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ССпцијална защтита представља делатнпст пд ппсебнпг интереса за 

Републику Србију.  
У нащем Граду спцијална защтита треба да пмпгући свакпм грађанину 

пдгпварајући квалитет живпта уз ппщтпваое нашела праведнпсти, једнакпсти 
и ппщтпваоа људских права. Спцијалне услуге, кпје се пружају грађанима, 
мпрају да буду правпвремене, циљане и дпступне свима. 

Овпм прганизпванпм  друщтвенпм делатнпщћу се спрпвпде  
прпграми и мере кпји су намеоени спцијалнп угрпженим пспбама, кап и 
пспбама са неппвпљним личним и ппрпдичним приликама. Реализација 
планиранпг треба да дпвпде дп пружаоа ппмпћи у задпвпљаваоу пснпвних 
живптних пптреба и пружаоа ппдрщке ппјединцу, ппрпдици и спцијалним 
групама са циљем унапређеоа квалитета живпта и пснаживаоа кприсника у 
сампсталнпм задпвпљаваоу живптних пптреба и оихпвпг активнпг 
укљушиваоа у друщтвене тпкпве, пднпснп  спрешаваоа настајаоа и 
птклаоаоа ппследица спцијалне искљушенпсти.  

Схпднп тещкпј друщтвенп-екпнпмскпј ситуацији у кпјпј се држава 
налази, тпкпм 2016. гпдине се пшекује ппвећан брпј грађана, кпји услед 
мнпгпбрпјних спцијалних прпблема, са кпјима живе, нису у мпгућнпсти да 
пбезбеде и задпвпље базишне пптребе, па се све шещће јављају Центру за 
спцијални рад, а самим тим улазе у систем спцијалне защтите. Од 2012-2014 
гпдине ппстпји кпнстантан раст брпја кприсника . (График 1) 
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Припритет збпг шега се најшещће пбраћају Центру је материјална ппмпћ 

и ппдрщка, а не реткп се јављају и збпг тпга щтп се материјални прпблеми са 
кпјима живе рефлектрују  и на функције, кпје ппрпдица има.  Емпципналну, 
защтитну, спцијалну... 

У нащпј средини је присутна прпмена структуре традиципналне 
ппрпдице, а врлп шестп и оен распад, присутне су све слпженије ппрпдишне 
ситуације збпг дугпгпдищое кризе и ппјаве нпвих спцијалних ризика.  

  
 Евидентан je велик брпј незаппслених, ппсебнп велик брпј 

незаппслених младих (график 2), кпји пп први пут траже ппсап и велик брпј 
сирпмащних. 

 

 
 
 Присутна је спцијална неравнптежа и све већи раскпрак у висини 

примаоа, пднпснп импвински јаз међу грађанима. 
Центру за спцијални рад се свакпдневнп пбраћају ппјединци, 

ппрпдице и устанпве са захтевима за пствариваое права из дпмена 
ппрпдичнп-правне и спцијалне заштите грађана у складу са пвлашћеоима 
кпје има Центар (рад са децпм из псетљивих група збриоаваое деце без 
рпдитељскпг стараоа, са сметоама у развпју, из сирпмащних ппрпдица, рад 
са децпм кпја живе на сепскпм ппдрушју,на ппдрушју Града Нища, рад са 
рпмскпм децпм, рад са младима кпји излазе из система спцијалне защтите, 
рад са пспбама са инвалидитетпм, рад са другим категпријама станпвнищтва 
кпја се налазе у ризику. Рад са старим пспбама, са раднп несппспбним 
станпвнищтвпм, са раднп сппспбним незаппсленим станпвнищтвпм. 
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 Рад са ппрпдицама у кпјима су ппремећени ппрпдишни пднпси, 
једнпрпдитељским ппрпдицама, са ппрпдицама у кпјима је неки шлан са 
сметоама у развпју или је хрпнишнп пбплелп лице... Дпстављаое мищљеоа 
суду у вези врщеоа рпдитељскпг права, дпстава извещтаја и ппступаоа кпја 
се пднпсе на насиље у ппрпдици, третман са ппшинипцима насиља, 
спрпвпђеое мера према малплетним ппшинипцима кривишних дела, 
збриоаваое пдраслих и старих лица. Целпдневна ппкривенпст станпвнищва 
крпз непдлпжне мере интервенција, кпје се реализују у ппслеппдневним и 
нпћним шаспвима, шитаве календарске гпдине, крпз дежурства струшних 
радника...  
 

У садащоим приликама је неппхпдна спцијална инпвација и 
неппхпднп је да се мпдернизује лпкална спцијална пплитика, јер ппстпји 
велики брпј људи кпјима је пптребна ппмпћ, шестп за превладаваое 
вищеструких прпблема.  

 
 
 
Циљеви спцијалне защтите: 
 

1) настпјати да се ствпре једнаке мпгућнпсти за сампсталан живпт какп за 
ппјединце, такп и за ппрпдице; 

2) настпјати да се пдржи минимална материјална сигурнпст и независнпст 
ппјединаца и ппрпдице у задпвпљаваоу живптних пптреба; 

3) ппдизаое квалитета ппрпдишних пднпса; 
4) смаоеое прпцента занемарене и злпстављане деце; 
5) дпступнпст услуга;  
6)  пствариваое права у спцијалнпј защтити; 
7) Ппдстицаое на спцијалну укљушенпст; 

 
Спцијалнп планираое је неппхпднп збпг прпцене припритета 
спцијалних услуга на лпкалнпм нивпу.  

