социјалног раслојавања,  повећање броја дисфункционалних породица, 
породичног насиља, присутно је повећање угрожености деце, повећање 
угрожености немоћних и старих, пораст различитих облика асоцијалног 
понашања и нових облика криминала, што указује на нарушену социјалну 
равнотежу. 

 Демографски трендови и социјалне промене утичу на обликовање 
социјалне политике. Неке од тих промена су: 

  

 промене структуре традиционалне породице, сложеније 
породичне ситуације због кризе, промене у вези с распадом 
традиционалне породице и  нови социјални ризици, 

 све старија популација – а самим тим и повећане потребе за 
специфичним социјалним услугама (смештај у домове, 
помоћ у кући, храна на точковима, отварање клубова за 
старије суграђане, Интегрисани сервиси услуга за ову 
популацију и остале услуге које би омогућиле квалитетнији 
живот људи те старосне доби. 

 промене у броју евидентираних лица код Националне 
службе за запошљавање у Нишу - све већи број 
незапослених, слабија заштита запослених с минималним 
примањима, смањење личних доходака грађана, 
неадекватност образовне структуре грађана у односу на 
захтеве Националне службе за запошљавање, односно 
тржиште рада, висока незапосленост младих... 

 све већи број незапослених сиромашних и све већи 
раскорак у висини примања – евидентан имовински јаз међу 
грађанима, 

 велики број имиграната, који улазе у Србију на илегалан 
начин. 

 
Применом Закона у свакодневном раду  радници Центра ће 

настојати да заштите елементарна људска права појединаца, чланова 
њихових породица и свих грађана, како би савладали социјалне и 
животне тешкоће.  

Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника 
утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга које 
обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
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самоуправе и врши друге послове утврђене Законом и прописима 
донетим на основу Закона. У складу са локалном самоуправом учествује 
у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне 
самоуправе. 

 
 
У складу са Законом Центар за социјални рад: 
 

 процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира 
пружање услуга социјалне заштите 

 спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и 
о коришћењу услуга социјалне заштите 

 предузима прописане мере 

 покреће и учествује у судским и другим поступцима 

 води прописане евиденције 

 стара се о чувању документације корисника 
 
 
Послови који се односе на права, односно услуге социјалне 

заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија обављају се 
као поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног рада 
у вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну 
заштиту. 

Послове који се односе на права, односно услуге социјалне 
заштите о чијем се обезбеђивању стара аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе Центар за социјални рад обавља у складу 
са прописом који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно 
надлежни орган јединице локалне самоуправе.  
 

Полазне основе Програма рада  Центра за социјални рад у Нишу 
за 2015. годину су: 
 

 Закон о социјалној заштити 

 Породични закон 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица 

 Правилник о Стандардима и раду центра за социјални рад 

 Извештај о раду Центра за социјални рад за 2013. годину 

 Програм рада центра за социјални рад за 2014. год. 

 Одлука о правима из области социјалне заштите на територији 
Града Ниша 

 Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период 2009 -2020. 
године 
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Стратешка документа на националном нивоу: 
 

 Стратегија развоја социјалне заштите 

 Стратегија за смањење сиромаштва Републике Србије 

 Национална Стратегија о старењу 

 Стратегија социјалне заштите Града Ниша 2015 – 2019. 
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици 
Србији 
 
Осим наведених полазних основа за израду Програма рада користили 
смо осим базичних знања, стечених школавањем и стечена знања са 
многобројних едукација и семинара на којима смо били учесници. 

 
Организационе јединице Центра за социјални рад, односно службе су: 
 

 Служба за пријем и управно-правне послове 

 Служба за заштиту деце и младих 

 Служба за заштиту одраслих и старијх 

 Служба за остваривање локалних права и услуга  

 Служба за планирање и развој 

 Саветовалиште за породицу 

 Служба за рачуноводствено-финансијске послове 
 
На основу ове унутрашње организације послови социјалног рада 

обухватају осигурање приступа и коришћење услуга помоћи и подршке 
породици, односно њеном поједином члану што подразумева 
информоисање, пријем, процену, планирање, обезбеђење директних 
услуга и спровођење правне мере заштите корисника у складу са јавним 
овлашћењима, као и сагледавање ефеката, односно евалуацију 
предузетих услуга и мера заштите“1 
 

Делатност центра за социјални рад: 

 Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника 
утврђених овим законом и о коришћењу услуга социјалне заштите које 
обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима 
донетим на основу закона. 
Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне 
самоуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне 
заштите у јединици локалне самоуправе. 
 
