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Центар за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу,  ће као базична установа у систему социјалне 
заштите и  у  2017. години наставити  са: 

 пружањем подршке 
 помоћи 
 и заштите појединцима и породицама  који живе у неповољним приликама или пролазе 

кроз животне кризе, како би се оснажили за промене.  

У наредној години стручни радници ће и надаље у свом раду посебну пажњу посвећивати 
осетљивим групама грађана, као што су деца без родитељског старања или деца без одговарајуће 
родитељске заштите, деца са тешкоћама у развоју, деца и млади са проблемима у понашању, 
жртве насиља у породици,  старим и немоћним особама, особама које имају поремећене 
породичне односе, особама које живе са сиромаштвом, незапосленима, бескућницима, 
мигрантима, који нису у стању да задовоље основне животне потребе.  

Кад пишемо о области социјалне заштите неопходно је навести да је Центар као установа, која на 
нашем подручју функционише од 1961. године, достигао високе стандарде квалитета у раду, 
пружањем социјалних услуга и мера, које делују са циљем смањења ризика за социјалну 
искљученост, посебно осетљивих група.  

Делатност центра за социјални рад „Свети Сава“ се реализује на подручју Града Ниша. Површина 
града износи 597 km2, што представља 0,7% површине Србије и 21,8% површине Нишавског 
округа. Директно или индиректно Ниш је повезан са европским окружењем. 

Независно од општег стања слабости Ниш је још увек  привредни, универзитетски, културни, 
верски и политички центар Србије и  представља центар од националног значаја.  

У градским насељима Ниша живи 72% укупног становништва, док 28% живи у приградским и 
сеоским насељима. Према урбано – руралној структури 2/3 становника чини градско, а 1/3 сеоско 
становништво. Мрежу насеља чини 72 насеља. Једно насеље односно село Коритљак  нема више 
ни једног стално насељеног становника. Приградска и сеоска насеља заузимају већи део 
територије Града у односу на градско језгро.  

Задатак Центра за социјални рад ће током 2017. године бити у делу настојања побољшања 
квалитета живота сваке особе и јавно залагање за права и потребе социјално осетљивих група, 
кроз организован вид стручног социјалног рада.  

Циљ  социјалне заштите ће и даље бити  да одговори на потребе грађана и да подржава рањиве и 
маргинализоване појединце и групе којима је неопходна организована  помоћ заједнице и 
државе, као и грађане који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју 
егзистенцију.  
У актуелним условима евидентан је велики број незапослених, присутна је  неповољна  старосна 
структура становништва,  годинама уназад се бележи интензиван одлазак младе и креативне 
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радне снаге у иностранство, присутан је пад привредног раста, смањен је прилив страних 
инвестиција, ниске су зараде и  пензије... На основу свега изнетог на нашим просторима имамо 
нарушену социјалну равнотежу.  

 

 

Шта је то што би довело до ефикасније примене социјалне заштите на нашој територији? 

 стратешко планирање социјалне заштите у локалној заједници 
 неопходно издвајање већих средстава за ову област на локалном нивоу 
 убрзан процес децентрализације надлежности средстава  
 повећање броја стручних радника 
  квалитетнија међусекторска сарадња институција у локалној заједници 
 формирање Центара за социјални рад у свакој градској општини 
 континуирано реализовање едукација, обука и програма за стручне раднике 
 повећање броја и врста социјалних услуга  
 подизање квалитета постојећих услуга 
 већа просторна  опремљеност установе 
 сарадња са НВО сектором 

 

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 старих 
 Служба за остваривање локалних права и услуга  
 Служба за планирање и развој 
  Саветовалиште за породицу 
 Служба за рачуноводствено-финансијске послове 

 

Број ангажованих радника на дан 30. 11. 2016. године износи 116.  У односу Решење 
Министарства за рад борачка и социјална питања о утврђивању броја запослених у Центру за 
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу недостаје одређен број стручних радника, јер се број 
корисника и обим послова у Центру  из године у годину повећава, а не долази до пријема нових 
радника, јер је на снази, забрана запошљавања у јавном сектору до краја 2017. године.  

Финансирање Центра1  

 

                                                           
1 Закон о социјалној заштити, члан 206 
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 Из Буџета Републике Србије се финансирају права и услуге социјалне заштите о чијем се 
обезбеђивању стара Република Србија: 

 

 право на новчану социјалну помоћ 
 право на додатак за помоћ и негу другог лица  
 право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица 
 право на посебну новчану надокнаду 
 право на помоћ за оспособљавање за рад 
 услуге породичног смештаја 
 услуге саветовања  
 услуге домског смештаја 
 услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом, осим у јединицима локалне 

самоуправе чији је степен развијености, утврђен у складу са прописима којима се уређује 
разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености – изнад 
републичког просека 

 услуге смештаја за жртве трговине људима 
 право на једнократну новчану помоћ у случају угрожености већег броја грађана 

 

 

Из буџета јединица локалне самоуправе финансирају се: 

 

 дневне услуге у заједници 
 услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са 

инвалидитетом  
 услуга становања уз подршку особа са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе 

чији је степен развијености утврђен у складу са прописима којима се уређује разврставање 
јединица локалне самоуправе према степену развијености – изнад републичког просека 

 саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 
 остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне самоуправе 
 једнократне помоћи и други облици помоћи 
 програми рада установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
 програми унапређења социјалне заштите у јединици локалне самоуправе 
 иновационе услуге 

 

 

Делатност Центра за социјални рад:  

Делатност Центра и надлежност произилази из више закона, подзаконских аката и конвенција, а 
најчешћа су поступања по Закону о социјалној заштити, Породичном закону, Закону о 
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малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закону о 
заштити од насиља у породици, Закону о управном поступку, Закону о јавним набавкама, 
Правилнику о Стандардима и раду центра за социјални рад, Конвенцији о правима детета, 
Конвенцији о правима особа са инвалидитетом, Одлука о правима из области социјалне заштите 
на територији Града Ниша, Ревизији Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. године, 
Извештају о раду Центра за социјални рад за 2015. годину, Програму рада центра за социјални 
рад за 2016. годину, и у односу на друге  прописе, протоколе и правилнике.  

