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I СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ-ГРАДА 

Један од шест макрорегионалних центара Србије је и град 
Ниш. Припада региону у коме живи око милион становника. Читава 

Јужна и Источна Србија гравитира Нишу. Топлички, Јабланички, 
Пчињски, Зајечарски, Борски и Пиротски округ. 

 
 

 
 

Слика 1 – Регион Југо-источне Србије 
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Нишавски округ чине град Ниш и општине: Алексинац, Гаџин 
Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг. 

 

 
Слика 2 – Нишавски округ 

 

Град Ниш се налази у Нишкој котлини уз ушће Нишаве у 
Јужну Мораву. Ужи центар града је на 194 метара надморске 

висине. Највиша тачка на територији града је Соколов камен, врх 
на Сувој планини (1523m). Посебну карактеристику рељефу овог 

краја даје Сићевачка клисура дуга 17km, а дубока 350-400 метара. 
Површина Града износи 597km2, што представља 0,7% 

површине Србије и 21,8% површине Нишавског округа. Директно 
или индиректно Ниш је повезан са европским окружењем 

коридором X (Салзбург, Љубљана, Загреб, Београд, Ниш, Скопље, 
Велес, Солун) и коридором VII (пловни пут Дунава који повезује 

Немачку са Црним морем). 
Независно од општег стања слабости привредног и 

друштвеног контекста Ниш је још увек центар од националног 

значаја. Један је од највећих образовних, здравствених, културних 
и туристичких центара у Србији. 

Град је административно подељен на пет општина: Медијана, 
Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања. 
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Слика 3 – Град Ниш-општине 

 

Осим Нишке Бање која је приградска општина остале 
општине чине урбани део града. Територијално најмања, а по броју 

становника највећа општина у Граду је општина Медијана. На свега 
16km2 процењен број становника који живе на овој територији 

2008. године је 88.608 или 34,70%. Карактеристике ове Општине 
су висок степен урбанизације и највећа густина насељености. На 

188km2 или на 1/3 површине Града распростире се општина Црвени 

Крст у којој живи свега 33.966 становника, односно 13,30%. У 
односу на број становника друга по бројности становника у Граду 

је општина Палилула. На њеној територији живи 73.288 становника 
на 107km2. Њој територијално  припада МЗ „Ђука Динић“ коју 

већински настањују Роми, те је проценат овог становништва врло 
висок на овој територији. Као што је напред наведено Ниш 

представља један од туристичких центара у земљи, а то добрим 
делом захваљујући туристичком промету који се одвија у оквиру 

приградске општине Нишка Бања. 
У укупној популацији Србије, Ниш учествује са 3,43% 

становништва (2007. године), а у становништву Нишавског округа 
са 67,23%. 

Према урбано – руралној структури 2/3 становника чини 
градско, а 1/3 сеоско становништво. 

Наша села су демографски старија од градова услед 

деценијских миграција од села ка граду, процес демографског 
старења у урбаним срединама далеко брже напредује од процеса 

старења у руралним срединама. 
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Подручје Града чини мрежа насеља и популациона 
неуједначеност. Мрежу чини 71 насеље и то град Ниш, 18 

приградских насеља и 52 насеља у руралном подручју. Два насеља 
Коритњак и Манастир немају више стално насељене становнике. 

Просечна величина насеља је готово троструко већа у Нишу него 
ли у Србији. 

У насељима до 500 становника живи око 10% сеоског 

становништва, у насељима средње величине, од 500 до 2000 
становника, живи око 40% становништва, а преостала половина 

живи у сеоским насељима са преко 2.000 становника. 
Кад говоримо о степену урбанизације на нашој територији 

констатујемо да је он куд и камо нижи него ли пре две деценије, 
када је износио 86%. Данас је урбанизовано свега 71,1% 

територије. Независно од изразитог пада степена урбанизације он 
је још увек већи од просека у Србији, који износи 56,4%. 

Густина становништва је скоро 5 пута изнад републичког 
просека (421 становник/m2). И у сеоским подручјима густина 

становништва је већа од просека у Србији. У централном делу 
Града, у самом језгру густина становништва достиже  

520 становника/m2. 
Кретање броја становника, у самом граду, на основу података 

из Статистичког годишњака Града Ниша за 2008. годину је 

показивао следеће вредности: 
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256.000 
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Слика 4 – Процењен број становника за град Ниш 1 

 
На основу података које нам пружа последњи попис и на 

основу процењеног броја становника за 2007. године добијамо 

податке о смањењу, односно повећању броју становника у 
Нишавском округу. На основу урађене анализе о броју становника 

евидентно је да све општине бележе константан пад броја 
становника у овом периоду, осим у граду Нишу, где је дошло до 

пораста броја становника за 1,7%. Највеће смањење бележи 
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општина Ражањ 12,7% и општина Гаџин Хан 12%, што представља 
куд и камо већи пад него ли у другим општинама. 

Ниш 250.518 Ниш 254.970

Алексинац 57.749 Алексинац 54.467

Дољевац 19.561 Дољевац 18.389

Сврљиг 17.284 Сврљиг 15.935

Мерошина 14.812 Мерошина 14.042

Ражањ 11.369 Ражањ 9.927

Гаџин Хан 10.464 Гаџин Хан 9.216

Број становника, попис 2002. Процењен број становника, 2007.

Ниш Алексинац Дољевац Сврљиг Мерошина Ражањ Гаџин Хан
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Слика 5 – Пад и раст броја становника Нишавског округа2 

 
 

Процентуално учешће старог становништва између два задња 

пописа порасло је са 10% на 14%, у том периоду је дошло до 
смањења броја младих. 1991 године, он је износио 32%, а на 

последњем попису показује пад на свега 29%. Удео деце 
предшколског и школског узраста износи 15,34%, док је удео 

становништва старог 65 и више година у укупном становништву 
града Ниша 14,93%. У Србији тај проценат износи 16,54%, а у 

Нишавском округу 17,95%. Очекивано трајање живота за децу 
рођену после 2000. године износи 72 године за мушкарце, и 75 

година за жене. 
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Слика 6 – Становништво Републике Србије према полу и старости3 

 

На основу пописа из 1953. године долазимо до података да је 

у укупном становништву број деце старости од 0-4 године у 
укупном броју становника био заступљен са 11,2%, 1981. године 

тај број је износио 7,17%, а на последњем попису заступљеност 
деце у укупној популацији овог узраста је свега 4,38%. 

Демографски развој обележава ниво рађања деце који је 
знатно испод потреба простог обнављања становништва. 

Дугогодишњи низак ниво рађања (полувековни) основни је узрок 
депопулације и наглашеног старења становништва, што сврстава 

Србију међу најстарије земље на свету. У овом тренутку општи циљ 
Стратегије подстицања рађања је стационарно становништво, тј. 

становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као 
и постојеће. Да би досегли овај општи циљ, наша локална 

заједница предузима одређене мере и активности. Закон о локалној 
самоуправи, као и посебни закони дају локалној самоуправи 

значајне компетенције и овлашћења укључујући утврђивање и 

спровођење мера популационе политике у Граду (Савет за 
пронаталитетну популациону политику, са задатком да прати 

развитак становништва и предлаже мере популационе политике у 
локалној самоуправи, годишње утврђивање висине средстава у 

буџету локалне самоуправе, родитељски додатак који остварује 
мајка по рођењу првог детета, беби пакет). 
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На подручју града Ниша, а и саме државе би било неопходно 
наставити са позитивном популационом политиком. Град Ниш 

годинама издваја из свог буџета средства на име подизања 
наталитета. Један је од првих градова у земљи који материјално 

помаже парове који су добили прво дете. За свако рођено дете 
Град издваја средства за беби пакет. Значајна средства из градског 

буџета се издвајају за парове који се лече од стерилитета. Држава, 

а самим тим и град Ниш, нису за рестриктивна законска решења, 
јер не доводе до дуготрајних ефеката у смислу повећања нивоа 

рађања, већ  до подизања броја нежељене деце, пораста 
морталитета и морбидитета. 