  

                                      
1
 Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад“, 

члан 19 
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Јавна овлашћења  
 
 Центар за социјални рад, у складу са Законом:  
 

 процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и 
планира пружање услуга социјалне заштите; 

 спроводи поступке и одлучује о правима на материјална 
давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;  

 предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и 
другим поступцима;  

 води прописане евиденције и стара се о чувању 
документације корисника.  
 

 Послови из става 1. тач. 2) и 4) овог члана који се односе на права, 
односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара 
Република Србија обављају се као поверени, а организацију рада, 
нормативе и стандарде стручног рада у вршењу поверених послова 
прописује министар надлежан за социјалну заштиту. 
 Послове који се односе на права, односно услуге социјалне 
заштите о чијем се обезбеђивању стара аутономна покрајина, односно 
јединица локалне самоуправе центар за социјални рад обавља у складу 
са прописом који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
 

 Други послови центра за социјални рад: 

 Центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге 
програме који доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких 
потреба грађана у области социјалне заштите на територији јединице 
локалне самоуправе за коју је основан, иницира и развија превентивне и 
друге програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних 
проблема и обавља и друге послове у области социјалне заштите, у 
складу са законом и другим прописима.  
 
 

Овим Законом су социјалне услуге груписане у пет група: 
 

 услуге процене и планирања  

 дневне услуге у заједници 

 услуге подршке за самосталан живот 

 саветодаво-терапијске и социоедукативне услуге 

 услуге смештаја 
 

У нашој средини, односно Граду у односу на друге средине постоји 
не мали број социјалних услуга, које корисници могу да користе у 
одређеном периоду. Значајан део тих услуга је настао као део пројектних 
активности, са различитом дужином трајања. Неке од услуга, које су 
настале као резултат пројектних активности, су постале одрживе и 
финансирају се из средстава буџета Града Ниша. Један од циљева нам 
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је да што већи број пројектних активности, након реализације пројекта, 
постану одрживе услуге за поједине маргинализоване групе. 
 

У другој половини 2014. се интензивно радило на  социјалном 
планирању, а  сврха је била процена приоритета решавања социјалних 
проблема становништва  у Граду. Током 2015. године ће се наставити са 
процесом социјалног планирања.  

Општи циљ целокупног планирања ја да се свим  грађанима Града 
омогући одређен квалитет живота, да се испоштују људска права, а да 
социјалне услуге буду правовремене, циљане и доступне свима. Да би 
стигли до опшег циља неопходна је сарадња свих сектора, рад на 
регионалном и локалном нивоу и модернизација социјалне политике. 

У садашњим приликама социјална иновација је нужнија него 
икада, јер се локалне самоуправе, односно градске власти често нађу 
суочене с високом концентрацијом људи којима је потребна помоћ, не 
ретко за превладавање вишеструких проблема. 

Анализом постојеће мреже социјалних услуга и утврђивањем 
приоритета стручни радници Центра за социјални рад „Свети Сава“ у 
Нишу су током 2014. године настојали да побољшају сарадњу са 
сарадницима из других сектора, са корисницима и пружаоцима услуга, 
како из владиног, тако и цивилног сектора, а све са постављеним циљем 
да се грађанима омогући виши квалитет живота, или одржи постојећи, у 
односу на претходне периоде.  

Потребно је „створити подстицајну и безбедну друштвену средину 
у којој ће сви грађани моћи да искажу и задовоље своје потребе за 
припадањем и идентитетом, дружењем и личним развојем„2јер је све 
већи број људи којима је потребно активно укључивање у друштвене 
токове.  