Према Правилнику о стандардима и организацији рада центара за социјални рад којим се уређују 
стандарди и организација рада центара у вршењу јавних овлашћења утврђеним законом у члану 
4. дефинисана су јавна овлашћења.  

 

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

 
 остваривању права на новчану социјалну помоћ 
 остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица 
 остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад 
 остваривање права на смештај у установу социјалне заштите 
 остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу 
 хранитељству 
 усвојењу 
 мерама старатељске заштите деце и младих 
 мерама старатељске заштите одраслих и старих 
 одређивању личног имена детета 
 мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права 
 мерама корективног надзора над вршењем родитељског права 
 

 У вршењу јавних овлашћења Центар, у складу са законом, обавља следеће послове: 

 
 спроводи поступак посредовања–медијације у породичним односима (мирење и 

нагодба) 
 

 доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама  у којима се одлучује 
о заштити права детета или о вршењу односно лишењу родитељског права 

 
 доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у 

породици коју је тражио други овлашћени тужилац 
 

 пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у 
спору за заштиту од насиља у породици 
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 спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља 
 

 спроводи програм припреме будућих усвојитеља 
 
 врши попис и процену имовине лица под старатељством 

 
 

 сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени 
васпитних налога 

 
 

 спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела 
 

 подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно  судији за 
малолетнике 

 
 

 присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног 
учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, 
саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају 
 

 доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у 
погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за 
оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник 
живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања 

 
 присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку 

против малолетног учиниоца кривичног дела 
 

 обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих 
послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или 
бекства малолетника 

 
 стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза 

 
 проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, 

усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере 
 
 проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује 

помоћ породици у коју је малолетник смештен 
 

 спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се 
брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на 
њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи 
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 стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у 
установи за васпитавање и образовање малолетника 
 

 доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних 
мера о чијем се извршењу стара 

 
 предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера; 

 
 обавља друге послове утврђене законом.  
 
 центар за социјални рад иницира и развија 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 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 

 
 центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске 

поступке када је законом на то овлашћен. 
 

Права и посебни облици социјалне заштите грађана и породица  на територији Града Ниша  се 
остварују на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите  на територији Града 
Ниша.  

 

На основу члана 4 права утврђена овом одлуком  су:  

 помоћ у кући 
 дневни боравак  
 опрема корисника  за смештај у установу социјалне заштите  или у другу породицу 
 једнократне помоћи  
 смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу  
 бесплатан оброк и ужина за децу  
 ослобађање од плаћања комуналних услуга 
 трошкови сахране 

 

Посебни облици социјалне заштите су: 

 социјално становање у заштићеним условима  
 привремено становање 
 накнада трошкова за вантелесну оплодњу 
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Средства за остваривање ових права на основу Одлуке обезбеђују се у буџету Града, а 
остварују их лица  која имају пребивалиште на територији Града Ниша, осим избеглица и 
интерно расељених лица са територије КИМ који имају боравиште на територији Града Ниша, 
а остварују као посебан облик социјалне заштите  социјално становање у заштићеним 
условима. Привремено становање остварују деца и омладина која имају пребивалиште и у 
општинама Нишавског округа. 
Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац, односно породица која се 
суочава са препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да 
одржи квалитет живота или која нема довољно средстава за подмирење основних животних 
потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора. 
 
Корисници, сви потенцијални корисници и грађани Града Ниша који се обрате Центру за 
социјални рад ће бити информисани о свим правима и услугама из области социјалне 
заштите. Стручни рад ће кроз унутрашњу организацију „вођење случаја“ бити реализован, по 
процени водитеља случаја, уз укључивање других стручних радника у односу на проблем, 
због кога се укључује Центар за социјални рад. По процени водитеља случаја, односно тима 
радника Центра за социјални рад укључиваће се и  стручњаци других профила из других 
институциј у граду. 
 
 

      Приликом  рада стручни радници ће се и надаље придржавати начела социјалне заштите: 
 

 Начела поштовања интегритета и достојанства корисника 
 Начела забране дискриминације 
 Начела најбољег интереса корисника 
 Начела најмање рестриктивног окружења 
 Начела ефикасности социјалне заштите 
 Начела благовремености социјалне заштите 
 Начела целовитости социјалне заштите 
 Начела унапређења квалитета социјалне заштите 
 Начела јавности у раду  
 Начела доступности и индивидуализације социјалне заштите 

 
Пружање услуга социјалне заштите организује се на начин који обезбеђује њихову  физичку, 
географску и економску доступност, уз уважавање културолошких и других различитости. 
 
Услуге социјалне заштите пружају се тако да се кориснику обезбеђује индивидуализован  
приступ и стручни радник задужен за рад на конкретном случају, односно водитељ случаја. 
 