 
            Дп предвиђених циљева спцијалне защтите је јединп мпгуће да се 
дпђе пружаоем спцијалних услуга и другим активнпстима кпје пмпгућавају 
да се неке спцијалне бплести предупреде, неке умаое, а неке шак и птклпне. 
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Самим тим  би се смаоип брпј ппјединаца, пднпснп ппрпдица кпје су у 
систему спцијалне защтите. 
 

Спцијалне услуге кпје се пружају грађанима требалп би да се пружају 
уз минималне административне  захтеве, дпбру међусектпрску сарадоу и 
оихпвп кпнтинуиранп прилагпђаваое индивидуалним пптребама грађана.  

 
 
 
 

Центар за спцијални рад:  
 
-прпцеоује пптребе и снаге кприсника 
-прпцеоује ризике у кпјима се налазе кприсници и у пднпсу на оих планира 
услуге спцијалне защтите 
-спрпвпди ппступке и пдлушује п правима на материјална даваоа  
-пдлушује п услугама спцијалне защтите, у пднпсу на пптребе кприсника  
-предузима прпписане мере  
-ппкреће и ушествује у судским и другим ппступцима  
-впди прпписану евиденцију  
-стара се п шуваоу дпкументације кприсника у закпнскпм рпку 
 

Ппслпви кпји се пднпсе на права, пднпснп услуге спцијалне защтите п 
шијем се пбезбеђеоу стара Република Србија пбављају се кап ппверени, а 
прганизацију  рада, нпрмативе и стандарде струшнпг рада у врщеоу 
ппверених ппслпва прпписује министар надлежан за спцијалну защтиту. 

У врщеоу јавних пвлащћеоа Центар кап устанпва спцијалне защтите и 
кап прган старатељства ппступа у складу са нпрмативима и стандардима 
утврђеним Правилникпм п прганизацији, нпрмативима и стандардима рада у 
центрима за спцијални рад („Сл. гласник РС“ бр. 59/2008 и 37/2010 ). У 
врщеоу других ппслпва утврђених закпнпм Центар ппступа у складу са 
Одлукпм п правима из пбласти спцијалне защтите на теритприји Града Нища 
(„Сл. лист Града Нища“ бр. 101/2012 и бр. 96/2013.) 

Центар за спцијални рад рещава у првпм степену, уз примену пдредаба 
Закпна п ппщтем управнпм ппступку пп захтевима грађана за пствариваое 
права из пбласти спцијалне защтите, а у складу са Ппрпдишним закпнпм, кап 
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прган старатељства врщи ппслпве защтите ппрпдице, ппмпћи ппрпдици и 
старатељства. 
 

Пплазне пснпве Прпграма рада  Центра за спцијални рад у Нищу за 
2016. гпдину су: 
 
-Закпн п спцијалнпј защтити 
-Ппрпдишни закпн 
-Закпн п малплетним ушинипцима кривишних дела и кривишнп-правнпј 
защтити малплетних лица 
-Правилник п Стандардима и раду центра за спцијални рад 
-Извещтај п раду Центра за спцијални рад за 2014. гпдину 
-Прпграм рада центра за спцијални рад за 2015. гпд. 
-Одлука п правима из пбласти спцијалне защтите на теритприји Града  
  Нища 
-Ревизија Стратегије развпја Града Нища за перипд 2009 -2020. гпдине 
-Прпграм развпја Града Нища за 2016.гпдину (прва радна верзија ) 

 
 
 
Стратещка дпкумента на наципналнпм нивпу: 
 
- Стратегија развпја спцијалне защтите 
- Стратегија за смаоеое сирпмащтва Републике Србије 
- Наципнална Стратегија п стареоу 
-Стратегије спцијалне защтите Града Нища 2015-2020. 
-Стратегија спцијалне защтите Града Нища 2015 – 2019. 
-Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм у Републици 
Србији 

За израду Прпграма рада, псим наведенпг, кприщћена су знаоа 
стешена щкплпваоем, знаоа стешена крпз рад и знаоа стешена крпз 
мнпгпбрпјне едукације и семинаре на кпјима смп били ушесници. 
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Прпграм рада Центра за спцијални рад за 2016.  треба да дпведе: 
 

 дп интензивније међуинституципналне сарадое, пднпснп да дпведе 
дп бпље кппрдинације разлишитих институција и прганизација  

  ппстављени циљеви у Прпграму рада треба да буду у директнпј вези 
са  пдређеним кпнкретним прпблемима у нащпј средини и да дпведу 
дп оихпвпг рещаваоа 

 Реализација планиранпг треба да дпведе и дп бпље унутращое 
сарадое  међу службама у сампј устанпви  

 
Важнп је да сви ппстављени циљеви  буду у директнпј вези  са 
актуелнпм ситуацијпм у нащпј лпкалнпј заједници. 
 
Прпграмска прјентација за 2016. гпдину се заснива пре свега на 

резултатима, кап и на карактеристикама раоивих и ппсебнп псетљивих 
групација кприсника.  
 
Правп на спцијалну защтиту   
 

Сваки ппјединац и ппрпдица кпјима је неппхпдна друщтвена ппмпћ и 
ппдрщка ради савладаваоа спцијалних и живптних тещкпћа и ствараоа 
услпва за задпвпљеое пснпвних живптних пптреба имају правп на спцијалну 
защтиту. 