На основу броја грађана старијих од 65 година, које смо 
добили на основу пописа из 1953. године, 1981.године и 2002 

године, очигледан је изразит тренд повећања ове старосне групе. 
Од свега 5,04% 1953. године, број старих лица је 1981. године 

порастао на 7,35%, док подаци са задњег пописа показују да овај 
проценат износи 14,93%. Нашим суграђанима ове старосне доби би 

било неопходно обезбедити нове услуге, или услуге које постоје на 
нивоу Града у већем обиму, како би могли лакше да функционишу 

у свом природном окружењу. 
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Слика 7 – Кретање броја младих и старих, 1950-2002 

и пројициране промене до 2052.4 



 

ЦЕНTAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“  I Становништво општине

- 9 -

Изражено по општинама просечна старост становништва 
износи  
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Слика 8 – Просечна старост и индекс старења по општинама5 

 

Нишка Бања као једина приградска општина има највиши 
индекс старења 124,65 или изражено у годинама просечна старост 

износи 42,35 година. (индекс старења добијамо кад ставимо у 
однос старо становништво, са 60 и више година и младо 

становништво од 0-19 година). 
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Слика 9 - Показатељи старења становништва Ниша у периоду 

1953-2002 година6 
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У периоду 1998.–2008. године, на основу података 
Статистичког годишњака Града Ниша, очигледан је тренд 

негативног природног прираштаја. Да на нашој територији није 
присутан ''увоз људи из мањих средина'' наше становништво не би 

задржало карактеристику стационарног становништва. На основу 
последњих података (процењен број становника у 2007. години) са 

којима располажемо можемо да констатујемо да је на нашој 

територији, независно од негативног природног прираштаја дошло 
до благог раста броја становника. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Умрли

Живорођени

024681012

Број живорођених/умрлих на 
1000 становника

-346

-630

-328

-423
-493

-617

-700

-524

-275

-538

-326

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Укупан број 
живорођених/умрлих

 
Слика 10 – Витални догађаји7 

 

Према последњим подацима са којима располажемо, а односе 

се на 2006. годину, када се Србија посматра као целина (ван 
подручја КиМ) ниво рађања је 30% испод потреба обнављања 

становништва. 
Становништво се неповратно пресељавало из села у градове 

у периоду индустријализације, док данас имамо сасвим другачију 
слику. Миграције из урбаних општинских центара у једина три 

градска средишта Србије, Београд, Нови Сад и Ниш. Другим речима 
још једино Београд, Ниш и Нови Сад могу да покрију губитке 

становништва изазване већим бројем умрлих од броја рођених 
„увозом људи“ из мањих градова. 



 

ЦЕНTAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“  I Становништво општине

- 11 -

Своју бољу демографску виталност у односу на села градови 
дугују „увозу становништва“ у најбољим репродуктивним годинама 

управо из окружујућих подручја. Међутим, након неколико 
деценија највећи део тих генерација ушао је у групу старог 

становништва, а да је при том оставио генерације које су знатно 
малобројније од сопствених, доприносећи порасту опште старости 

градске популације. Процес демографског старења као феномен 

непознат у досадашњој историји у наредном периоду показаће 
своју пуну снагу управо у урганизованим подручјима. 

Демографске промене доводе на нашим просторима и до 
промена како у саставу, тако и у структури домаћинства. 

Најучесталија домаћинства су двочлана (27%), четворочлана 
(24%), трочлана (22%) и самачка (17%). Око 50% домаћинстава 

има низак животни стандард (42.000), а само 5% домаћинстава има 
висок животни стандард. Пуна потрошачка корпа је за већину 

Нишлија недостижна. Група домаћинстава са особама старијим од 
65 година је у сталном порасту. 

Податак са којим располажемо о броју домаћинстава на нашој 
територији на основу последњег пописа је 85.269 домаћинстава8, 

која користе 95.130 станова, што износи 1,1 стан по домаћинству. 
Просечна површина стана је 59m2, а на једног становника долази 

22,5m2. Број породица које живе у Нишу износи 75.321, а од њих 

свега 49.045m2 9 живи са децом, што процентуално изражено 
износи свега 65,1%. 2.118 породица или само 4,3% има троје или 

више деце на нашој територији. 
У периоду 1998. – 2008. године број развода се кретао од 

18,3% на хиљаду склопљених бракова (1999. године) до 31,57% 
(2002. године). Након 2004. године имамо благи раст броја развода 

у односу на број склопљених бракова. 
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Слика 11 – Витални догађаји, закључени и разведени бракови10 
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У Нишу је запошљено 78.167 лица у свим секторима. Код 

приватних предузетника, лица која самостално обављају делатност 
и запошљених код њих је 16.711 радника, а 61.457 запошљених је 

у предузећима, установама, задругама и организацијама. 
Индивидуалних пољопривредника на нашој терирорији има 3.425 

тако да је укупан број запошљених 81.592. У последњих неколико 

година расте број приватних предузетника, смањује се број 
запошљених у предузећима, установама као последица 

приватизација, стечаја и ликвидације већег броја друштвених 
предузећа. 
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Слика 12 – Запошљени по секторима11 

 
Код Националне службе за запошљавање у Нишу на дан 

31.12.2009. године евидентирано је 33.171 лице које тражи посао. 
Од укупног броја 55,1% незапошљених лица су жене. Без школе, 

са II, III и IV степеном образовања је евидентирано 21.396 лица. 
Закључно са IV степеном образовања код Националне службе за 

запошљавање је регистровано 83,73% незапошљених лица. Са V, 
VI, VI1, VII1, VII2  степеном стручне спреме незапошљено је 16,27% 

лица. На основу овгодишње евиденције наше Филијале у Нишу не 
можемо говорити о израженој родној неравноправности у делу 

образовне структуре, јер статистички показатељи говоре да је 
процентуално незапошљеност приближно подједнако заступљена 

код оба пола. Међутим кад говоримо о дугорочно незапошљеним 

(дуже од 24 месеца на евиденцији Националне службе), проценат 
незапошљених жена у 2008. години износи 58,58%, у 2009. години 

он износи 61,85%:12 
Највећи број незапошљених је у старосној доби од 31 до 40 

година живота (24,4%), 21,1% су млади од 19 до 25 година, а 
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16,7% незапошљених се налазе у старосној групи од 26 до 30 
година. Стопа незапошљености радно активног становништва је око 

32%. 
Највећи проценат лица која не раде имају завршен IV, 

односно III степен стручне спреме. 
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Слика 13 – Број запошљених, незапошљених и лица која 

 први пут траже посао13 

 

Када анализирамо стање незапошљених лица на евиденцији 
Националне службе за запошљавање – филијале у Нишу за период 

1.12.2009. – 31.12.2009. године, без испостава (Мерошина, 
Сврљиг, Гаџин Хан, Дољевац, Алексинац, Ражањ) већ Одељење за 

посредовање у запошљавању и планирању каријере – филијала 
Ниш и испостава – Нишка Бања, изузетно је важно нагласити да се 

на евиденцији налази 321 особа са инвалидитетом, од тога 89 
жена14. 

На основу података добијених од ове службе констатујемо да 
је само 17 особа са инвалидитетом засновало радни однос током 

2009. године. 
Просечне зараде у Нишу исказујемо на основу података које 

нам је доставила Управа за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине (одсек за статистику). 