Ради оснаживања професионалних компетенција и вештина стручног рада, које представљају 
услов за квалитетно обављање стручних послова са корисницима Центар за социјални рад ће 
и надаље реализовти едукације, семинари, конференције и други облици стручног 
усавршавања  стручних радника. 
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      Осим редовних активности планира се да се настави: 
 

 континуирана сарадња са ресорним министарством кроз сагледавање Центра у 
погледу потребе за кадровима, простором, опремом  
 наставак и унапређење сарадње са локалном самоуправом, јер је након 
спровођења Реформи у социјалној заштити и након реализације принципа 
децентрализације све већи број услуга које се финансирају из буџета Града Ниша.  
 наставак и унапређење сарадње са Управом за дечију, социјалну и  примарну 
здравствену заштиту  
 наставак сарадње са установама социјалне заштите 
 наставак сарадње са полицијом, здравством, школством, правосуђем, 
тужилаштвом... 
 наставак сарадње са свим институцијама са којима је потписан  општи протокол о 
поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над 
женама у породици и у партнерским односима 
 поступање по Посебном протоколу о поступању Центра за социјални рад – органа 
старатељства, у случајевима насиља у породици  
 размена информација и  наставак сарадње са невладиним сектором, посебно са 
удружењима грађана која пружају  не мали број значајних услуга у интересу  
корисника 
 организовање едукација за стручне раднике, са посебним акцентом на младе 
стручне раднике, који су релативно скоро засновали радни однос ( у нишком Центру за 
социјални рад је дошло до смене генерација и самим тим постоји основана потреба за 
већим бројем едукација младих радника) 
 присуствовање свим доступним стручним скуповима 
 наставак сарадње са институцијама, органима и установама (њих двадесет), са 
којима је Центар за социјални рад потписао Споразум о сарадњи и поступању у 
случајевима насиља у породици  како би се дугорочно заштитиле жртве и обезбедили 
услови за изрицање одговарајуће санкције насилнику 
 поступање по Општем протоколу о заштити деце  
 поступање по Протоколу о заштити деце од злостављања и занемаривања 
 наставак рада Итерног тима за насиље у породици, кога чине два педагога,  
психолог,  социјални рад и правник.  
 наставак и унапређење пружања услуга неодложних интервенција ради осигурања 
безбеддности у ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој корисника и 
обезбеђују се 24 сата дневно.  Услуге неодложних интервенција пружа тим стручних 
радника Центра за социјални рад. 
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УВОДНИ ДЕО 

Центар за социјални рад је у реализацији Годишњег оперативног плана за 2014. годину, у сарадњи са 
организацијама цивилног сектора, формирао базу података о старим лицима без породичног старања, 
која нису обухваћена системом социјалне заштите. Активности на анкетирању, сакупљању података, 
уносу података у онлајн базу и обрада унетих података, спровдениe су током 2014. и 2015. године. 

На основу тих података и обраде SWOT аналитичким поступком, приказани су детаљи планираног 
новог облика локалне услуге названог „ПОМОЋ НА СЕЛУ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблем   

Недоступност услуга помоћи старачким и самачким домаћинствима у приградским насељима и селима. 

Процена потреба за проблем  

База података од 16.000 старих лица међу којима је велики број самачких домаћинстава, без 
породичног старања  са здравственим проблемима, пружа могућност детаљне анализе потреба тих 
лица и израде плана за нове мере, ради задовољавања  потреба или ублажавања  насталих последица. 

Анализа  снага, слабости, шанси и претњи (SWOT)  коју примењујемо кад год радимо на откривању 
социјалних проблема и потреба грађана Града Ниша показала је јасне смернице за будуће планирање 
социјалне политике локалне самоуправе. 
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Описни део SWOT анализе за проблем  

Снаге (објашњење SWOT) 

Евидентно је из анализе да има доста снага за реализацију ове активности. Наиме, мотивација за 
реализацију постоји на више нивоа:  

 Анкетирана стара лица су исказала велико интересовање и мотивацију за евентуалну 
помоћ од стране градских институција (ЦСР, кућна нега, Дом здравља...) кроз тачно 
навадени тип услуге . 

 Пружаоци услуга су вишегодишњим радом у Интегрисаном сервису и помоћи у кући стекли 
велико искуство у раду са старим лицима, па им је мотивација кроз тај рад већа са обзиром 
да су услуге које сада пружају веома добро прихваћене. 

 Актуелнo градско руководство, показало је увећан степен интересовања за приближавање 
постојећих услуга као и за проналажење нових облика социјалних услуга и сервиса. 

 Постојање базе података са 16.000 лица, са разуђеном структуром питања, представљају 
огроман потенцијал за сваку врсту израде планова, програма па и стратешких докумената. 

 

Слабости (објашњење SWOT) 

 Недостатак извршилаца послова пружања услуга је перманентан и тешко га је превазићи у 
садашњим условима. 

 Једна велика препрека и слабост могућности остваривања планиране активности јесте 
системске односно правне природе, а то је  законско ограничење запошљавања до краја 
2017. године. 

 Као по правилу случајеви здравствене и хигијенске запуштености, неретко са трагичним 
исходом се управо дешавају у тешко приступачним, рубним местима у руралном подручју 
Града Ниша. И то представља слабост за реализацију активности, јер стара лица апсолутно 
нису у могућности да буду упозната са правима из области социјалне заштите, а самим 
тим и не могу да аплицирају за стицање неког од права. 
 

Могућности (објашњење SWOT) 

 Правно обавезујућа Одлука о проширеним првима из области социјалне заштите, у складу 
је са активном правном регулативом социјалне заштите које прописује Закон о социјалној 
заштити. 

 Искуство постојећих извршиоца – применљиво на нове запослене у веома кратком року 
 

Претње (објашњење SWOT) 

 Недостатак финансијских средстава, кратко време за реализацију и кашњење због 
наведених слабости представљају реалне претње за реализацију планиране активности. 