Правп на спцијалну защтиту пбезбеђује се пружаоем услуга спцијалне 
защтите и материјалнпм ппдрщкпм. 

У садащоим приликама је неппхпдна спцијална инпвација и 
неппхпднп је да се мпдернизује лпкална спцијална пплитика, јер ппстпји 
велики брпј људи кпјима је пптребна ппмпћ, шестп за превладаваое 
вищеструких прпблема.  

Спцијалнп планираое је неппхпднп збпг прпцене припритета 
спцијалних услуга на лпкалнпм нивпу.  

Спцијалнп планираое мпра да пбухвати анализу мреже спцијалних 
услуга, а накпн анализе и устанпвљаваое фактишкпг стаоа. 
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          Спцијалне услуге, кпје се пружају, мпрају да буду:  
 

-правпвремене,  
-циљане и  
-дпступне свима са циљем да се псигура квалитетнији живпт грађана, с 

тим щтп, да би се у дпвпљнпј мери реализпвале на лпкалу неппхпдна је 
међусектпрска сарадоа. Дпбра међусектпрска сарадоа би пмпгућила 
кпнтинуиранп прилагпђаваое индивидуалним пптребама грађана и 
стандардима квалитета спцијалних услуга. Стратегије и наципнални 
прпграми захтевају сарадоу и делпваое на регипналнпм и лпкалнпм нивпу. 

У складу са мпделпм разрађеним у Плану развпја услуга спцијалне 
защтите у Граду Нищу, а у складу са припритетима Града развијаће се 
следеће услуге спцијалне защтите: 

 
Са кприсницима ће се и надаље пдвијати рад у Центру за спцијални рад и на 
терену, пднпснп у дпмпвима кприсника. Све је већи брпј људи кпјима је 
пптребнп активнп укљушиваое у друщтвене тпкпве.  

У Еврппи се данас примеоују нпви нашини рещаваоа спцијалних 
прпблема, такп щтп приступи  иду пд „дна ка врху“. Главни циљ пваквпг 
приступа је активнп укљушиваое спцијалнп раоивих пспба у прпграме 
ппмпћи. У садащоим приликама спцијална инпвација је нужнија негп икада, 
јер се градска власт шестп нађе супшена са виспкпм кпнцентрацијпм људи 
кпјима је пптребна ппмпћ  за савладаваое вищеструких прпблема.  

У 2016. гпдини је планиран рад са свим кприснишким групама: децпм, 
младима, пдраслима и старима, с тим щтп ће интензитет рада бити у 
директнпј вези са друщтвеним дещаваоима. 

Тпкпм 2016. гпдине је планиран рад са децпм из ппрпдица са 
ппремећеним ппрпдишним пднпсима, рад са децпм кпја исппљавају 
ппремећаје у ппнащаоу, децпм кпја се налазе на ппрпдишнпм смещтају, 
децпм кпја живе у старатељским ппрпдицама. Наставиће се са радпм на 
пствариваоу права на рпдитељски дпдатак. Уз тп ће се ппступати пп 
пријавама кпје су упућене Центру у делу злпстављаоа, занемариваоа и 
насиља над децпм.  

Са пдраслим пспбама, кап и претхпдних гпдина радиће се са пспбама 
ппд старатељствпм, психишки и физишки пбплелим лицима, пспбама са 
сметоама у развпју, пспбама кпјима је неппхпднп хитнп збриоаваое, јер се 
налазе у ризику. У раду са пвпм кприснишкпм или старпснпм группм радиће 
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се и трајније адекватнп збриоаваое и биће евидентан рад са пспбама кпд 
кпјих је израженп аспцијалнп ппнащаое. Кпд ппрпдица, кпје су материјалнп 
угрпжене, пружаће се материјална ппмпћ и ппдрщка. 
          Ппред наведених активнпсти струшни радници ће  наставити  
кпнтинуиран рад  и крпз пружаое саветпдавне ппдрщке и ппмпћи у Центру 
или из угла ппсредника се пбраћати другим институцијама, какп би грађани 
пстварили свпја права и у другим системима.  

Све старија пппулација, у нащпј средини, захтева ппвећаое 
специфишних спцијалних услуга, пппут ппмпћи у дпмаћинству, пружаоа 
здравствене защтите у кућним услпвима, смещтаја у дпмпве, смещтаја у 
хранитељске ппрпдице,  рещаваое захтева за прилагпђе трансппрта. 
          Креираое екпнпмске и спцијалне пплитике треба да буде у циљу 
рещаваоа спцијалних прпблема, али збпг целпкупне друщтвене ситуације, 
децентрализације птежанп је ппстизаое жељених резултата. 
         У рещаваоу спцијалне прпблематике неппхпднп је псим државнпг и 
јавнпг сектпра укљушиваое и приватнпг сектпра и невладинпних 
прганизација. Приватни сектпр и невладине прганизације имају важна знаоа 
и ресурсе кпјима мпгу дппринети у рещаваоу градских прпблема. Ппстпјећи 
пптенцијали нису дпвпљнп искприщћени. 
 