Како би остварили планиране циљеве, а посебно циљеве 
планиране и у интересу најрањивијих група становника. неопходна је 
блиска сарадња радника социјалне заштите, здравства, школства, МУП-
а, правосуђа, Националне службе за запошљавање... 

За наредну годину је планирано је и биће реализовано да 
социјалне услуге буду правовремено пружане и доступне грађанима који 
живе на територији свих пет општина Града Ниша, тако што ће радити 
Канцеларије Центра у свакој од општина. Један од постављених циљева 
је и да се у деловима, где је то могуће смањи одређена, потребна 
документација. То би било изводљиво, кад би успели да модернизујемо 
локалну социјалну политику, а све са циљем да међусекторска сарадња 
буде усмерена на континуирано прилагођавање индивидуалним 
потребама грађана и постављеним стандардима.   

Социјални план би требао да да основне смернице за деловање 
указујући на приоритете и услуге које треба развијати 
 
 

                                      
2
 Стратегија социјалне заштите Града Ниша, 2015-2019. Ниш, октобар 2014. године 
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СОЦИЈАЛНИ ПЛАН 

 
  Процес социјалног планирања се ради са сврхом процене 

приоритета социјалне политике, а тежиште је на анализи мреже 
социјалних услуга и утврђивања подручја приоритета развоја социјалне 
политике. До приоритета би се дошло кад би се успоставила 
квалитетнија координација у подручју социјалне политике између 
различитих нивоа власти, јавних служби, пружаоца социјалних услуга, 
корисника и других учесника. То је уједно и обавеза у односу на Законе 
по којима радимо.  

 Анализа помоћи, мреже социјалних услуга и пружаоца услуга 
заснива се на доступним подацима, статистичким показатељима, 
расположивим анализама, и истраживањима и на основу тога се врши 
планирање.   

Уз наведено, у процесу социјалног планирања, коришћене су 
релевантне смернице с обзиром на то да се социјално планирање не 
односи само на примењена права, услуге и кориснике, него и на 
утврђивање свих расположивих права и услуга становника Града Ниша.  

 
 

 
Шта су нам приоритети у раду у 2015. години: 

 
 

 

 радна активација корисника новчане социјалне помоћи, са 
циљем         активног укључивања социјално рањивих особа, 
а самим тим смањивање социјалне искључености  

 развој услуга социјалне заштите које подржавају живот у 
заједници, 

 повезивање свих актера социјалне заштите на локалном 
нивоу, 

 СОС телефон Центра за социјални рад за жртве насиља у 
породици 

 већа усмереност на радно неспособне чланове друштва,  

 повећање доступности услуга социјалне заштите у локалној 
средини отварањем Канцеларија Центра у преостале три 
општине у Граду, како би грађани на лакши и ефикаснији 
начин остваривали своја права...     
    

 формирање институције у којој ће се налазити једна 
Прихватна станица за сва лица, којима би смештај у низ 
васпитне установе, формирање Тима за реитеграцију 
малолетника 

 израда превентивног Програма за ученике основних школа у 

Нишу на основу резултата истраживања, које је реализовао 

ЦСР-Ниш 
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 преиспитивање и унапређење заштите особа са 

инвалидитетом, 

 побољшање у делу идентификовања приликом утврђивања 
категорије најсиромашнијих,  

 развијање хранитељства за одрасла и остарела,  

 побољшање информисања грађана о различитим 
програмима        социјалне заштите, који се реализују, 

 један од постављених циљева је и да, тамо где је то 
изводљиво, се смањи одређена, потребна документација, 
што би било изводиво у случају модернизације локалне 
социјалне политике и боље   међусекторске сарадње.   