 Проток времена од 2 године од момента формирања базе података је довео до тога да 
немамо идентичан број анкетираних, јер је са једне стране дошло до смањења броја 
потенцијалних корисника због природног популационог морталитета старих, а са друге 
стране одређен број грађана је прешао у „категорију старих". 
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Решења 

 

 Имајући у виду неопходност планирања и примене оваквих врста услуга, у 
руралним и рубним срединама Града Ниша, а обзиром на реалну слабост исказану 
кроз законско ограничење запошљавања, начин за превазилажење би био 
ангажовање радно способних лица која су укључена у процес радне активације, 
било кроз обавезу радне активације као корисника новчане социјалне помоћи, 
било као подносиоца захтева за радним анагажовањем. Уз то треба имати на уму 
да се мора водити рачуна о степену обрaзовања и стручности за обављање 
одређених врста послова, како би се испоштовали стандарди за приужање 
социјалних услуга. 

 Обавеза и одговорност тих лица би била да квалитетно и правовремено пруже 
услуге, корисницима  - старим и самачким лицима у  поменутим срединама. 

 Гаранција квалитета и рокова у обављању пружања услуга били би стручни 
радници из постојећег стручног кадра који би били нека врста супервизије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Анализа исказаних потреба анкетиране популације старих

Анкетирана популација старих лица у руралним и приградским подручјима чији су подаци обрађени броји 
4.313 лице. У следећем графику дата је 
датог графикона највећи проценат популације старих отпада н
(49%), док је популација преко 80 година заступљена у проценту од 21% или 911 лица. Популација од 65
година је заступљена у проценту од 28% или 1
година.  (88).   

 

Анкета је извршена на територији Г
популације старих дата у графику који показује да  2/3 популације старих
градском подручју док је 1/3 на селу и
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Анализа исказаних потреба анкетиране популације старих

ирана популација старих лица у руралним и приградским подручјима чији су подаци обрађени броји 
313 лице. У следећем графику дата је старосна структура анкетираних лица. Као што се може видети из 

датог графикона највећи проценат популације старих отпада на лица старости од
док је популација преко 80 година заступљена у проценту од 21% или 911 лица. Популација од 65

година је заступљена у проценту од 28% или 1.196. Одређени анкетирани су испод 

 

Града Ниша са околним селима, па је територијална заступљеност
популације старих дата у графику који показује да  2/3 популације старих, који су анкетирани живи на 
градском подручју док је 1/3 на селу и у приградским насељима, тачније 4.313 старих лица.
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Анализа исказаних потреба анкетиране популације старих 

ирана популација старих лица у руралним и приградским подручјима чији су подаци обрађени броји 
анкетираних лица. Као што се може видети из 

старости од 71. до 80 година. 2.118 или 
док је популација преко 80 година заступљена у проценту од 21% или 911 лица. Популација од 65 до 70 

196. Одређени анкетирани су испод старосне границе од  64 

територијална заступљеност 
који су анкетирани живи на 
313 старих лица. 

 



 

 

Основни тражени податак, број старачких
показује да је 63% једночланих старачких домаћинстава истовремено и самачко домаћинство
одређени број самачких старачких домаћинстава има сталне контакте са сродницима или рођацима, па су се 
сама анкетирана лица изјашњавала да се не сматрају самачким иако је појам самачког домаћинства јасно 
дефинисан. 

 

Стамбени статус анкетираних лица је такав да претежни број старих лица живи у кућама (92%),  док не мали 
број 259 лица или 6% живи у подрумским или сутеренским просторијама,
живот у апсолутном смислу . 

 

Живи у Број 

БЕЗ ПОДАТКА 24 

кући 3989 

подруму 94 

стану 41 

сутерену 165 

Grand Total 4313 

 

 

Ова статистика може да се директно доведе у везу са подацима да 845 лица живи у ниским, веома ниским и 
катастрофалним хигијенским условима

62,60% 

старачких-самачких домаћинстава дат је у следећем графичком приказу, који 
показује да је 63% једночланих старачких домаћинстава истовремено и самачко домаћинство
одређени број самачких старачких домаћинстава има сталне контакте са сродницима или рођацима, па су се 
сама анкетирана лица изјашњавала да се не сматрају самачким иако је појам самачког домаћинства јасно 

лица је такав да претежни број старих лица живи у кућама (92%),  док не мали 
259 лица или 6% живи у подрумским или сутеренским просторијама, које су свакако неусловне за 

% 

 

92 

2,18 

1 

3,82 

99% 

Ова статистика може да се директно доведе у везу са подацима да 845 лица живи у ниским, веома ниским и 
хигијенским условима  

37,39% 
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домаћинстава дат је у следећем графичком приказу, који 
показује да је 63% једночланих старачких домаћинстава истовремено и самачко домаћинство, али да се 
одређени број самачких старачких домаћинстава има сталне контакте са сродницима или рођацима, па су се 
сама анкетирана лица изјашњавала да се не сматрају самачким иако је појам самачког домаћинства јасно 

лица је такав да претежни број старих лица живи у кућама (92%),  док не мали 
које су свакако неусловне за 

Ова статистика може да се директно доведе у везу са подацима да 845 лица живи у ниским, веома ниским и 
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Везано за санитарне услове стамбених простора
канализацију, 110 нема ни канализацију 
старих живи у нецивилизованим условима, без могућности обављања личне хигијене и хигијене прос
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стамбених простора у којима живе стара лица, значајно је да 2
канализацију, 110 нема ни канализацију ,ни воду, а 7 нема ни воду. Овај податак показује да преко 2

условима, без могућности обављања личне хигијене и хигијене прос
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у којима живе стара лица, значајно је да 2.163 лица нема 
воду. Овај податак показује да преко 2.200 

условима, без могућности обављања личне хигијене и хигијене простора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самим тим, имајући у виду просечну ст
или сами или са старим брачним другом, онда је податак о здравственом статусу испитане популације 

Гледано са становишта породичне збринутости
ситуација изгледа овако: 

1.Забрињавајући је података да је 33,85 % старих без породичног старања и бриге најближих

2.Податак да се 21,84% старају супружници један о другом (942 лица у двочланим породицама), додатно 
забрињава, јер се по годинама и способности да се старају о себи и другима, супружници 
од популације самаца.  