 Шта је тп щтп је нпвина, уз све редпвне ппслпве кпје Центар пбавља, а 
планиранп је да се реализује тпкпм 2016.гпдине 

 

Издвајаое канцеларије Центра у ппштини „Нишка Баоа“ 

 

Центар за спцијални рад из гпдине у гпдину прилагпђава услпве 

пружаоа услуга крајоим кприсницима са теритприје Града. Желећи да щтп 

бпље приближи инфпрмације п свпм раду и правима грађана из пбласти 

спцијалне защтите, кап и да услуге ушини дпступним свим грађанима Нища, 

за претхпдне три гпдине ппкренуп је некпликп планпва и реализпвап неке пд 

оих. 
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Кап првп птвприп је шетири канцеларије у ппщтинским прпстпријама на 

теритприји ппщтина: Палилула, Пантелеј, Медијана и Црвени Крст. За 

наредну 2016. планира се птвараое канцеларије Центра у ппштини „Нишка 

Баоа“.  

Пракса је ппказала да су грађани птвараое пвих канцеларија примили 

вепма ппзитивнп и да је приближаваое инфпрмација и услуга у оима далп 

следеће дпбити: 

     - Смаоенп је време шекаоа на инфпрмације, јер су избегнуте гужве. 

 

      -  Смаоени су трпщкпви грађана, јер не мпрају да дпђу у Центар за 

спцијални рад, ради дпбијаоа неких инфпрмација, прибављаоа пптребне 

дпкументације, или ппднпщеоа захтева, кпји мпгу да се прекп 

инфпрмаципнпг система “Интеграл”, путем интернет везе врще у 

канцеларији на терену, а инфпрмације се прпслеђују у централну базу 

ппдатака. 

Пре некпликп гпдина је ппстпјала идеја да се у градским ппщтинама 

фпрмирају центри за спцијални рад, али збпг тещке, уппщтенп ппсматранп, 

друщтвене ситуације, није ппстпјала мпгућнпст за реализацију планиранпг, 

али уз минимална улагаоа, а велике наппре, на нащпј теритприји ће 

закљушнп са 2016. гпдинпм све ппщтине у Граду имати канцеларије Центра, п 

шијем знашају за станпвнищтвп је већ билп реши.   

 

 

Oтвараое “канцеларије на вези”, ili  „Online канцеларије“ 

 

 Ради ппстизаоа даљег приближаваоа услуга крајоим кприсницима 

услуга грађанима,пстарелим лицима, а ппсебнп лицима са сметоама у 

развпју или инвалидним лицима, кпја не мпгу да дпђу дп Центра за 

спцијални рад или дп канцеларија Центра, Центар за спцијални рад је у 

прпбнпј фази  успещнп тестирап online канцеларију.  
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 Канцеларија на вези (online канцеларија) је стална веза путем 

Интернета кпјим сваки грађанин мпже прпгрампм Skype ппзвати једну пд 

пријемних канцеларија, где ће се јавити струшни радник на ппслпвима 

пријема. Овим путем грађани мпгу гласпвнпм и видеп везпм пстварити 

директан кпнтакт са струшнпм Службпм пријема у Центру. Овим путем ће сва 

лица, кпја из билп кпг разлпга не мпгу да дпђу дп Центра мпћи да усппставе 

кпнтакт са струшнпм Службпм пријема Центра. Наравнп, пвај нашин 

кпмуникације са грађанима је мпгућ самп укпликп ппседују Интернет везу и 

рашунар или „паметни мпбилни телефпн“, щтп у данащое време не 

представља велики захтев, пбзирпм да све већи брпј грађана кпристи пву 

направу. 

 Кприсници Центра такпђе имају на распплагаоу и Facebook  страну 

Центра за инфпрмисаое и усппстављаое кпнтакта. 

 

Перманентнп инфпрмисаое грађана Ниша и рад у заједници 

 

Кпнцепт приближаваоа спцијалне защтите грађанима на теритприји 

рада Центра кпји је функципнисап давних деветесетих у Републици Србији, а 

кпји је напущтен, се звап „рад у лпкалнпј заједници“. Овај принцип рада 

струшоака центара за спцијални рад заснивап се на директнпј кпмуникацији 

и сарадои струшних радника центара и представника грађана у месним 

канцеларијама, прганизацијама, удружеоима грађана, вплпнтерским 

прганизацијама и удружеоима и свим пним грађанима кпји су били 

заинтереспвани за рад и сарадоу са центрима за спцијални рад на пружаоу 

услуга спцијалнпг рада. 

Накпн ратних дещаваоа и низа прпмена на наципналнпм и лпкалнпм 

нивпу узрпкпваних унутращоим пплитишким и спцијалним прпменама, рад у 

лпкалнпј заједници је гптпвп замрп, а фавпризпван је институципнални рад и 
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рад на терену. Чврщћа и прганизпванија иницијатива и акција на лпкалу 

изпстала је ппгптпву  драстишним ппвећаоем брпја кприсника услуга 

спцијалне защтите и смаоеоем брпја струшних радника у Центру. Иакп би 

пве две ппјаве требале бити у диретнп прпппрципналнпј вези, пбрнутп је. Са 

већпм кризпм у друщтву и ппвећаоем брпја кприсника, смаоује се брпј 

заппслених у држаним устанпвама, па и у Центру за спцијални рад.  

Слаба инфпрмисанпст грађана п правима из пбласти спцијалне 

защтите, слаба инфпрмисанпст п пружапцима услуга спцијалне защтите кап и 

п раду Центра уппщте, дпвела је дп тпга да се минимизира улпга Центра за 

спцијални рад на лпкалу.  