Садашња просечна зарада би могла да покрије свега 2/3 

просечне потрошачке корпе. У јунској анализи (2008. године) 
Савез самосталних синдиката о економским кретањима у нашем 

Граду разлике између трошкова живота и платежне могућности 
грађана се повећавају. Све ово говори и указује на даљи пад и 

онако ниског животног стандарда. 
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Слика 14 – Просечна нето зарада и просечна пензија (1980-2008); 

Број запошљених на једног корисника пензије15 
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Просечне зараде без пореза и доприноса исказујемо за 
период јануар – новембар 2009. године. 
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Слика 15 – Просечне зараде по запошљеном без пореза и доприноса 

за период јануар-новембар 2009. године16 

 
Кретање пензионера на територији града Ниша у последњих 5 

година: 
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Слика 16 - Кретање пензионера на територији града Ниша 

 

Изразито повећање броја пензионера у 2008. и 2009. години 
не представља фактичко стање, јер је од 01.01.2008. године почео 

са радом јединствени Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање тако да подаци о броју корисника обухватају кориснике 

из категорије запошљених, самосталних делатности и 
пољопривредника, док се подаци из ранијих година односе само на 

категорију запошљених. 
На основу података добијених од Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање, одељења за финансијске и 

опште послове – Ниш у 2009. години број пензионера који су 
остварили примања по различитим основама се кретао: 
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Слика 17 – Приказ корисника пензија са територије града Ниша за 2009. 

годину17 

 

Образовну инфраструктуру Ниша чини: 

 

Образовнa инфраструктурa Ниша 

35 основних школа 

19 срењих школа у јавном власништву 

Универзитет са 13 факултета у јавном власништву 

7 истурених одељења приватних факултета 

5 специјалних школа 

1 школа за одрасле 

21 у Граду 14 у селима 

 

Слика 18 – Образовна инфраструктура града Ниша 
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Основне школе похађа око 24.000 ученика, а средње око 
15.000. на Универзитету студира 25.844 студената, од којих 433 су 

страни држављани. 
У образовној структури града Ниша доминира становништво 

са завршеном средњом школом 44,9%, затим становништво са 
основном школом 19,1%. Вишу и високу школу има 15,6% 

становништва. Због високог броја становништва са основним и 

ниже од основног образовања постоји потреба за дошколовавањем 
кадрова који су дефицитарни. 

У Нишу живе припадници 26 етничких група. Најбројнија 
етничка мањинска група су Роми. Око 1.200 Рома спада у 

категорију расељених лица. Само 27% Рома је економски активно, 
а 1/3 остварује неки вид социјалне заштите. Сталне приходе има 

само 9% Рома. Другу мањинску етничку групу чине Бугари који су 
добро интегрисани у локалној заједници. 

 

Попис 1991.

Роми 5.652

Црногорци 2.231

Бугари 1.097

Македонци 1.465

Југословени 0

Хрвати 705

Муслимани 318

Бошњаци 0

Словенци 189

Остали 6.310

Групе регистроване 2002. 322

Одбили да се изјасне 162

Непознато 370

Срби 229.378

Попис 2002.

Роми 5.687

Црногорци 846

Бугари 799

Македонци 715

Југословени 664

Хрвати 417

Муслимани 89

Бошњаци 24

Словенци 92

Остали 174

Групе регистроване 2002. 322

Одбили да се изјасне 1.460

Непознато 3.473

Срби 235.659

 
Слика 19 – Најбројније етничке групе у Нишу 1991. и 2002.18 

 

 



 

 

II ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

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.  

 
(1) У вршењу јавних овлашћења Центар, у складу са законом, 

одлучује о: 
 

• остваривању права на материјално обезбеђење; 

• 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. 
 

 
(2) 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; 
• спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, 

усвојитеља и старатеља; 
• спроводи програм припреме будућих усвојитеља, односно 

хранитеља; 
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• 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; 

• 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.  
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(3) 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 чл. 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  
• Ослобађанње од плаћања комуналних услуга 

• Трошкови сахране. 
 

Посебни облици социјалне заштите су: 
 

• Социјално становање у заштићеним условима  
• Привремено становање 

• Накнада трошкова за вантелесну оплодњу 
• 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. 

 



 

 

III РЕАЛИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ И  
ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ КОРИСНИКА 

 

БРОЈ КОРИСНИКА И ЊИХОВА СТРУКТУРА 
 
1. Кретање укупног броја корисника по старосним групама 

Старосна група 2008. 2009. 

Деца и омладина 6223 6794 

Одрасла лица 6587 7254 

Остарела лица 2780 2087 

УКУПАН БРОЈ 

КОРИСНИКА 
15590 16135 

Укупан број корисника – сва лица која су у току календарске године била на 

активној евиденцији центра  због коришћења једне или више услуга социјалне и 
породично-правне заштите. 

Старосној групи „деце и омладине“ припадају и млади до 26 година живота 
уколико се налазе на редовном школовању или су у процесу професионалног 

оспособљавања. 

 

На евиденцији Центра за социјални рад у 2009 години код 
укупног броја корисника исказано је повећање у односу на 

претходну годину у процентуалном износу од 3,5% . Код старосне 
групе ''деца и омладина'' проценутално повећање износи 9,18%. 

 
 

2. Кретање укупног броја деце и омладине по основним 
категоријама 

Деца и омладина 2008. 2009. 

Без родитељског старања 224 338 

Социо-материјално угрожена 
220511                                     

2631 

Из  породица са 
порем.пород.односима 

254 336 

Ометена у развоју 151 200 

Са поремећајем у понашању 418 502 

Остала деца и омладина 2780 2787 

УКУПАН БРОЈ 6223 6794 
Без родитељског старања – овој категорији  припадају деца и омладина која 
се евидентирају у поткатегорије које су означене шифрама (1), (2), (3),(4) и (6) 
Социо-материјално угрожена – овој категорији припадају деца и омладина 

која се због проблема материјалне угрожености евидентирају у поткатегорији 
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под шифром (5). Поред деце из породица које остварују право на материјално 
обезбеђење, овој категорији  припадају и деца из породица којима је због 
материјлне угрожености пружана нека друга врста матријалне помоћи (нпр. 
једнократна помоћ) 

Из породица са поремећеним породичним односима- овој категорији 
припадају деца и омладина која се евидентирају у поткатегорије које су 
означене шифрама (7), (8) и (9). Под шифром (7) се евидентирају брачна и 

ванбрачна деца  чији родитељи нису покренули поступак развода брака/прекида 
ванбрачне заједнице; под шифром (8) се евидентирају брачна и ванбрачна деца 
чији су родитељи покренули поступак развода брака/прекида ванбрачне 
заједнице; под шифром (9) се евидентирају брачна и ванбрачна деца  чији  су 

родитељи у спору око вршења родитељског права након развода брака/прекида 
ванбрачне заједнице (измена судске одлуке о поверавању, регулисање 
одржавања личних односа са дететом) 

Ометена у психо-физичком развоју – овој категорији припадају деца и 
омладина која се евидентирају у поткатегоријама које су  означене шифрама од 
(12) до (23) 
Са поремећајем у понашању -  овој категорији припадају деца и омладина 

која се због асоцијалног понашања или  кривичног дела/прекршаја евидентирају 
у поткатегорије које су означене шифрама (10) и (11) 
Остала – обухватају децу и омладину која се евидентирају у поткатегоријама 
које су означене шифрама (26) и (27) 

Укупан број деце и омладине мора бити исти као у табели број 1. 

 

На нашој територији је дошло до пораста броја деце која су 
социо-материјално угрожена, међутим ово није фактичко стање јер 

на основу унутрашње организације рада Центар за социјални рад 
нема обавезу коришћења такозване ''Књиге тријаже''. На основу 

података које би нам она пружила кроз евиденцију свих лица која 
су дошла у Центар и покушала да остваре неко од права стекли би 

ближу слику о броју деце, односно њихових породица, која 
припадају катагорији „социо-материјално угрожена“. 

Одлучили смо се да на овај начин прикажемо и ставимо у 
категорију ''остала деца и омладина'' и захтеве за остваривање 

права на родитељски додатак јер је реч о финансијској подршци 
породици, а крајњи корисници су деца. 
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3. Однос између старих („пренетих“) и нових корисника у 
групацији деце и омладине 

Деца и омладина 
Пренети 

из 
2008.г. 