Утолико проценат старих лица којима је потребно адевкатно старање јесте 
која су обухваћена истраживањем

 

БЕЗ ПОДАТКА

болестан

здрав

тешко болестан

хронично 
болестан

Самим тим, имајући у виду просечну старосну доб и да је 62% самачко и старачко 
или сами или са старим брачним другом, онда је податак о здравственом статусу испитане популације 

логичан: 

32,97 % је хронично бол
којима треба свакодневна 
медикаментоз

47,60 % је болесно, а 

10,78% је тешко болесно

 

 

 

 

 

породичне збринутости старих лица, бриге и контаката са децом и наб

датака да је 33,85 % старих без породичног старања и бриге најближих

% старају супружници један о другом (942 лица у двочланим породицама), додатно 
забрињава, јер се по годинама и способности да се старају о себи и другима, супружници 

толико проценат старих лица којима је потребно адевкатно старање јесте  55,69 
која су обухваћена истраживањем. 

БЕЗ ПОДАТКА 50

болестан-а 2053

здрав-а 323

тешко болестан 465

хронично 
болестан-а

1422
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старачко домаћинство, тј.да живе 
или сами или са старим брачним другом, онда је податак о здравственом статусу испитане популације 

логичан:  

32,97 % је хронично болесних, 
којима треба свакодневна 
медикаментозна терапија,  

47,60 % је болесно, а  

% је тешко болесно. 

риге и контаката са децом и наближима, 

 

датака да је 33,85 % старих без породичног старања и бриге најближих 

% старају супружници један о другом (942 лица у двочланим породицама), додатно 
забрињава, јер се по годинама и способности да се старају о себи и другима, супружници не разликују ништа 

55,69 % популације старих лица 



 

0

Без податка

Вид и слух

ЦНС

Кардиоваскуларне, гастро, дија…

Кардиоваскуларне, реуматске, п…

комбиноване сметња

Психичке

Реуматске

Тумори 24

Самим тим да се 55,69 % популације старих брине само о себи, начин исхране,
припремање хране и редовно конзумирање хране, условило је да ухрањеност старих лица дирек

 

лица без старања има дијабетес, што осим наследног фактора свакако има генезу у перманентно стресу, јер 
38% има исказане психичке тегобе 

Проценти нису исказани у апсолутним вредностима већ свака од исказаних болести је део комбинованих 
сметњи старих лица. 

И на крају оно што је интересантно и показује 
исказане потребе старих у односу на њи
интервенцијом. 
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Самим тим да се 55,69 % популације старих брине само о себи, начин исхране,
и редовно конзумирање хране, условило је да ухрањеност старих лица дирек

са тим да ли живе  сами, са супружником или 
проширеној породици.  

 825 лица је слабо ухрањено или анорексично
може узроковати или бити симптом одређених врста 
обољења   која ћемо приказати у наставку.

 

 

 

 

 

Обољења 
од старања приказан је на следећем 
графику. Проценат кардио
и гастроинтестиналних сметњи је 
највећи код лица која су без 

Дакле 68% оних који су без старања 
болује од срчаних сметњи и повишеног 
притиска. 11,17 % лица без старања 
реуматске те

Може се са сигурношћу пре
да су ови видови психосоматских 
оболења у директној вези са 
усамљеношћу и осећај
старих од својих најближих. Такође 3

лица без старања има дијабетес, што осим наследног фактора свакако има генезу у перманентно стресу, јер 
 (проценат добијен из наведених комбинација обољења старих)

и нису исказани у апсолутним вредностима већ свака од исказаних болести је део комбинованих 

И на крају оно што је интересантно и показује извесни степен хабитуације на постојећи живот старих, јесу  
у односу на њихово реално и објективно стање потреба за друштвеном 
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Самим тим да се 55,69 % популације старих брине само о себи, начин исхране, прибављање намирница, 
и редовно конзумирање хране, условило је да ухрањеност старих лица директно повезана 

сами, са супружником или су у 

825 лица је слабо ухрањено или анорексично, што 
вати или бити симптом одређених врста 

обољења   која ћемо приказати у наставку. 

 и тип обољења у зависности 
од старања приказан је на следећем 
графику. Проценат кардио- васкуларних 
и гастроинтестиналних сметњи је 
највећи код лица која су без старања.  

Дакле 68% оних који су без старања 
болује од срчаних сметњи и повишеног 
притиска. 11,17 % лица без старања има 
реуматске тегобе.  

Може се са сигурношћу претпоставити 
да су ови видови психосоматских 
оболења у директној вези са 
усамљеношћу и осећајем одбачености 

х од својих најближих. Такође 3% 
лица без старања има дијабетес, што осим наследног фактора свакако има генезу у перманентно стресу, јер 

(проценат добијен из наведених комбинација обољења старих) 

и нису исказани у апсолутним вредностима већ свака од исказаних болести је део комбинованих 

на постојећи живот старих, јесу  
ктивно стање потреба за друштвеном 



 

ПСИХОЛОШКА

НИШТА
39%

Исказане потребе старих лица 

39% старих на селу сматра да им није потребна никаква помоћ
примањима од пензија, инвалиднина и додатка за негу и помоћ другог лица. Осталих 54% ста
примањима сматра да им је потребна нек

Највећи проценат потребне помоћи је 
углавном односи на куповину лекова.