 штедња на подручју јавне потрошње уз све већи број људи, 
којима   је потребно активно укључивање у пружању 
квалитетнијих социјалних  услуга 

 нагласак на превенцији 
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ФОРМИРАЊЕ ОБЈЕДИЊЕНОГ СМЕШТАЈНОГ КАПАЦИТЕТА 
ПРИХВАТНА СТАНИЦА-ПРИХВАТИЛИШТЕ 

 
1. Апстракт 

Полазећи од Одлуке о правима из социјалне заштите на територији 
Града Ниша, која чланом 17 и 18 регулише право на смештај у 
Прихватилиште за децу са поремећајем у понашању и децу без 
родитељског старања, као и чланом 20 којим се регулише прихват лица 
(деце) у Прихватну станицу за сву децу за коју је неопходно 
организовано збрињавање услед скитње и у другим случајевима, Центар 
за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, је кроз Службу за планирање и 
развој предвидео могућност обједињавања ове две услуге у оквиру једне 
институције. 
 

Оваквом организацијом постигли би се следећи ефекти: 
 

1. Пре свега квалитетније пружање заштите интереса малолетних 

лица за које је процењено да постоји потреба за овом врстом 

услуге 

2. Формирањем ове институције би био испуњен минимум стандарда 

кроз неопходно лиценцирање 

3. Стручно пружање наведене услуге кроз адекватну процену – на 

бази индивидуалног приступа сваком малолетном лицу 

4. Обједињавање стручног потенцијала 

5. Рационално коришћење материјалних средстава, простора и 

стручног кадра 

6. Материјална уштеда која ће се директно одразити на смањење 

буџетских ставки 

7. Ефикаснија и бржа реализација мере смештаја 

8. Боља координација Центра за социјални рад и новоформиране 

институције 

 

 

 

2. Постојеће стање 

 

Према тренутној ситуацији, у 2013 години кроз прихватилиште је 

прошло 60 малолетних лица док је у прихватну станицу у 

Гутенберговој било смештено 11- оро малолетника.  

Измештањем категорије малолетних лица из прихватилишта у 

Божидарчевој, ослободили би се додатни капацитети за смештај 

страних држављана којих је у току 2013 године на смештају било 23-је 

(који на илегелан начин улазе у Србију).  
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У оквиру нове институције би због горе наведених чињеница и 

безбедност малолетника била на вишем нивоу него ли у претходним 

периодима. 

 

Још један од разлога за формирање обједињене институције, је и 

садашња лоша локација Завода за васпитање омладине, односно 

Прихватне станице у оквиру Завода, јер се налази у непосредној 

близини „Сигурне куће“ у коју се смештају жене и деца жртве насиља 

у породици. 

На основу статистичких показатеља и евиденције Центра за 

социјални рад два стручна, дежурна радника, један дежуран, један 

замена ван радног времена, викендима и празницима, а у склопу 24-

сатне доступности услуга Центра, раде на збрињавању и смештају 

лица у скитњи, односно у бегству од куће или из установе, лица за 

које није могуће утврдити идентитет, малолетника или деце, која су 

затечена у вршењу кривичних дела, а чије родитеље полиција не 

може да контактира, односно нису доступни полицији. Кроз 

новоформирану Прихватну станицу овој деци и малолетницима би 

било осигурано хитно збрињавање. 

Оваква услуга у нашем Граду нажалост  није осигурана, у 
довољној мери, за одрасле и остареле особе, кад постоји потреба 
хитног збрињавања због високог ризика. На подручју Града Ниша 
утврђени су недостаци у смештајним капацитетима за одређене 
корисничке групе. Према проценама Центра изразити су проблеми 
код заштите одраслих и остарелих  особа, посебно код особа  са 
одређеним менталним оштећењем, бескућника... У последњих 
неколико година број бескућника се повећава, а бескућништво 
постаје један од значајнијих проблема. С обзиром на то да се већ 
дужи низ  година налазимо у економској кризи која са собом доноси 
читав низ економских и социјалних проблема, са сигурношћу се може 
претпоставити да је повећан број особа које се налазе у ризику од 
бескућништва. Економска криза у земљи утицала је на губитак радног 
места великог броја запослених особа, а самим  тим су се тим 
људима и смањивале шансе  за проналажење новог посла . Због тога 
је потребно континуирано анализирати потребе бескућника и 
истраживати феномен бескућништва како би се осигурале услуге које 
би на примерен начин задовољиле потребе ове групе у ризику.... 