Реактивир
ани и 

новоеви-
дентирани 
у 2009.г. 

Укупан 
број у 
2009. 

години 

Стављени 
у пасиву 
(у току 
2009.г.) 

Без родитељског старања 245 93 338 118 

Социо-материјално 
угрожена 

1944 687 2631 409 

Из породица са пор. 
пород.односима 

87 249 336 259 

Ометена у развоју 132 68 200 48 

Са поремећајем у 
понашању 

150 352 502 440 

Остала 82 2705 2787 2755 

УКУПАН БРОЈ 2640 4154 6794 4029 
Број „пренетих“ (из 2008.године) и број „реактивираних или новоевидентираних“ 
у 2009. години дају укупан број  деце и омладине који мора бити идентичан са 
укупним бројем деце и омладине  у табелама број 1 и 2. 

 
4. Кретање укупног броја одраслих лица по основним 
категоријама 

Одрасла лица 2008. 2009. 

Са поремећајем у 

понашању 
41 65 

Матер. необезбеђена и 

незбринута 
4445 4953 

Са поремећеним 
породичним односима 

24 67 

Психофизички ометена 1100 906 

Остала 1001 1263 

УКУПАН БРОЈ 6589 7254 
Са поремећајем у понашању – овој категорији припадају одрасла лица која се 
евидентирају у поткатегоријама које су означене шифрама (28), (29) и (30) 

Материјално необезбеђена и незбринута лица – овој категорији припадају 
одрасла лица која се евидентирају у поткатегорије које су означене шифрама 
(36) и (37). Поред одраслих чланова из породица које остварују право на 
метријално обезбеђење, овој категорији припадају и одрасла лица из породица 

којима је  због материјалне угрожености пружана нека друга врста материјалне 
помоћи (нпр. једнократна помоћ). 
Са поремећеним породичним односима -  овој категорији припадају одрасла 

лица која се евидентирају у поткатегоријама које су означене шифрама (40) и 
(42). Под шифром (40) се евидентирају брачни или ванбрачни партнери који 
нису покренули поступак развода брака/прекида ванбрачне заједнице, а под 
шифром (42) се евидентирају  брачни или ванбрачни партнери који су покренули 

поступак равода брака/прекида ванбрачне заједнице. 
Психо-физички ометена лица - овој категорији припадају одрасла лица која 
се евидентирају у поткатегоријама које се означавају шифрама од (31) до (35) 
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Остала лица – овој категорији припадају одрасла лица која се евидентирају под 
шифром (43) 
Укупан број одраслих лица у овој табели мора бити исти као у табели број 1. 

 

 

5. Однос између старих („пренетих“) и нових корисника у 
групацији одраслих лица 

Одрасла лица 
Пренети 

из 
2008.г. 

Реактивира
ни и ново-

евидентира-
ни у 2009.г. 

Укупан 
број у 
2009. 

години 

Стављени 
у пасиву 
(у току 
2009.г.) 

Са поремећајем у 

понашању 
5 60 65 13 

Матер. необезбедјена 
и незбринута 

1433 3520 4953 1295 

Са порем. породич. 
односима 

35 71 106 58 

Психо-физички 

ометена 
627 279 906 280 

Остала 328 896 1224 840 

УКУПНАН БРОЈ 2428 4826 7254 2486 
Број „пренетих“ (из 2008.г.) и број „реактивираних или новоевидентираних“ у 
2009. години дају укупан број  одраслих лица који мора бити идентичан са 
укупним бројем одраслих лица у табелама 1 и 4. 

 

 

6. Кретање укупног броја остарелих лица по основним 
категоријама 

Остарела лица 2008. 2009. 

Без породичног старања 46 47 

Без средстава за живот 157 518 

Теже хронично оболела и 

инвалидна 
2240 1372 

Остала 337 150 

УКУПАН БРОЈ 2780 2087 
Без породичног старања –  овој категорији припадају остарела лица која се 

евидентирају под шифром (44) 
Без средстава за живот -  овој категорији припадају остарела лица која се 
евидентирају под шифром (45). То могу бити остарела лица из породица које 

остварују право на материјално обезбеђење или из породица којима је због 
материјалне угрожености пружана нека друга врста помоћи (нпр. једнократна 
помоћ) 
Теже хронично оболела и инвалидна - овој категорији припадају остарела 

лица која се евидентирају под шифром (46) Остала лица – овој категорији 
припадају остарела лица која се евидентирају по шифрама ( 49) и (51) 
Укупан број остарелих лица у овој табели мора бити исти као у табели број 1. 
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7. Однос између старих („пренетих“) и нових корисника у 
групацији остарелих лица 

Остарела лица 
Пренет

и из 
2008.г. 

Реактиви
рани и 
ново-

евиденти
рани у 
2009.г. 

Укупан 
број у 
2009. 

години 

Стављени 
у пасиву  
 (у току 
2009.г.) 

Без породичног старања 2 45 47 3 

Без средстава за живот 19 499 518 41 

Теже хронично оболела и 
инвалидна 

850 522 1372 409 

Остала 108 42 150 94 

УКУПАН БРОЈ  979 1108 2087 547 

Број „пренетих“(из 2008.г.) и број „реактивираних или новоевидентираних“ у 
2009. години дају укупан број  остарелих лица који мора бити идентичан са 
укупним бројем остарелих лица у табелама број 1 и 6. 
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БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

 
Из републичког буџета се финансирају следећа права која су 

регулисана Законом о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана: смештај у установу социјалне 

заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу, увећани 
додатак за помоћ и негу, материјално обезбеђење, оспособљавање 

за рад (рехабилитација) и услуге социјалног рада.  
 

8. Број корисника смештаја у установи социјалне заштите 
Старосна група 2008. 2009. 

Деца и омладина 50 60 

Одрасла лица 57 75 

Остарела лица 275 318 

УКУПАН БРОЈ 

КОРИСНИКА 

382 453 

Корисник овог права је свако лице које је у току календарске горине било на смештају 
у установи социјалне заштите без обзира на дужину боравка (тј. да ли је у току године 
из неког разлога престао смештај). 

Укључују се корисници смештаја у било ком типу установе изузев 
прихватилишта, прихватних станица, васпитних установа, васпитно-
поправног дома и малолетничког затвора. 
 
9. Број корисника смештаја у другој породици 

Старосна група 2008. 2009. 
Одрасла лица 0 0 

Остарела лица 1 1 

УКУПАН БРОЈ 
КОРИСНИКА 

1 1 

Корисник овог права је свако лице које је у току календарске године било на 
смештју у другој породици без обзира на дужину боравка (тј. да ли је у току 

године из неког разлога смештај престао).  

 
На нашој територији хранитељство за одрасла и остарела 

лица уопште није развијено. Служба за заштиту одраслих и старих 
је својим планом за 2010.год. предвидела рад на промоцији 

хранитељства за одрасла и остарела лица путем информисања и 
сензибилизације локалног становништва за овакав вид заштите. 

Институционални вид заштите је код нас практично једини вид 

заштите, уколико чланови породице нису у стању да брину о 
остарелом лицу. 

Повећањем броја одраслих и остарелих који би на овај начин 
били збринути смањио би се притисак на институције за смештај 

корисника. 
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10. Укупан број деце и омладине на смештају у хранитељској 
породици (без обзира на категорију) 
број деце у 2008.  141 
број деце у 2009.  161 

 
Број захтева других центара за хранитељским породицама у 

2009.-ој години 49 од чега је смештено у наше породице 9. Захтеви 
су већином били за специјализованим хранитељским породицама 

40. На већину захтева одговорено је због: увећаних материјалних 
трошкова за обилазак те деце и породица у којима су она 

смештена. 

Број захтева нишког ЦСР за смештај у ХП 38, смештено свих 
38 од чега 10 ургентно. Шесторо деце променило хранитељску 

породицу због промене структуре хранитељске породице, губитака 
или новонасталих тешкоћа у међусобној комуникацији у периоду 

адолесценције 
 

11. Број корисника додатка за помоћ и негу 
Старосна група 2008. 2009. 