 Грађани углавнпм немају дпвпљнп инфпрмација п ппслпвима и 

знашају Центра за лпкалну зједницу. Нису им углавнпм ппзнати прпфили 

радника, кпји су заппслени у Центру , кпје све услуге радници Центра  

пружају и кпје све ингеренције пва устанпва има. Инфпрмисанпст грађана 

Нища п устанпви кпја је нпсилац спцијалнпг рада и пружаоа великпг брпја 

услуга је вепма мала. 

Већи брпј прганизација из невладинпг сектпра или прганизација 

цивилнпг сектпра, кпристи ресурсе Центра за спцијални рад у свпјим 

прпјектима, а да при тпме у трагаоу за инфпрмацијама тражи пд Центра 

инфпрмације пд јавнпг знашаја кпје сам Центар не ппседује и не впди 

евиденцију, јер нема закпнску пбавезу (финансије на нивпу Града, стратещка 

дпкумента, прганизације Рпмских удружеоа,брпј кприсника пдређених 

права и услуга у пднпсу на наципналну припаднпст, заппщљаваое...) 

Центар са свпје стране кпликп гпд мпже излази у сусрет свим 

захтевима кпји му се упућују, али се дещава да  незадпвпљни ппјединци или 

удружеоа грађана буду незадпвпљни, јер Центар није у ситуацији да 

прпследи тражене инфпрмације. Дещава се да ппједине прганизације из NVO 

сектпра реагују неадекватнп, јер сматрају да пдређене услуге, кпје пружа 

Центар, тп не би требалп да реализују иакп је Центар за спцијални рад  
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референтна устанпва за спрпвпђеое спцијалне пплитике и на тп има правп и 

пбавезу. 

● Стпга су радници Службе за планираое и развпј  у свпјим 

прпценама и анализама уз кпнсултације са струшним радницима 

и меначментпм Центра дпщли дп закљушка п неппхпднпсти 

спрпвпђеоа агресивне кампаое за перманентнп спрпвпђеое : 

 

1. инфпрмисанпст грађана п раду и функципнисаоу ЦСР 

2. инфпрмисаоу лпкалне заједнице - месних заједница и 

канцеларија 

3. инфпрмисаоу медија и нпсилаца јавних функција 

4. инфпрмисаоу прганизација цивилнпг сектпра 

5. инфпрмисаоу псталих система (здравства, прпсвете…) 
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● Планиранп је да ЦСР спрпведе прганизпвану кампаоу тпкпм 

2016. гпдине.  

 

1. у прганизаципним јединицама лпкалне управе - Месним 

канцеларијама или ппщтинама Града Нища  

2. у устанпвама и институцијама  

План активнпсти 

Перипд Местп активнпсти Циљна група Тема 

Јануар Општина Палилула пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Пплпжај,права и 
пбавезе ЦСР у систему 

спц.защтите и 
лпк.управе 

Организација ЦСР. 

фебруар Општина Медијана пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Пплпжај,права и 
пбавезе ЦСР у систему 

спц.защтите и 
лпк.управе 

Организација ЦСР. 

март Општина Црвени 
Крст 

пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Пплпжај,права и 
пбавезе ЦСР у систему 

спц.защтите и 
лпк.управе 

Организација ЦСР. 

април Општина Пантелеј пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Пплпжај,права и 
пбавезе ЦСР у систему 

спц.защтите и 
лпк.управе 

Организација ЦСР. 

мај Општина Нишка 
Баоа 

пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 

Пплпжај,права и 
пбавезе ЦСР у систему 

спц.защтите и 
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спц.питаоа, 
активисти,лпкалнп 

станпвнищтвп 

лпк.управе 
Организација ЦСР. 

Јун Општина Палилула пред.ппщтине, пред. 
МК, шланпви кпмисија 

за спц.питаоа, 
активисти,лпкалнп 

станпвнищтвп 

Сарадоа ЦСР и пргана 
л.с. Операципнализа-
ција планираних мера 

и услуга. Какп дп 
функципналније 
администрације? 

           Јул Општина Медијана пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Сарадоа ЦСР и пргана 
л.с. 

Операципнализација 
планираних мера и 

услуга. Какп дп 
функципналније 
администрације? 

Август Општина Црвени 
Крст 

пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Сарадоа ЦСР и пргана 
л.с. 

Операципнализација 
планираних мера и 

услуга. Какп дп 
функципналније 
администрације? 

Септембар Општина Пантелеј пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Сарадоа ЦСР и пргана 
л.с. 

Операципнализација 
планираних мера и 

услуга. Какп дп 
функципналније 
администрације? 

Октпбар Општина Нишка 
Баоа 

пред.ппщтине, 
пред.МК, шланпви 

кпмисија за 

Сарадоа ЦСР и пргана 
л.с. 

Операципнализација 
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спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

планираних мера и 
услуга. Какп дп 

функципналније 
администрације? 

Нпвембар Медија центар Ниш Организације 
цивилнпг сектпра, 

Удружеоа грађана, 

Делпкруг рада ЦСР, 
Закпн п спц. защтити, 

приступ 
инфпрмацијама, 

защтита ппдатака, 
границе система. 

    
Децембар 

Градска скупштина 
Ниш 

Представници 
ппщтина, 
представници МК, 
шланпви кпмисија за 
спц.питаоа, активисти, 
лпкалнп станпвнищтвп 

Делпкруг рада ЦСР, 
Закпн п спц. защтити, 
приступ 
инфпрмацијама, 
защтита ппдатака, 
границе система. 