  
Тренутни капацитети установа за смештај ових лица су објективно 

мали, посебно у Геронтолошком центру.  
 
Дежурни стручни радници Центра, долазе не ретко у ситуацију да 

током дежурства у ноћним сатима немају адекватан смештај за 
поменуте категорије лица, за које су позвани на интервенцију од 
стране полиције. 

 



 12 

ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦЕ –МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 

НАКОН ИЗЛАСКА ИЗ ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ  

ТИМ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ МАЛОЛЕТНИКА 

 

КОНЦЕПТУАЛНО-НОРМАТИВНИ ОКВИР  
 

Последњих месеци све више наилазимо на информације о 

насилном понашању малолетних лица. Насилна понашања су све 

учесталија и интензивнија. Медији су у своје ударне програмске шеме 

уврстили емисије у којима се најчешће воде полемике о нужности 

предузимања мера заштите грађана од  „опасне деце“, која чине 

насиље на улицама. Све учесталије Центар за социјални рад, као 

институција,  у чијем је опису посла и рад са малолетницима долази у 

фокус интересовања шире јавности. 

Међутим, децом која су начинила насилне акте и кривична дела 

јавност се углавном бави као субјектом, а мали део посматра ту децу 

управо као жртве времена у коме живе, као децу која живе у 

дисфункционим,  биолошким породицама, као децу која су из много 

разлога препуштена сама себи, односно улици.  

Предлози за решавање проблема ове популације деце  углавном 

почињу и завршававају се затвореним системом заштите деце и 

изолацијом од друштва. 

Управо ту лежи проблем у немогућности адаптације деце са 

проблемима у понашању. 

Многи базични документи донети на нивоу међународне заједнице 

управо супротно третирају феномен деце са проблемима у 

понашању. Навешћемо неке најважније: 

 

1. Пeкиншкa прaвилa – нaчeлo вaспитaњa (кaжњaвaњe пo стрaни) 

2. Toкиjскa прaвилa – aлтeрнaтивe мeрe и прeдкривичнe мeрe. 

3. Риjaдскa прaвилa 

4. Кoнцeпт рeстoрaтивнe прaвдe 

5. Кoнвециja УН 1989. године 

 

Овде ћемо размотрити модел ресторативне правде који је 

најадекватнији и најприменљивији за нашу земљу а у контексту је 

онога што желимо да предложимо као добру меру социјалне 

заштите. 
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Кoнцeпт рeстoрaтивнe прaвдe 
 

Укључује  све aктeре : жртвa, прeступник, лoкaлна зajeдница 
 Пeрсoнaлизaм – индивидуaлни принцип у приступу деци 

 Пoпрaвљaњe  нaнeтe штeтe 

 Рeинтeгрaциja 

 Учeшћe – свих стрaнa у сукoбу 

 

Оно што би били полазни принципи за нашу локалну услугу јесу: 

1. MOДEЛ РEИНTEГРAЦИJE MAЛOЛETНИКA У СOЦИJAЛНУ 

СРEДИНУ 

2. JAЧAЊE СOЦИJAЛНE MРEЖE У ЗAJEДНИЦИ-ФOРMИРAЊEМ 

TИMA ЗA ПOДРШКУ МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА НАКОН ИЗЛАСКА ИЗ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

 При томе би користили позитивна искуства из земаља које 
примењују   модел ресторативне правде, као што је Холандија са 
Work Wise model.  

 
 
Конкретно за Град Ниш то би значило следеће: 
 

1. Формирање социјалне мреже у заједници за подршку малолетника 

након изласка из васпитне установе  

Што то подразумева: 
 
a.  израду базе институција, организација и стручних лица које могу 

бити укључене у рад са овом децом 

б. израда Протокола о поступању и методологији рада на 

реинтеграцији деце у социјалну средину 

b. формирање тима за реинтеграцију малолетних лица, а све са 

циљем пружања услуге подршке младима након изласка из 

институција. Ова услуга обухвата пружање рехабилитацијско-

едукацијске и психосоцијално-педагошке помоћи кроз 

вишегодишњи програм. 