Деца и омладина 156 200 

Одрасла лица 377 515 

Остарела лица 653 590 

УКУПАН БРОЈ 
КОРИСНИКА 

1186 1305 

Укључује се свако лице које је у току календарске године остваривало право на 
додатак за помоћ и негу – без обзира на дужину коришћења. 
 

12. Број корисника увећаног додатка за помоћ и негу 
Старосна група 2008. 2009. 

Деца и омладина 19 20 

Одрасла лица 115 119 

Остарела лица 140 142 

УКУПАН БРОЈ 

КОРИСНИКА 
274 281 

Укључује се свако лице које је у току календарске године остваривало право на 

увећани додатак за помоћ и негу – без обзира на дужину коришћења. 
 

13. Број лица која чекају налаз надлежне инвалидске 
комисије (стање на дан 31.12.2009.) 

Дужина чекања Број лица 
До 3 месеца  

3 - 6 месеци  

6 - 9 месеци  

Преко 9 месеци  

УКУПНО  
Стање на дан 31. децембар 2009.године. 

Налаз комисије у поступку признавања права на додатак за помоћ и негу и  на 
увећани додатак. 
Податак се односи на лица из све три старосне групе(збирни податак) 
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14. Број породица са оствареним правом на материјално 
обезбеђење 

Број породица 2008. 2009. 
Јануар 1400 1436 

Фебруар 1399 1403 

Март 1438 1384 

Април 1479 1380 

Мај 1526 1392 

Јуни 1503 1386 

Јули 1452 1384 

Август 1401 1384 

Септембар 1386 1386 

Октобар 1442 1425 

Новембар 1389 1447 

Децембар 1434 1467 
Уписује се податак о стању на крају сваког месеца. 

 

14 – а  Број породица са оствареним правом на материјално 
обезбеђење према броју чланова породице  31.12.2009. год. 

Број чланова 
породице 

Број породица 
Укупно чланова 

породице 
Један члан 506 506 

Два члана 286 572 

Три  члана 336 1008 

Четири члана 206 824 

Пет и више чланова 133 748 

Укупно 1467 3658 

 

15. Број корисника права на помоћ за оспособљавање 
(рехабилитацију) 

Старосна група 2008. 2009. 
Деца и омладина 4 1 

Одрасла лица 0 0 

УКУПНО 4 1 
Ова врста помоћи се састоји у: плаћању превоза и смештаја и слично. 

 

15- а. Број неодложних интервенција у 2009. години 
упућених деци, омладини одраслима и старима: 
Старосна брупа Врста неодложне 

интервенције 
Број интервенција 

Деца и омладина  137 

Одрасли    21 

Старији   32 

Укупно  190 

 

 



 

ЦЕНTAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“  III Реализација социјалне и

породично-правне заштите корисника.

- 29 -

БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ОПШТИНЕ И ГРАДА) 

 
У Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана предвиђено је да се из буџета локалне 
заједнице финансирају следећа права: помоћ у кући, дневни 

боравак, привремени смештај у прихватилиште или прихватну 
станицу, једнократна помоћ у новцу или у натури, опрема 

корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу 
породицу. 

 

У Извештају треба дати одговор на питање: Да ли се из буџета 
општине/града издвајају средства за финансирање помоћи у 
кући и да ли је помоћ у кући организована тако да је 
доступна свим потенцијалним корисницима без обзира на 
место њиховог становања? 
(а) помоћ у кући је организована 

(б) покрива мањи део територије 
(ц) покрива већи део територије 
(д) покрива целу територију 

 
16. Број корисника помоћи у кући 

Старосна група 2008. 2009. 
Деца и омладина 0 0 

Одрасла лица 0 70 

Остарела лица 12 1150+220 

УКУПАН БРОЈ 
КОРИСНИКА 

12 1440 

 
Број корисника помоћи у кући на територији града Ниша је 

током 2009. године износио 1.150 корисника укупно. Пројекат 
''Интегрисани сервис услуга за инвалидна и стара лица'' је покрио 

свих 5 општина у граду. Град Ниш је подносилац Пројекта, а 
Центар за социјални рад је извођач радова. У првих шест месеци је 

било ангажовано 54 радника различитих профила који су 

инвалидима и старим лицима пружали различите врсте помоћи. 
Здравствену бригу, помоћ у кући, психосоцијалну подршку и 

помоћ. 29 радника је финансирао Град, а 25 радника Министарство 
економије и регионалног развоја. Овим Пројектом се обухватају 

град Ниш, његов урбани и рурални део. Помоћ у кући се већим 
делом углавном пружала становништву у руралним срединама и то, 

старачким домаћинствима, не ретко старачким-самачким 
домаћинствима. 

У приградској Општини Нишка Бања се такође реализовао 
током 2009.год. Пројекат ''Мало пажње – велико срце''. Центар је у 

овом Пројекту носилац пројектних активности, а циљна група су 
такође остарела лица. Тако кад говоримо о пружању помоћи у 
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кући, можемо рећи да је она у 2009.год. била најзаступљенија у 
односу на претходне периоде. 

У Извештају треба дати одговор и на питање: Да ли се из буџета 
општине/града издвајају средства за финансирање дневног 
боравка? 
(а) деца и омладина  да  не 

(б) одрасла лица  да  не 
(ц) остарела лица  да  не 
 
17. Број дневних боравака за одрасла и остарела лица    0   . 
 

Назив дневног 
боравка и 

врста 
корисника  

Укупан 
капацитет 

Број корисника у 2009. 
години  

 

  Од  
18-64 
година 

Више од 
65 
година  

Укупно 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

УКУПАН БРОЈ 0 0 0 0 

 
 
18. Број дневних  боравак за децу и омладину_2_. 
 

Назив дневног 
боравка и врста 
корисника (са 

аутизмом, ометена 
у менталном 

развоју, друга 
врста хендикепа, 
са поремећајима у 
понашању и сл.) 

Укупан 
капацитет 

број корисника у 2009. 
 

  Од 0-18  Преко 18 Укупно 
1.Завод за 
васпитање 

20 3 0 3 

2.Мара 90 13 57 70 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

УКУПАН БРОЈ 110 16 57 73 

 

Град Ниш је и 2009. године из сопствених средстава 
финансирао у потпуности боравак деце ометене у психофизичком 

развоју и боравак деце оболеле од аутизма у дневном боравку 
''Мара''. Капацитет овог објекта је 90 корисника, с тим што је 

услуге током 2009. године користило 70-ро корисника у просеку, 
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јер је одређен број деце и одраслих који користе ову услугу врло 
често болестан или је смештен на болничко лечење.  

 
19. Ако на територији општине/града постоји организован 
дневни боравак у НВО сектору навести следеће податке:  
 
-број дневних боравака(за сваку врсту корисника)  ___0____ 
-капацитет (навести капацитет за сваку врстукорисника) ___0___ 
-број корисника дневног боравка у 2008. години (према свакој врсти 
корисника)____0___. 
 

У Извештају треба дати одговор на следеће питање: 

Да ли на подручју општине постоји прихватилиште 
(прихватна станица) за привремени смештај угрожених 
лица?  
           прихватилиште    прихватна станица 
за угрожену децу и омладину     да   не                да    не 
за угрожена одрасла и стара лица    да   не                да    не 

 
20. Број лица која су у току 2009. године била на 
привременом смештају у прихватилишту или прихватној 
станици 

Старосна група Број лица (2009. г.) 
Деца и омладина 131 

Одрасла лица 28 

Остарела лица 19 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 178 
Уписују се подаци о броју корисника привременог смештаја у овом типу установа 
без обзира на њихову локацију (територија ваше општине или територија неке 
друге општине/града). 

Укључује се свако лице без обзира на дужину „привременог смештаја“ и да ли је 
у даљем процесу заштите збринуто у некој другој установи социјалне заштите 

или другој породици. 