Сваку инфпрмативну сесију и радипницу, впдиће струшни радници 

Центра и базираће се детаљнпм инфпрмисаоу п свим главним темама 

предвиђеним за тај скуп. Свакакп, расппредпм рада ће бити предвиђенп и 

време за питаоа, дискусију, сугестије и предлпге. 

 Ппсебнп знашајан деп предвиђенпг рада у лпкалнпј заједници јесте 

ппвратна инфпрмација у виду предлпга и сугестија.  

            Центар кап нпсилац спцијалнп защтитне функције на теритприји Града 

Нища ће на пвим сусретима: 

1. Примати и прикупљати дпдатне инфпрмације п заинтереспваним 

лицима и прганизацијама за каритативан рад на терену. 

2. Иницирати или прихватати иницијативе за спцијалнп партнерствп са 

релевантним прганизацијама и удружеоима цивилнпг сектпра. 

3. Фпрмирати мрежу сарадника у ппсебнп псетљивим групама грађана 

(Рпми, прптерана  лица) и мрежу сарадника на ппсебнп угрпженим 
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ппдрушјима. (неприступашна села са малим брпјем претежнп старашких 

дпмаћинстава) 

 
Штампаое мпнпграфије са пктпбарских сусрета радника у спцијалнпј 
заштити 
 

Од 1991.гпдине Центар за спцијални рад „Свети Сава“ прганизује 
највеће сусрета радника у спцијалнпј защтити, са темама кпје су 
најактуелније те гпдине, кад се сусрети прганизују. „Деца и млади кап деп 
система, защтита или секундарна трауматизација“ је била тема сусрета 2015. 
Гпдине. Тпкпм наредне гпдине ће се израдити мпнпграфија тих сусрета, а 
псим тпга ће се реализпвати прганизација наредних. 
 
 
Набавка нпвпг впзила за службене пптребе 
 

Збпг увећанпг пбима ппслпва тпкпм 2016. гпдине ће бити неппхпдна 
набавка јпщ једнпг аутпмпбила, јер се ушесталп дещава да су аутпмпбили на 
терену, а ппстпји пптреба за хитнпм интервенцијпм, јер се некп лице налази 
у виспкпм ризику. 
 
Прпмена дптрајале дрвене стпларије (прпзпра) и уградоа изплације на 
сппљним зидпвима 
 

Центар за спцијални рад је ппследопм рекпнструкцијпм пбјекта 1985г.  
уградип дрвену стпларију на прпзпрским птвприма кпја је тпкпм 30 гпдина 
експлпатације мнпгп пслабила, и девастирана такп да је пснпвни извпр 
губљеоа тпплптне енергије у грејнпј сезпни. На 1150м квадратних грејне 
ппврщине, центар за спцијални рад месешнп трпщи пкп 110.000дин месешнп.  
Стандардима за пшуваое и ппдизаое енергетске ефикаснпсти, прпписана је 
термп изплација на сппљним зидпвима пбјекта кпји се греје и квалитетна 
стпларија (PVC или алуминијум). Заменпм дптрајале стпларије и стављаоем 
термп изплације дебљине 10 центриметара прпцена је да би се ущтедилп пд 
20-30% енергије, пднпснп трпщкпва, щтп би на гпдищоем нивпу била ущтеда 
пкп 300.000 дин а за перипд пд 5-10 гпдина пва инвестиција би се птплатила 
ущтедама. За пптребе струшне прпцене пптреба у циљу ппдизаоа енергетске 
ефикаснпсти, центар за спцијални рад ће анагажпвати струшоака из пбласти 
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грађевинарства специјализпванпг за пбласт енергетске ефикаснпсти, какп би 
направип елабпрат п технишкп-финансијским услпвима. 
 
Очекивани прпблеми у раду тпкпм 2016.гпдине 
 
 

 У пднпсу на претхпдне перипде данас се супшавамп  са све већим 
пбимпм ппслпва, а самим тим и већим брпјем предмета, кпји су 
кпмплексни и захтевају вище времена у раду.  

 Један пд пшекиваних прпблема је и тзв. “прпбијаое рпкпва“, те је 
пптребнп ангажпваое нпвих стручних радника у Службама Центра.  

 Неппхпдна је набавка јпш једнпг аутпмпбила, јер збпг непдлпжних 
интервенција шестп дплази дп ппмераоа терена, кпји су заказани 
некпликп дана унапред. 

  Струшни радници, а ппсебнп радници из Тима за непдлпжне мере 
интервенције наилазе на ппсебне пптещкпће у адекватнпм 
збриоаваоу пдраслих лица кпја исппљавају разлишите пблике 
аспцијалнпг ппнащаоа, пспбе кпје су склпне ушесталпм 
кпнзумираоу алкпхпла, психпактивних супстанци, пспбе склпне 
скитои – бескућници, ппшинипци кривишних дела). Ове пспбе имају 
пптещкпће у прилагпђаваоу на ппщтеважеће друщтвене нпрме, 
шестп су пдбашене пд стране српдника и немају оихпву ппдрщку, 
щтп се пдражава негативнп и на оихпвп функципнисаое . У перипду 
2012-2014 брпј хитних мера интервенције се кпнстантнп ппвећава 
(график 3) а у 2015.г. за кпју се тек ради анализа.пшекује се изразити 
ппраст брпја интервенција. Треба наппменути да је пбаваое пве 
услуге вепма тещкп у времену пд 15 дп 7 сати изјутра нареднпг дана 
и да се вепма шестп ради п најтежим слушајевима. 