Приликом формирања социјалне мреже треба водити 
рачуна да буде укључен што шири слој лица, стручњака и 
организација који би обезбедили широку и квалитетну подршку у 
раду са децом и младима.  

Социјалну мрежу треба да чине: организације цивилног 
сектора,  институције које се баве социјалном политиком, а нису 
формиране од стране државе или Града, удружења родитеља, 
просветна удружења, медијске куће, адвокатска комора, савети 
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грађана месних канцеларија и свакако Центар за социјални рад, 
здравство, полиција, локална управа (општинске комисије, управа 
за примарну здравствену, дечију и социјалну у заштиту), Завод за 
васпитање деце и омладине. 
 

Тимове треба да чине представници свих набројаних актера 
ове мере, са координирајућом улогом Центра за социјални рад као 
референтне институције за рад са малолетницима. 
 
 
 

Принцип нормативног уређења и ефикасности 
 

Како би ова услуга била доследно спроведена и ефикасно 
примењивана потребно је да пре свега буде 
институционализована и правно-нормативно уређена (донета 
измена Одлуке о правима из области социјалне заштите на 
територији града Ниша), као и да буде финансијски покривена кроз 
реално и адекватно финансирање рада свих чланова тима за 
реинтеграцију. Неопходно би било да буду испланирани трошкови 
везани за саму реинтеграцију малолетника (прихват у кућу на пола 
пута, дошколовавање, трошкови индивидуалне едукације, 
трошкови лечења, стимулационе мере запошљавања 
малолетника након стицања пунолетства). 
 
 

Свакако треба дати одговор на питање целисходности ове 
мере. 
Каква је друштвена и финансијска оправданост једне овакве 
мере? 
Све анализе исплативости (cost benefit) спроведене на примеру 
спровођења васпитних налога који се темељи на истом принципу, 
принципу ресторативне правде и који је спроведен ове године , 
говоре апсолутно у прилог мера реинтеграције. Зашто? 
Кад малолетно лице врши кривична дела ни заједница, а ни 
малолетник најчешће не долазе до позитивних резултата након 
упућивања тог лица у установу за васпитање, већ је неопходан 
процес реинтеграције тог малолетног лица након изласка из 
установе, како не би дошло би дошло до поновног вршења 
кривичних дела.  

 
Успешно уклапање малолетника у ужу социјалну средину 

(породицу, школу, вршњачку групу) и ширу социјалну средину 
(град, крај из кога потиче, зграда, комшилук), представља за сваку 
од набројаних уштеду и непостојање поновних трошкова до којих 
може лако доћи уколико се дете не интегрише у средину. 
Ово би био основни принцип због кога би град као одговорна 
јединица социјалне средине  требао да донесе позитивну одлуку о 
примени мере реинтеграције малолетника.  
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Статистички прилог  

 
Број малолетних лица на резиденцијалном смештају у васпитним 

установама у периоду 

 

Година Број деце Број рецидива 

2011 37 4 

2012 24 7 

2013 19 5 

2014 18 5 

 

 

Унапређење социјалних услуга, на локалу,  које се пружају уз 
минималне административне захтеве и  одговарајућу међусекторску 
сарадњу, те њихово континуирано прилагођавање индивидуалним 
потребама грађана и стандардима. 

Уколико се успостави адекватан механизам и осигура 
координација различитих институција и организација релевантни 
приоритети ће моћи да буду оствариви 2015. године, кроз  доступност 
мреже социјалних услуга и специфичне циљеве развоја 
институционалних и ванинституционалних услуга, с посебним нагласком 
на услуге за групе, које су у већем ризику од социјалне искључености. 
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ОТВАРАЊЕ СОС ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД 

 

1. Показатељи о потреби за овом врстом услуге 

 

На основу евиденције Центра за социјални рад , односно према 

броју поднесака  у самом Центру у Пријемној служби, 

телефонским путем и путем електронске поште, могу се сумирати 

следећи показатељи: 

 

 

Начин 

пријаве 

Број пријава 

Година 2012 2013 2014 

 Насиље Све Насиље Све Насиље Све 

Лично 11 8623 6 7572 7 6295 

Телефоном 

(ЦСР или 

МУП) 