 
Број деце која су била на привременом смештају у 

Прихватилишту или Прихватној станици се односи на децу која су 
била збринута у прихватилишту Дома за децу без родитељског 

старања ''Душко Радовић'', њих 27-ро, затим на децу која су у 
оквиру овог Дома била смештена у Прихватилиште за жене и децу 

жртве насиља (37 детета) и на децу која су током године била 
смештена у Прихватну станицу Завода за васпитање омладине (67 

детета). У Прихватилиште за жене и децу жртве насиља је било 
смештено 28 жена, а у оквиру Геронтолошког центра у Нишу било 

је збринуто 19 лица. 
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21. Број породица којима је у току 2009. године – једном или 
више пута –  преко Центра додељена једнократна новчана 
помоћ 
Статус породице Број породица (2009.) 
Породица је корисник материјалног 

обезбеђења 

995 

Породица није корисник материјалној 

обезбеђења 

2267 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА 3262 
Напомене: корисник једнократне новчане помоћи је свака породица којој је 

барем једном  у току 2008 године додељена ова врста помоћи. 
Преко центра – подразумева се да су из буџета локалне заједнице центру 
пребачена средства за реализацију овог вида помоћи угроженим породицама. 
Тражени податак се односи на све једнократне помоћи без обзира на њихову 
намену (тј. да ли су додељене за куповину школског прибора, огрева, набавку 
лекова и друге медицинске потребе, плаћање комуналија и струје, побољшање 
услова становања, плаћање школарина и сл., набавку одеће и обуће, хране итд.) 

 
Град Ниш карактеришу изразито лоше економске прилике, 

висока стопа незапошљености, осиромашење становништва и 
разумевање локалне самоуправе у делу издвајања средстава за 

исплату једнократних новчаних помоћи свом становништву. 
У односу на 2008. годину када је право на једнократну новчану 

помоћ остварила 2261 породица проценат повећања остварених 
једнократних новчаних помоћи у 2009. години износи 44,3% 

 
22. Број породица којима је општина у току 2009. године – 
једном или више пута – једнократну новчану помоћ  
директно доделила  
 

Статус породице Број породица (2009.) 
Породица је корисник материјалног 
обезбеђења 

32 

Породица није корисник материјалној 

обезбеђења 

302 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА 334 
Укратко навести намену директних једнократних новчаних интервенција 
општине. 

 
Поједине општине у Граду из сопствених средстава издвајају 

одређену суму новца на име једнократних новчаних помоћи 
најугроженијем становништву које територијално припада њима. 

Након процене потреба грађана комисије које раде при општинама 
Центру за социјални рад шаљу спискове грађана који су остварили 

ово право. Пребаце новчана средства на рачун Центра, тако да 
грађани само подижу новац на нашој благајни. 
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23. Број породица којима је у току 2009. године – једном или 
више пута – додељена једнократна помоћ у натури 
Статус породице Број породица (2009.) 
Породица је корисник материјалног 
обезбеђења 

 

Породица није корисник материјалној 
обезбеђења 

 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА  
Напомена: податак се односи на све породице којима је помоћ у натури 
додељена посредовањем или интервенцијом центра. 
Навести податке о томе које су институције/организације обезбедиле помоћ и у 

чему се она састојала. 

 
У извештају Центра за 2008. годину у овој табели немамо 

кориснике којима је пружана оваква врста помоћи. У 2009.години, 
1.823 породице су оствариле ово право јер Народна кухиња не 

пружа више бесплатан кувани оброк, већ поделу намирница у виду 

пакета. Број корисника овог права је изразито увећан, од кад се 
прешло на овакав вид дистрибуције. Нагли пораст броја корисника 

овог права објашњавамо тиме што један број грађана који сада 
остварује ово право је до скора био у радном односу и свој 

тренутни статус врло тешко психички подноси, тако да се много 
лакше одлучује за преузимање пакета (једном месечно), неко ли на 

свакодневни одлазак по кувани оброк. Број корисника је поред 
осталог увећан, јер одређен број материјално угроженог 

становништва са села није био у ситуацији да долази у Ниш и 
преузима кувани оброк. У односу на прилике у Граду, овакав вид 

заштите становништва је и даље неопходан, јер за већину 
корисника он представља олакшано егзистенцијално решење. Ово 

не важи само за нашу средину, те је Влада Републике Србије 
донела одлуку којом се одобравају додатна средства за ову намену.  

 

24. Број корисника права на опрему за смештај у установу 
социјалне заштите или у другу породицу 

Старосна група 2008. 2009. 
Деца и омладина 21 7 

Одрасла и стара лица 2 1 

УКУПАН БРОЈ 
КОРИСНИКА 

23 8 
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БРОЈ КОРИСНИКА ПРОШИРЕНИХ ВИДОВА ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ 

У ТОКУ 2009. ГОДИНЕ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА 
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
 

Општине и градови се веома разликују у  погледу 
реализације „проширених“ видова заштите што је резултат не само 

различитих материјалних могућности већ и разлика у разумевању 
потреба за унапређивањем система социјалне заштите на локалном 

нивоу. 

У једном броју општина „проширени“ видови заштите су 
дефинисани као права у посебним правним актима, док је у 

осталим општинама њихова реализација  неуређена и неизвесна. 
Због веома разнолике праксе у овом делу извештаја податке 

ограничавамо на неколико битних видова „проширене“ заштите, 
остављајући простор за (додатни) приказ података о другим 

могућим интервенцијама које локална заједница практикује. 
 
 

25. Да ли је у општини/граду организовано пружање услуге 
под називом „становање уз подршку“ или под 
алтернативним називом „кућа на пола пута“? 

(a) није организовано 

(b) организовано је за младе без родит. старања (који напуштају заштиту) 
уписати број корисника у 2009.г. ____2_____  и број 
заједница_____2______ 

(c) организовано је за особе са инвалидитетом (ометене у развоју) 
уписати број корисника у 2009.г. ____0____ и број заједница 
_____0______ 

       Напомена: овај вид заштите подразумева обезбеђеност адекватног 

стамбеног простора и 
       стручне подршке за функционисање домаћинства и осамостаљивање за 
живот 

 
 

26. Да ли општина/град издваја средства за стипендирање 
ученика и студената из осетљивих дрштвених група 
      (а)  не издваја средства за ову намену 
      (б)  издваја средства за стипендирање ученика/студената из породица које 

остварују 
             право на материјално обезбеђење   
             Уписати  број стипендиста за текућу школску годину  _____0____ 

(c) издваја средства за стипендирање деце без родитељског старања 

Уписати број стипендиста за текућу школску годину  ____0_____ 
(d) издваја средства за стипендирање ученика/студената из неке друге 

категорије 

Уписати из које категорије _____0_______ и број стипендиста____0____ 
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27. Број лица која су у току 2009. године користила исхрану 
(бесплатан оброк) у народној кухињи 

Статус корисника Број (2009.) 
Корисник материјално 
обезбеђења 

612 

Није корисник 
материјалног обезбеђења 

5030 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 5642 
Напомена: навести информацију ако у општини/граду није организована народна 
кухиња. Уписати и податак да ли се народна кухиња финансира из 
општинског/градског буџета или из донација неке институције или организације. 

 
Дуги низ година Народна кухиња функционише на нашој 

територији и финанира се из буџета Града. Ово право се остварује 
за период од 6 месеци, а након тога се документација обнавља. 

Корисници овог права су грађани који не могу самостално да 
задовоље своје егзистенцијалне потребе и грађани чија су 

примања испод нивоа социјалне сигурности. (ближе објашњење о 
Народној кухињи се налази испод табеле 23.). 