 
  2012 2013 2014 

За децу    62 155 167 
За младе 24 45 53 

За пдрасле  82 53 85 

За старије   21 18 75 
УКУПНО 189 271 380 
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 Збпг недпвпљне међусектпрске сарадое и шестп збпг пппуоенпсти 
ппстпјећих капацитета специјализпваних устанпва пптещкпће су 
присутне и у благпвременпм институципналнпм збриоаваоу 
психишки пбплелих лица, кап и пспба са сметоама у развпју, 
пднпснп пспба пметених у психп-физишкпм развпју.  

 Ошекују се прпблеми у делу адекватнпг смещтаја жртава тргпвине 
људима, јер не ппстпји Прихватилищте за пву категприју станпвника. 

 У 2016. гпдини пшекују се прпблеми пкп хитнпг збриоаваоа 
кприсника, кпји се нађу у стаоу спцијалне пптребе, збпг 
неппстпјаоа Прихватилишта за пдрасла лица.  

 Велик брпј миграната, не мали брпј азиланата захтева пружаое 
пдређених спцијалних услуга пвим категпријама грађана, какп би 
задпвпљили свпје пптребе. Неппхпднп је кпнципирати нпва 
решеоа за превазилажеое пвпг стаоа, кпје је у 2015. гпдини 
представљалп велики прпблем, какп за државу, такп и за нащу 
лпкалну заједницу.Тпкпм 2016. гпдине мпгу да се пшекују прпблеми 
и пкп збриоаваоа малплетних илегалних миграната кпји ће 
ппкущати да пређу државну границу, псим тпга  мпгу да се пшекују 
нпви прпблеми и пкп збриоаваоа и пунплетних илегалних 
миграната. Смещтајни капацитети за малплетне мигранте, у пквиру 
Завпда за васпитаое пмладине у Нищу су недпвпљни у пднпсу на 
брпј миграната, кпји прпђу нащпм теритпријпм, дпк за пдрасла 
лица,мигранте, у Нищу нема смещтајних капацитета. Врлп шестп, 
збпг оихпвпг неппзнаваоа енглескпг језика, језик за 
сппразумеваое буде велики прпблем, те се нереткп укљушују у рад 
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превпдипци или страни студенти, кпји се налазе на студијама у 
Нищу.  

 Узимајући у пбзир да се ни тпкпм 2016. гпдине неће битнп 
ппбпљщати стандард грађана, пшекујемп да ће се тренд ппвећаоа 
брпја грађана кпји се пбраћају Центру, за разлишите видпве 
материјалне ппдрщке наставити, а самим тим и ппвећати пбим 
ппслпва. С тим у вези пшекују се пптещкпће у задпвпљаваоу пптреба 
грађана са ппстпјећим брпјем заппслених . 

 У реализацији предвиђених активнпсти, мера и услуга за 2015. 

гпдину Центар за спцијални рад се супшип са прпблемпм 

неразумеваоа пдређених прганизација цивилнпг сектпра, кпје се 

тишу делпкруга рада, ингеренција и граница у врщеоу спцијалнп – 

защтитне функције Центра. Тп представља генералнп прпблем 

кпјим ће се Центар бавити у свпм Прпграму за 2016. гпдину. 

Сензибилизација и инфпрмисаое јавнпсти, какп щире такп и 

струшне, мпже представљати прпблем, пднпснп кљуш рещаваоа 

мнпгих прпблема грађана кпје имају у пствариваоу свпјих закпнпм 

загарантпваних права. 

Наща пшекиваоа су да се пдређена удружеоа или прганизације 

цивилнпг сектпра дпбрп инфпрмищу и припреме у слушајевима 

када ступају у партнерствп са једнпм референтнпм устанпвпм кап 

щтп је Центар за спцијални рад. Недпвпљна инфпрмисанпст и 

ппгрещнп схваћен дпкумент, кап щтп је Прпграм рада Центра, 

ствара прпблеме, кпји пнемпгућавају или успправају реализацију 

планиранпг. 

 Кпнкретније, свпјим планпм за 2015. гпдину, Центар је планирап 

увпђеое услуге кпју је назвап “СОС” телефпн. Тп је услуга кпја је 

псмищљена да технишки ппкрије 24-рп шаспвни перипд за пријаву, 

евиденцију и реакцију на сваку врсту насиља. Кприсници су мпгли 

путем пдређенпг брпја телефпна да у свакп дпба пријаве насиље, 

пставе ппдатке кпји се аутпматски евидентирају, а пнда да те 

ппдатке прпследе дежурнпм раднику на непдлпжним мерама 
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интервенција. Та услуга је технишки напреднија и увремеоена је, 

али није реализпвана , јер су прпслеђене пријаве Защтитнику 

грађана и надлежнпм Министарству.  

Центар је мпрап да кпд наведених институција пружи ппдатке п 

свпм струшнпм пптенцијалу, кадрпвима, едукацијама, ресурсима и 

да пнп щтп је инаше Закпнпм п спцијалнпј защтити, Ппрпдишним 

закпнпм и Опщтим прптпкплпм п защтити жртава пд насиља 

закпнска пбавеза Центра за спцијални рад, правда кпд наведених 

инстанци. Независнп пд тпга щтп је Скупщтина Града Нища усвпјила 

Прпграм рада Центра за 2015. гпдину, радници Службе за 

планираое и развпј Центра за спцијални рад су дпведени у 

незавидну ситуацију да пружају дпдатна пбјащоеоа за планирану 

активнпст, кпја је у складу са Закпнскпм регулативпм. 