 

 

 

Трећина (31)% старих без икаквих пр
неку врсту материјалне помоћи, што је и нормално

НСП-ДНП 

ДОМАЋИЦА-НЕГА 

ЗДРАВСТВЕНА-МАТЕРИЈАЛНА 

ОБРАДА ЗЕМЉЕ  

КУХИЊА 

ПРАВНО-ПСИХОЛОШКА 

ЈНП 

НИШТА 

Grand Total 

НСП-ДНП
6%

ДОМАЋИЦА

ЗДРАВСТВЕНА-
МАТЕРИЈАЛНА

34%

ОБРАДА 
ЗЕМЉЕ 

2%

КУХИЊА
1%

ПРАВНО-
ПСИХОЛОШКА

0%

ЈНП
15%

НИШТА
39%

Исказане потребе старих лица 

39% старих на селу сматра да им није потребна никаква помоћ, што чини 46% оних са редовним месечним 
примањима од пензија, инвалиднина и додатка за негу и помоћ другог лица. Осталих 54% ста
примањима сматра да им је потребна нека врста помоћи. 

Највећи проценат потребне помоћи је здравствена помоћ у комбинацији са материјалном помоћи
углавном односи на куповину лекова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ина (31)% старих без икаквих прихода (202/650) је  одбила било какву помоћ, док је осталих 69% тражило 
неку врсту материјалне помоћи, што је и нормално са обзиром да су материјално необезбеђени.

243 

136 

1480 

71 

52 

12 

642 

1677 

4313 

Без прихода 

Пензија-инвалиднина-днп 

Издржавање или уговор 

Grand Total 
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ДОМАЋИЦА-
НЕГА

3%

, што чини 46% оних са редовним месечним 
примањима од пензија, инвалиднина и додатка за негу и помоћ другог лица. Осталих 54% старих са сталним 

здравствена помоћ у комбинацији са материјалном помоћи која се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

било какву помоћ, док је осталих 69% тражило 
обзиром да су материјално необезбеђени. 

650 

3644 

19 

4313 



 

КУХИЊА
2%

ПРАВНО-
ПСИХОЛОШКА

1%

ЈНП
17%

НИШТА
31%

 

Значајно је да је у целој популацији старих на селу, 2% исказало потребу за помоћи у обрад
помоћ домаћице тражило је 4% док је помоћ у сп

 

У апсолутним бројевима то је 271 старо лице које тражи директну помоћ у домаћинству око обраде земље 
и чувања стоке, помоћи у припреми хране, помоћ 
помоћи. 

Предлог решења за увођење нове или проширење постојеће услуге

Имајући у виду велики број корисника ЈНП на територији 
2016 год. 940 лица и 3260 упута)
делатностима (да су са сеоских и рубних територија 478)
задовољење исказаних потреба старих лица без породичног старања или у запуштеним старачко
домаћинствима. 

Синергија незапослених који нуде помоћ и свој рад и стари
Такво решење не изискује велика додатна средства
решења  а средства су већ обезбеђена кроз апропријацију намењену једнократним новчаним помоћима за 
радно ангажовање радно способних и незапослених лица.

 

 

 

 

 

 

НСП-ДНП
11%

ЗДРАВСТВЕНА-
МАТЕРИЈАЛНА

35%

ОБРАДА ЗЕМЉЕ 
2%

НИШТА
31%

је да је у целој популацији старих на селу, 2% исказало потребу за помоћи у обрад
помоћ домаћице тражило је 4% док је помоћ у спремању оброка или доставу тражило 2% старих.

У апсолутним бројевима то је 271 старо лице које тражи директну помоћ у домаћинству око обраде земље 
стоке, помоћи у припреми хране, помоћ домаћице у кући и неку врсту правне и психолошке 

Предлог решења за увођење нове или проширење постојеће услуге

ој корисника ЈНП на територији Града Ниша који траже да се радно анагажују
2016 год. 940 лица и 3260 упута), а да поседују знања и вештине у разним занимањима и занатским 

да су са сеоских и рубних територија 478) по, управо ту треба потражити ресурс за 
задовољење исказаних потреба старих лица без породичног старања или у запуштеним старачко

Синергија незапослених који нуде помоћ и свој рад и старих којима је помоћ потребна, јесте могуће решење. 
Такво решење не изискује велика додатна средства, већ само правни оквир и опер

еђена кроз апропријацију намењену једнократним новчаним помоћима за 
радно ангажовање радно способних и незапослених лица. 
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ДНП
11%

ДОМАЋИЦА-
НЕГА

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

је да је у целој популацији старих на селу, 2% исказало потребу за помоћи у обради земље, негу и 
тражило 2% старих. 

У апсолутним бројевима то је 271 старо лице које тражи директну помоћ у домаћинству око обраде земље 
домаћице у кући и неку врсту правне и психолошке 

Предлог решења за увођење нове или проширење постојеће услуге 

рада Ниша који траже да се радно анагажују ( у 
а да поседују знања и вештине у разним занимањима и занатским 

, управо ту треба потражити ресурс за 
задовољење исказаних потреба старих лица без породичног старања или у запуштеним старачко-самачким 

којима је помоћ потребна, јесте могуће решење. 
већ само правни оквир и операционализацију потреба и 

еђена кроз апропријацију намењену једнократним новчаним помоћима за 



21 
 

 

Број ангажованих радника на дан 30. 11. 2016. године износи 116.  У односу Решење 
Министарства за рад борачка и социјална питања о утврђивању броја запослених у Центру за 
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу недостаје одређен број стручних радника, јер се број 
корисника и обим послова у Центру  из године у годину повећава, а не долази до пријема нових 
радника, јер је на снази, забрана запошљавања у јавном сектору до краја 2017. године.  