 
 

28. Број породица које су у току 2009. године остваривале 
попуст за плаћање комуналних трошкова 

Статус породице Број (2009.) 
Корисник материјалног 
обезбеђења 

199 

Хранитељска породица 0 

Остале породице 1414 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА 1613 
Навести информацију ако општина/град не обезбеђује ову врсту помоћи 
угроженим породицама 

 
Град Ниш издваја средства за грађане чија је висина прихода 

до 20% изнад нивоа социјалне сигурности у делу остваривања 
права на попуст за плаћање комуналних трошкова (вода, 

изношење смећа и грејање)  
 
 
29. Ако је у Вашем центру организовано пружање услуга 
„СОС телефоном“ потребно је да наведете податке о: 

• садржају услуге 
• којим категоријама грађана је намењена 
• финансијерима  
• броју евидентираних корисника ове услуге у 2008. години 
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30. Остали видови „проширене“ заштите који су у току 2009. 
године финансирани из буџета локалне заједнице (општине 
или града) 
      Треба навести конкретне информације о садржају пружене заштите, за које 

друштвене групе или категорије је реализована и о броју корисника . 
 

 Остали видови проширене заштите Број 
1. Бесплатан оброк деци у школским 

установама 
460 

2. Родитељски додатак - уверење 2513 

 

 
 

30–а. Наведите услуге социјалне заштите које су неопходне  
и има захтева за њима (листе чекања), а нису 
предвидјене у одлуци општине – града о проширеним 
првима из социјалне заштите: 

 

Потребне услуге из 
проширених права Број 

1. Дневни боравци за старе  0 

2. Клубови за децу смештену у 
хранитељске породице 

0 

3. Клубови за малолетне 

починиоце кривичних дела 
0 

4. Клубови за децу са 

поремећајем у понашању 
0 

5. Саветовалиште за младе 0 

6. Суигурна кућа 0 

7. Свратиште за децу, одрасла и 
остарела лица 

0 
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Следећи садржаји Извештаја се односе на приказ рада 
центра у домену реализације неколико важних института 

породично-правне заштите. 
 

 
СТАРАТЕЉСТВО 

 
 

Породични закон разликује: старатељство и привремено 
старатељство. 

Привремено старатељство подразумева доношење решења о 

постављању привременог старатеља одраслом и остарелом лицу 
које, по правилу,  није лишено пословне способности, као и 

малолетном лицу у ситуацијама које су предвиђене у члану 132. 
Породичног закона. 

 
 

31. Број лица под старатељством 
Старосна група 2008. 2009. 
Деца и омладина 160 156 

Одрасла лица 146 161 

Остарела лица 97 99 

УКУПАН БРОЈ 

КОРИСНИКА 
403 416 

Податак се односи на сва лица која су у току календарске године била под 

старатељством – без обзира на дужину трајања. 
 

 
32. Број лица под привременим старатељством 
Старосна група 2008. 2009. 
Деца и омладина 13 64 

Одрасла лица 193 191 

Остарела лица 79 80 

УКУПАН БРОЈ 
КОРИСНИКА 

285 335 

Податак се односи на сва лица која су у току календарске године била под 
привременим старатељством без обзира на дужину. 

Ако је лице било под привременим старатељством па је у даљем процесу 
заштите стављено под старатељство треба га третирати као корисника и 
једног и другог  института старатељске заштите. 
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НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

 
На основу евиденције у правној служби у наредне табеле треба унети 

обједињене податке (односно збирне податке на нивоу центра). 

 
33. Реализација превентивног надзора (у 2009. години) 

Врста мере Број мера Број деце 
Одређивање личног имена детета 15 15 

Промена личног имена детета 4 4 

Располагање имовином детета 9 10 

УКУПНО 28 29 
У првој колони се уписује број мера према броју донетих решења (мера не 
постоји ако решење није донето!) 
У другој колони се уписује број деце чији се интереси штите изреченом мером 
превентивног надзора. 

Упозорење: број деце не може бити мањи од броја изречених мера – 
може бити идентичан или већи! 
 
34. Реализација корективног надзора (у 2009. години) 

Врста мере 
Број 
мера 

Број 
деце 

Упозорење родитељима на недостатке у под. и 
васп. деце 

1 1 

Упућивање родитеља на саветовање 29 35 

Полагање рачуна о управљању имовином 
детета 

3 5 

УКУПНО 33 41 
У првој колони се уписује број мера према броју донетих решења( мера не 
постоји ако решење није донето) 
У другој колони се уписује број деце чији се интереси штите изреченом мером 
корективног надзора. 

Упозорење: број деце не може бити мањи од броја изречених мера – 
може бити идентичан или већи!  
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ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

 
35. Број поступака за потпуно или делимично лишење 
родитељског права које је покренуо центар као орган 
старатељства 

ОС покренуо поступак 
за: 

Поступак 
покренут 

пре 2008.г. 

Поступак 
покренут у 

току 
2008.г. 

Поступак 
покренут у 

току 
2009.г. 

делимично лишење 0 0 1 

потпуно лишење 6 10 9 

УКУПНО 6 10 10 
Податак се односи на све поступке које је орган старатељства покренуо без 

обзира да ли су окончани или  
не. 

 
36. Број окончаних судских поступака за делимично или 
потпуно лишење родитељског права чији је покретач орган 
старатељства према исходу поступка 

Исход окончаног 
поступка 

Поступак 
покренут 

пре 
2008.г. 

Поступак 
покренут 

у току 
2008.г. 

Поступак 
покренут 

у току 
2009.г. 

Родитељ/љи делимично 
лишени 

0 0 1 

Родитељ/љи потпуно 

лишени 
4 8 9 

Родитељ/љи нису лишени 2 2 0 

Поступак обустављен 0 0 0 

УКУПНО 6 10 10 
Окончан судски поступак – значи да је донета правоснажна судска одлука. 

 
37. Број налаза и мишљења које је центар доставио суду 
поводом спровођења поступка за делимично или потпуно 
лишење родитељског права чији је покретач неко други 
(јавни тужилац, родитељ, старатељ....) 

Поступак за: 
Поступак покренут 
у току 2008.године 

Поступак покренут 
у току 2009. 

године 
Делимично лишење 0 0 

Потпуно лишење 10 0 

УКУПНО 10 0 
Број налаза и мишљења  се одређује према броју поступака (судских захтева), а 

не према броју деце која су поступком обухваћена. 
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38. Број окончаних судских поступака за делимично или 
потпуно лишење родитељског права чији је покретач неко 
други према исходу поступка 

Исход окончаног 
поступка 

Поступак 
покренут 

пре 
2008.г. 

Поступак 
покренут 

у току 
2008.г. 

Поступак 
покренут 

у току 
2009.г. 

Родитељ/љи делимично 
лишени 

0 0 0 

Родитељ/љи потпуно 

лишени 

0 0 0 

Окончан судски поступак – значи да је донета правоснажна судска пресуда. 
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ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ СА 
РОДИТЕЉИМА 

 
 

39. Број деце којој је на основу привременог закључка 
органа старатељства обезбеђен ургентан смештај 
Место ургентног смештаја У току 2008.г. У току 2009.г. 

Прихватилиште/прих. станица 19 131 

Установа социјалне заштите 1 - 

Хранитељска породица 6 10 

Сродничка породица 0 - 

Друга породица 0 - 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 26 141 
У току 2008. године – уписују се само нови случајеви. Исто важи и за 2009. 
годину. 

Место смештаја – уписује се почетно место ургентног смештаја (без обзира на 
касније могуће промене места збрињавања). 

 

 
40. Да ли је центар након доношења привременог закључка 
о ургентном смештају у свим случајевима покренуо поступак 
за лишење родитељског права 
      (а) да  
      (б) није покренуо за ____1____ случајева 

 
 

41. Број ургентно збринуте деце по привременом закључку 
органа старатељства за чије родитеље се чека на судску 
одлуку о лишењу родитељског права 
Година у којој је ОС покренуо 

поступак 
Број деце 

Поступак покренут у току 2008.г. 1 

Поступак покренут у току 2009.г. 2 
Стање на дан 31.12.2009. године. 
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ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНИХ 
ОДНОСА СА РОДИТЕЉЕМ 

 
 

42. Број поступака за ограничење права детета на 
одржавање личних односа са родитељем које је покренуо 
орган старатељства 

Поступак покренут за заштиту У току 
2008.г. 