30 67 24 201 18 260 

Електронском 

поштом 
0 5 1 5 2 15 

Путем FB 

портала 
 0  2  5 

 

Очигледан је тренд пораста, нарочито у последње 3 године, 

пријава насиља углавном у партнерским односима. Не смањује се ни 

број пријава, које су углавном упућене телефонским путем или лично 

органима полиције и директно Центру за социјални рад. Број пријава 

полицији је далеко већи, јер је постојање линије 192 опште познато па се 

жртве насиља чешће и лакше одлучују да на  овај начин пријаве насиље. 

Уколико би Центар за социјални рад отворио посебну СОС 

линију за жртве насиља у партнерским и породичним односима,  

мишљења смо да би на ефикаснији начин могли да реагујемо и 

брже збринемо жртве насиља у породици. 

Разлози за овакво становиште леже у томе да Центар има  

Стручни кадар који је оспособљен за рад са жртвама партнерског 

насиља, да је реализовао третман и да и надаље ради са починиоцима 

насиља у партнерским односима. Осим наведеног у оквиру Центра за 

социјални рад формиран је и посебан Интерни тим стручњака за 
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бављење појавом насиља у породици, насиља у партнерским 

релацијама и пружање помоћи жртвама насиља. Инерни тим се састоји 

од пет чланова – стручњака. Чланови Интерног тима су два педагога, 

психолог, правник и социјални радник.  

 

 

Технички предуслови 

 Центар за социјални рад „Свети Сава“ поседује једну 

телефонску линију чији број још није објављен у именику, а 

може се користити у наведене сврхе.  

 У радно време позиве и пријаве би примали стручни 

радници одређени за ову врсту посла 

 Ван радног времена би се успоставио  посебан систем рада, 

тако што би се позиви са тог броја преусмеравали на  број 

телефона  дежурног радника Центра 

 Евиденција би била евидентирана у посебној компјутерској 

апликацији, какву већ користе градови попут Панчева  

 

Трошкови и ресурси 

 

 Обезбеђена телефонска линија 

 Постојање стручног кадра 

 Дорада апликације за прослеђивање позива 

 Куповина апликације за СОС евиденцију 

 

Закључак 

 
Уколико се успостави адекватан механизам и осигура координација 

различитих институција и организација релевантни приоритети ће моћи 
да буду оствариви 2015. године, кроз  доступност мреже социјалних 
услуга и специфичне циљеве развоја институционалних и 
ванинституционалних услуга, с посебним нагласком на услуге за групе, 
које су у већем ризику од социјалне искључености. 
Унапређење социјалних услуга, на локалу и њихово континуирано 
прилагођавање индивидуалним потребама грађана и стандардима 
довело би до мањег броја грађана, који су социјално искључени. 

 
 
 
                                                                           Д И Р Е К Т О Р 
 
                                                                               Зоран Јовић 
 
 
 15. 12. 2014. године  
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

"СВЕТИ САВА" НИШ 

ЗА 2015 ГОДИНУ 
Нa oснoву aктa o рaспoдeли срeдстaвa устaнoвaмa сoциjaлнe зaштитe – индирeктиним кoрисницимa 

буџeтa Рeпубликe Mинистaрствo рaдa и сoциjaлнe пoлитикe  a пo Зaкoну o буџeту Рeпубликe Србиje зa 
2015 гoдину Цeнтру зa сoциjaлни рaд Ниш oдoбрeнa су срeдствa и из буџeтa Грaд Нишa  

Екон. 
Класиф. 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
Износ динара 

Укупно 

Од чега 

Из буџета 
Републике 

Из буџета града 
Остали 
приходи 

  Бруто  зараде 75,873,194.00 54,813,194.00 21,060,000.00 0.00 

7911 
Доприноси на тер 

послодав 
13,580,684.00 9,810,944.00 3,769,740.00 0.00 

7911 Матерјални трошкови 9,415,380.00 7,955,120.00 1,460,260.00 0.00 

7911 
Накнада за рад 

хранитеља 
32,279,618.00 32,279,618.00 0.00 0.00 

7911 
Матуре и екскурзије за 

децу 
455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 

7911 
Професионално оспос 

деце 
1,422,117.00 1,422,117.00 0.00 0.00 

7911 Отпремнина 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 

7911 
Набавка основ. 