Систем социјалне заштите представља организовану друштвену делатност чији је циљ пружање 
помоћи грађанима и њиховим породицама када се нађу у стању социјалне потребе. Кроз 
примену закона радници Центра ће настојати да заштите елементарна људска права појединаца 
и чланова њихових породица како би савладали социјалне и животне тешкоће.  

Област социјалне заштите ће бити и надаље усмерена на побољшање социјалног статуса грађана 
како на личном, породичном тако и на  ширем социјалном плану. Заштита и подршка интегритета 
породице ће и даље представљати базични принцип којим се обезбеђује развијање услуга за 
очување и унапређење породичних функција.  

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

Планирање наших даљих активности је у директној вези са приликама и реалном ситуацијом у нашој 
средини. Крајњи циљ нашег рада је произвођење социјалних промена. 

Осим увећаног обима послова, а као последица све израженије патологије на нашим просторима, у 
последњих неколико година, сусрећемо се, неретко, са такозваним ''нерешивим случајевима“. Иако 
су наше активности и покушаји разрешења животних тешкоћа корисника многобројни, понекад су 
неуспешни. Независно од нивоа стеченог знања стручним радницима су неопходне континуиране 
едукације обуке, програми, због нових облика социјалне патологије на нашој територији 

 

Шта је то што реализујемо у нашем раду: 

 

 интензивнија и ефикаснија сарадња са локалном самоуправом 
 лобирање, анимирање и придобијање свих који утичу на процесе доношења одлука, почев 

од јавног мнења до непосредних управних и извршних функција  
 информисање грађана путем медија  
 координација активности радника у служби којој припадају 
 координација радника различитих служби Центра у интересу корисника 
 конференција случаја по потреби 
 интервизијска подршка водитељима случаја од стране супервизора 



 

 групна супервизија 
 редовни састанци руководиоца са супервизорима 
 боља сарадња са невладиним сектором. 
 већи степен личне одговорности приликом рада
 већа ефикасност и самосталност у раду водитеља случаја
 независно од мањег броја стручних радника поштовање рокова
 24-ро часовна доступност услуга кроз реализацију хитних мера интервенције

 
 

Оно што не можемо тренутно да 

 

 адекватан  број стручних радника
 неопходна пратећа техничка опрема 
 одговарајући простор за рад
 Прихватилиште за одрасла лица 
 већи капацитет Пригватилишта Геронтолошког центра

заштите неопходан  
 ефикаснија и професионалнија сарадња радника здравства приликом 

збрињавања  душевно оболелих лица
 већи број клубова за дневне
 клубови за младе  

 
 

У овим друштвеним приликама би било нереално очекивање да ће радници Центра својим 
радом, стручношћу, залагањем, професионализмом у
односно реше социјалне проблеме са којима живи наше становништво.

 Уколико делимично успемо у томе 
да им омогућимо умањење или отклањање зависности од социј
односно План ће бити испуњен.

 

 

  

едовни састанци руководиоца са супервизорима  
оља сарадња са невладиним сектором.  
ећи степен личне одговорности приликом рада 
ећа ефикасност и самосталност у раду водитеља случаја 

мањег броја стручних радника поштовање рокова 
ро часовна доступност услуга кроз реализацију хитних мера интервенције

Оно што не можемо тренутно да остваримо, а било би неопходнои у интересу наших корисника

број стручних радника 
пратећа техничка опрема  

за рад 
Прихватилиште за одрасла лица  

Пригватилишта Геронтолошког центра за пријем лица, којима је овај облик 

ефикаснија и професионалнија сарадња радника здравства приликом 
душевно оболелих лица 

за дневне боравке одраслих и старих лица 

У овим друштвеним приликама би било нереално очекивање да ће радници Центра својим 
радом, стручношћу, залагањем, професионализмом успети да у локалној заједници превазиђу
односно реше социјалне проблеме са којима живи наше становништво.

делимично успемо у томе да се грађани што мање задрже у систему социјалне заштите, 
да им омогућимо умањење или отклањање зависности од социјалних служби

пуњен. 

Директор 

Зоран Јовић
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ро часовна доступност услуга кроз реализацију хитних мера интервенције  

и у интересу наших корисника: 

за пријем лица, којима је овај облик 

ефикаснија и професионалнија сарадња радника здравства приликом хоспиталног 

У овим друштвеним приликама би било нереално очекивање да ће радници Центра својим 
спети да у локалној заједници превазиђу, 

односно реше социјалне проблеме са којима живи наше становништво. 

у систему социјалне заштите, 
алних служби, наш Продрам, 

 

Зоран Јовић 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
"СВЕТИ САВА" НИШ 

ЗА 2017 ГОДИНУ 

На основу акта нацрта о расподели средстава установама социјалне заштите-индиректним 
корисницима буџета Републике, Министарство рада и социјалне политике, а по Закону о буџету 

Републике Србије за 2017.год. Центру за социјални рад Ниш, предложена су средства  и из буџета 
Града Ниша,   

Екон. 
Класиф. 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
Износ динара 