У нареднпј гпдини се такпђе планира наставак сарадое са српдним 
институцијама, лпкалнпм управпм, надлежним Министарствпм, те 
невладиним и хуманитарним прганизацијама.  
Какп би се на щтп целисхпднији и свепбухватнији нашин ппдигап квалитет 
живпта свих кприснишких група наставиће се и у нареднпј гпдини стална 
сарадоа са лпкалнпм управпм, здравственим устанпвама, устанпвама 
спцијалне защтите, хуманитарним прганизацијама, пплицијпм, тужилащтвпм, 
судпм, здравственим и пензијскп-инвалидским фпндпвима. Планирани су 
састанци са сарадницима, кап и ппсете кприсницима, у првпм реду пнима 
кпји су ппд старатељствпм, а кпји су смещтени у устанпвама, пднпснп у 
хранитељским ппрпдицама. Планиране су и ппсете устанпвама кпје се налазе 
ван ппдрушја Града, при шему ће оихпва реализација зависити пд 
материјалних ресурса Центра за спцијални рад и распплпживпг времена с 
пбзирпм на пбим текућих свакпдневних ппслпва. 

 
Тпкпм наредне гпдине наставиће се сарадоа са средствима јавнпг 

инфпрмисаоа у циљу пбавещтаваоа јавнпсти п планираним активнпстима и 
резултатима акција пружаоа ппмпћи ппсебнп псетљивим групацијама 
станпвнищтва. Ошекује се да ће се на пвај  нашин врщити и сензибилизација 
јавнпсти, ппдстаћи хуманп ппступаое и смаоити ппјаве негативнпг 
етикетираоа ппјединих група кприсника. И у дпсадащоим перипдима су 
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Директпр 
Зпран Јпвић 

 

лпкални медији пратили и извещтавали п свим активнпстима, кпје реализује 
Центар за спцијални рад. Присутнпщћу у медијима щира јавнпст Града се 
псим тпга щтп се инфпрмище и  сензибилище за прпблематику Центра за 
спцијални рад. 
 

У тпку 2016. гпдине пптребнп је пдржавати састанке са институцијама са 
кпјима Центар неппсреднп сарађује (Пплицијска управа, Оснпвни суд, 
устанпве здравства, Тужилащтвп, Завпд за спцијалнп, пднпснп пензијскп-
инвалидски фпндпви, Црвени крст, Катастар са циљем да нащи кприсници 
ефикасније рещавају прпблеме кпје имају. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Н И Ш 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

"СВЕТИ САВА" НИШ 

ЗА 2016 ГОДИНУ 

Na osnovu akta  nacrta o raspodeli sredstava ustanovama socijalne zaštite –indirektinim korisnicima budžeta 
Republike Ministarstvo rada i socijalne politike  a po Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2016 godinu Centru za 

socijalni rad Niš predložena su sredstva i iz budžeta Grad Niša  

Екон. Класиф. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Износ динара 
Укупно 

Од чега   

   Из буџета 
Републике 

Из буџета града Остали приходи 

7911 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 Јубиларне награде 485,000.00 450,000.00 35,000.00  

7911 Отпремнина 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

7911 Набавка основ. Средстава 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

732 Донација "UNICEFA" -прој 2,614,000.00 0.00 0.00 2,614,000.00 

733 Набавка основ. Средстава 2,260,000.00 0.00 2,260,000.00 0.00 

733 Подршка окт сусретима 617,000.00 0.00 215,000.00 402,000.00 

733 Једнократне новч. Помоћ 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 

733 Увећана једнок. Помоћ 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

733 Субвенције за комуналије 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 

733 Прихватилишта и прихватне  13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 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  8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 

733 Социјално становање 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 



24 
 

733 ЈНП  Општине  15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

7331 Трансфери општина  2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 

7451 Рефундација фонда Пио  450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 

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

 У К У П Н О  ПРИХОДИ 464,951,993.00 108,385,993.00 333,300,000.00 23,266,000.00 

,      

      

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 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

423 Подрш.Октобарски сусрети 617,000.00 0.00 215,000.00 402,000.00 

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

416 Јубиларне награде 485,000.00 450,000.00 35,000.00  

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

4729 Једнократне нов. Помоћи  60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 

4729 Увећана јед. помоћ 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

4728 Субвенције за комуналије 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 

4728 Социјално становање 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 

4728 Прихватне станице 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 0.00 

4726 Сахране социјал. Случајева 3,450,000.00 0.00 3,000,000.00 450,000.00 

4728 Помоћ у кући интегрисани 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 
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4728 Допремање хране  8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 

4729 ЈНП Општине  15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

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 Стручне услуге- пројекат 2,614,000.00 0.00 0.00 2,614,000.00 

423 Услуге образовања 154,120.00 154,120.00 0.00 0.00 

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 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 

512 Набавка основ. Средстава 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 

512 Набавка   осн сред. Возоло 1,660,000.00 0.00 1,660,000.00 0.00 

512 Набавка основ. Средстава 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

 УКУПНО РАСХОДИ 464,951,993.00 108,385,993.00 333,300,000.00 23,266,000.00 

 
Шеф рашунпвпдства       Директпр 
Јасмина Илић                Зпран Јпвић 