Средстава 
400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 

733 
Набавка основ. 

Средстава 
400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 

733 Подршка окт сусретима 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 

733 Једнократне новч. Помоћ 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 

733 Увећана једнок. Помоћ 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 

733 Субвенције за комуналије 64,000,000.00 0.00 64,000,000.00 0.00 

733 
Прихватилишта и 

прихватне  
20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 

733 Помоћ у кући интегрисани 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 

733 
Сахране социјалних 

случај 
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 

733 Допремање хране  2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 

733 Социјално становање 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

733 ЈНП  Општине  3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

7331 Трансфери општина  2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 

7451 Рефундација фонда Пио  200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

7441 
Текући дпбровољни 

транс. 
210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 

7711 Меморандумске ставке  2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

  У К У П Н О  ПРИХОДИ 289,565,993.00 107,615,993.00 173,940,000.00 8,010,000.00 



 19 

Екон. 
Класиф. 

УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

Износ динара 

Од чега 

Из буџета 
Републике 

Из буџета града 
Остали 
приходи 

411 Зараде и накнаде зарада 75,873,194.00 54,813,194.00 21,060,000.00 0.00 

412 
Доприн на терет 

послодавца 
13,580,684.00 9,810,944.00 3,769,740.00 0.00 

4235 
Накнаде за рад 

хранитеља 
32,279,618.00 32,279,618.00 0.00 0.00 

4723 Матуре и екскурзије  455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 

4721 
Професион 

оспособљавање 
1,422,117.00 1,422,117.00 0.00 0.00 

4143 Отпремнине 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 

423 
Подрш.Октобарски 

сусрети 
460,000.00 0.00 250,000.00 210,000.00 

415 Накнаде за превоз 1,981,000.00 1,509,000.00 472,000.00 0.00 

4261 Канцеларијски материјал 1,140,000.00 552,000.00 588,000.00 0.00 

4729 Једнократне нов. Помоћи  35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 

4729 Увећана јед. помоћ 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 

4728 Субвенције за комуналије 64,000,000.00 0.00 64,000,000.00 0.00 

4728 Социјално становање 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

4728 Прихватне станице 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 

4726 
Сахране социјал. 

Случајева 
3,200,000.00 0.00 3,000,000.00 200,000.00 

4728 Помоћ у кући интегрисани 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 

4728 Допремање хране  2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 

4729 ЈНП Општине  3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

4141 Накнаде за боловање 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

4211 
Трошкови платног 

промета 
400,260.00 200,000.00 200,260.00 0.00 

4212 Енергетске услуге 1,793,000.00 1,793,000.00 0.00 0.00 

4213 Комуналне услуге 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 

4214 Услуге комуникација 1,545,000.00 1,545,000.00 0.00 0.00 

4215 Тошкови осигурања 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 

4221 
Трошкови служб. 

Путовања 
556,000.00 556,000.00 0.00 0.00 

423 Компјут.услуге 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

423 Услуге образовања 154,120.00 154,120.00 0.00 0.00 
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4234 Услуге информисања 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 

4237 Репрезентација  180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 

4251 Одржавање зграда 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 

4252 Одржавање опреме  140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 

4264 Бензин  760,000.00 560,000.00 200,000.00 0.00 

4268 Материјал за хигијену 128,000.00 128,000.00 0.00 0.00 

482 Порези и обавезне таксе 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

412 Трошкови  општина 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 

512 
Набавка основ. 

Средстава 
400,000.00 400,000.00   0.00 

512 
Набавка основ. 

Средстава 
400,000.00   400,000.00 0.00 

  УКУПНО РАСХОДИ 289,565,993.00 107,615,993.00 173,940,000.00 8,010,000.00 

  
 

 

Шеф рачунводства 
 

Директор 

  
 

 