Укупно 

Од чега 
Из буџета 
Републике 

Из буџета града Остали приходи 

7911 Бруто  зараде 72,560,372.00 50,281,000.00 22,279,372.00 0.00 

7911 Доприноси на тер послодав 12,809,315.00 9,000,299.00 3,809,016.00 0.00 

7911 Матерјални трошкови 11,056,712.00 7,545,100.00 3,511,612.00 0.00 

7911 Накнада за рад хранитеља 31,782,747.00 31,782,747.00 0.00 0.00 

7911 Матуре и екскурзије за децу 764,170.00 764,170.00 0.00 0.00 

7911 Професионално оспос деце 1,232,000.00 1,232,000.00 0.00 0.00 

7911 Јубиларне награде 489,600.00 489,600.00 0.00 0.00 

7911 Отпремнина 455,171.00 455,171.00 0.00 0.00 

7911 Једнократне за пропале ф. 0.00   0.00 0.00 

7322 Јавни рад НСЗ 1,182,700.00 0.00 0.00 1,182,700.00 

733 Подршка окт сусретима 370,000.00 0.00 200,000.00 170,000.00 

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 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 

733 Прихватилишта и прихватне  0.00 0.00   0.00 

733 Помоћ у кући интегрисани 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00 0.00 

733 Помоћ у кући -дом здравља 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 

733 Сахране социјалних случај 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 

733 Допремање хране  4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 

733 Социјално становање 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 
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7332 Oдоб. Средства за основ. 440,000.00 0.00 440,000.00 0.00 

733 ЈНП  Општине  19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 

7331 Трансфери општина-зараде  3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

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

7711 Меморандумске ставке  7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 

791 Набавка возила  1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

791 Уградња нових прозора 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00 

  У К У П Н О  ПРИХОДИ 322,742,787.00 106,250,087.00 185,940,000.00 30,552,700.00 

Екон. 
Класиф. 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Износ динара 
Од чега 

Из буџета 
Републике 

Из буџета града Остали приходи 

411 Зараде и накнаде зарада 72,948,787.00 50,281,000.00 22,667,787.00 0.00 

412 Доприн на терет послодавца 13,057,839.00 9,000,299.00 4,057,540.00 0.00 

4235 Накнаде за рад хранитеља 31,782,747.00 31,782,747.00 0.00 0.00 

4723 Матуре и екскурзије  764,170.00 764,170.00 0.00 0.00 

4721 Професион оспособљавање 1,232,000.00 1,232,000.00 0.00 0.00 

4143 Отпремнине 455,171.00 455,171.00 0.00 0.00 

423 Јубиларне награде 529,600.00 489,600.00 40,000.00 0.00 

415 Накнаде за превоз 2,674,821.00 1,509,000.00 1,165,821.00 0.00 

416 Подршка октобарским суср. 370,000.00 0.00 200,000.00 170,000.00 

4261 Канцеларијски материјал 800,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

4729 Једнократне нов. Помоћи  60,000,000.00   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 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 

4728 Социјално становање 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 

4726 Сахране социјал. Случајева 2,200,000.00 0.00 2,000,000.00 200,000.00 

411 Зараде инакнаде из интегрис 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00 0.00 

4728 Помоћ у кући интегрисани 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 



 

463 Tрансф. Општина-зараде 

4728 Допремање хране 

4729 ЈНП Општине  

4141 Накнаде за боловање

4211 Трошкови платног промета

4212 Енергетске услуге

4213 Комуналне услуге

4214 Услуге комуникација

4215 Тошкови осигурања

4221 Трошкови служб. Путовања

423 Компјут.услуге

423 Услуге образовања

4234 Услуге информисања

4237 Репрезентација 

4251 Одржавање зграда

4252 Одржавање опреме 

4264 Бензин  

4268 Материјал за хигијену

482 Градске такссе

482 Порези и обавезне таксе

512 Набавка основ. Средстава

412 Трошкови јавног рада НСЗ

511 Набавка  возила

511 Уградња нових прозора

  УКУПНО РАСХОДИ

 

 

Шеф рачуноводства 

Јасмина Илић 

зараде  3,000,000.00 0.00 

Допремање хране  4,000,000.00 0.00 

 19,000,000.00 0.00 

Накнаде за боловање 7,000,000.00 0.00 

ног промета 658,116.00 429,332.00 

Енергетске услуге 1,475,000.00 1,155,000.00 

Комуналне услуге 185,000.00 185,000.00 

Услуге комуникација 1,305,000.00 1,185,000.00 

гурања 134,000.00 134,000.00 

Трошкови служб. Путовања 556,000.00 556,000.00 

Компјут.услуге 120,000.00 120,000.00 

Услуге образовања 354,120.00 154,120.00 

Услуге информисања 49,000.00 49,000.00 

Репрезентација  430,000.00 280,000.00 

Одржавање зграда 230,648.00 230,648.00 

Одржавање опреме  420,000.00 420,000.00 

760,068.00 560,000.00 

хигијену 128,000.00 128,000.00 

Градске такссе 50,000.00 0.00 

Порези и обавезне таксе 50,000.00 50,000.00 

Набавка основ. Средстава 440,000.00 0.00 

Трошкови јавног рада НСЗ 1,182,700.00 0.00 

Набавка  возила 1,500,000.00 1,500,000.00 

Уградња нових прозора 3,200,000.00 3,200,000.00 

УКУПНО РАСХОДИ 322,742,787.00 106,250,087.00 18
  

 

 

 

У Нишу 

21.12.2016. 
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0.00 3,000,000.00 

4,000,000.00 0.00 

0.00 19,000,000.00 

0.00 7,000,000.00 

228,784.00 0.00 

320,000.00 0.00 

0.00 0.00 

120,000.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

200,000.00 0.00 

0.00 0.00 

150,000.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

200,068.00 0.00 

0.00 0.00 

50,000.00 0.00 

0.00 0.00 

440,000.00 0.00 

0.00 1,182,700.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

185,940,000.00 30,552,700.00 

Директор 

Зоран Јовић 
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