У току 
2009.г. 

Деце без родитељског старања 0 0 

Деце жртава насиља 1 1 

Деце из породица са поремећеним 

пор.односима 
2 0 

УКУПАН БРОЈ ПОКРЕНУТИХ ПОСТУПАКА 3 1 

 
 
43. Број налаза и мишљења које је центар доставио суду 

поводом одлучивања о праву детета на одржавање 
личних односа са родитељем (покретач поступка неко 
други – други родитељ, сродник, јавни тужилац...) 

Број налаза и мишљења за У току 2009.г. 
Децу без родитељског старања 13 

Децу жртве насиља 5 

Децу из породица са поремећеним пор. 
односима 

136 

УКУПАН БРОЈ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА 154 
Број налаза и милшљења се одређује према броју поступака (судских захтева), а 
не према броју деце која су поступком обухваћена. 
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА ИЗДРЖАВАЊЕ 

 
 

44. Број поступака (тужби) које је орган старатељства 
покренуо за заштиту права детета на издржавање 

Поступак покренут за заштиту 
У току 2009. 

г. 
Деце из породица са поремећеним пород. 

односима 

0 

Деце збринуте ван своје природне породице 0 

УКУПАН БРОЈ ПОКРЕНУТИХ ПОСТУПАКА 0 

 
 

45. Број налаза и мишљења које је центар доставио суду 
поводом одлучивања о праву детета на издржавање 
(покретач поступка неко други, а не центар) 

Број налаза и мишљења за У току 2009. г. 
За децу из породица са поремећеним 

пород. односима 

188 

За децу збринуту ван своје природне 
породице 

0 

УКУПАН БРОЈ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА 188 
Број налаза и милшљења се одређује према броју поступака (судских захтева), а 
не према броју деце која су поступком обухваћена. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 
46. Број породица за које је у току 2009.године процењено 
да имају проблем унутарпородичног насиља (донет тимски 
закључак/одлука) 
 
      број породица____58____ 

 
 

47. Структура ових породица према начину откривања 
породичног насиља 

Начин откривања Број породица 
Пријава члана породице 34 

Пријава другог лица ван породице 9 

Пријава установе (школа, дом здравља, 

вртић....) 

6 

Пријава МУП-а 4 

Захтев суда 4 

Пријава невладине организације 1 

Орган старатељства по службеној 
дужности 

0 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА 58 

 
 

48. Структура ових породица према члановима који су жртве 
насиља 

Жртве насиља су Број породица 
Само деца 24 

Само брачни партнер 20 

Деца и брачни партнер 14 

Деца и неки други члан 
породице 

0 

Други члан породице 0 

Остале комбинације 0 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА 58 

 

 
49. Укупан број чланова ових породица који су жртве 

насиља и њихова структура према полу 
Чланови – жртве 

насиља 
Женски Мушки укупно 

Деца 47 24 71 

Одрасла лица 39 0 39 

Остарела лица 0 0 0 

УКУПАН БРОЈ 86 24 110 
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50.Структура деце према доминантном облику злостављања 
Доминантан облик 

злостављана 
Број деце 

Физичко насиље 28 

Емоционално насиље 41 

Сексуално насиље 1 

Грубо занемаривање 1 

Економска експлоатација 0 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 71 
Укупан број деце у овој табели мора бити исти као у табели број 49. 

 

51. Насилник према сродству са жртвом насиља 
Насилник је Број породица 

Отац 25 

Мајка 1 

Оба родитеља 0 

Брат/сестра 1 

Брачни или ванбрачни партнер 23 

Син/ћерка 3 

Партнер једног од родитеља 0 

Други члан породице 5 

Остало 0 

УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА 58 
У свим табелама укупан број породица мора бити исти. 
 

52. Број поступака за изрицање мере заштите од насиља у 
породици које је покренуо орган старатељства: 

      у току 2008. године_____0______ 
      у току 2009. године_____0_____ 

 
53. Број налаза и мишљења које је орган старатељства 
доставио суду поводом одлучивања о изрицању мере 
заштите од насиља у породици чији је покретач неко други 
(јавни тужилац, жртва....) 
       у току 2008. године_____/_____ 
       у току 2009. године_____8_____ 
Напомена: број налаза и мишљења се одређује према броју судских захтева. 

 
54. Број достављених судских пресуда о мерама заштите од 
насиља у породици 

Покретач 
поступка 

поступак 
покренут у 
току 2007.г. 

поступак 
покренут у 
току 2008.г. 

поступак 
покренут у 
току 2009.г. 

Орган 

старатељства 
0 0 0 

Неко други 1 3 3 

УКУПНО 1 3 3 
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55. Број и структура изречених судских мера заштите од 
насиља у породици 

Врста изречене судске мере Број мера 
Издавање налога за исељење из стана или куће 1 

Издавање налога за усељење у породични стан или 
кућу 

0 

Забрана приближавања члану породице на 

одређеној удаљености 

3 

Забрана приступа у простор око места становања 

или рада 

0 

Забрана даљег узнемиравања члана породице 0 

УКУПАН БРОЈ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА 4 

 
56. Број насилника којима је изречена једна или више мера 

заштите од насиља у породици од почетка примене 
Породичног закона до краја 2009. године 

  
          2         . 
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57. Број пријава које је поднео орган старатељства за 
кривична дела која су извршена на штету малолетника (у 
току 2009. године) 

Кривично дело Бр. пријава 

Силовање (Члан 178. КЗРС) 
0 

Обљуба над немоћним лицем (Члан 179. КЗРС) 
0 

Обљуба са дететом (Члан 180. КЗРС) 
0 

Обљуба злоупотребом положаја (Члан 181. 
КЗРС) 

0 

Недозвољене полне радње (Члан 182. КЗРС) 
0 

Подвођење и омогућавање вршења полног 
односа (Члан 183. КЗРС) 

0 

Посредовање у вршењу проституције (Члан 
184. КЗРС) 

0 

Приказивање порнографског материјала и 

искоришћавање деце за порнографију 
(Члан185. КЗРС) 

0 

Ванбрачна заједница са малолетником (Члан 
190. КЗРС) 

0 

Одузимање малолетног лица (Члан 191. КЗРС) 
0 

Промена породичног стања (Члан 192. КЗРС) 
0 

Запуштање и злостављање малолетног лица 
(Члан 193. КЗРС) 

0 

Насиље у породици (Члан 194. КЗРС) 
0 

Недавање издржавања (Члан 195. КЗРС) 
0 

Кршење породичних обавеза (Члан 196. КЗРС) 
0 

УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВА 0 
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58. Број предлога које је поднео орган старатељства за 

покретање прекршајних поступака  против учиниоца 
прекршаја против мал. лица (у току 2009. године) 

прекршај број предлога 
коцкање са малолетним лицем или уступање 

просторија или омогућавање коцкања малолетном 
лицу на неки други начин (чл.8. Закона о 

прекршајима РС) 

0 

точење алкохолних пића малолетном лицу које 
није навршило 16 година (чл.11.став 1. Закона о 

прекршајима РС) 

0 

организовање просјачења (чл.12. став 1. Закона о 

прекршајима РС) 
0 

уступање просторија малолетном лицу ради 
проституције (чл.14. став 2. Закона о прекршајима 

РС) 

0 

УКУПАН БРОЈ ПРЕДЛОГА 0 

 
 
59. Број лица – жртава трговине људима која су у току 2009. 

године била на евиденцији центра 
Старосна група Мушко Женско укупно 

Деца и омладина 5 0 5 

Одрасла лица 0 0 0 

Остарела лица 0 0 0 

УКУПАН БРОЈ 5 0 5 

 
 

 



 

ЦЕНTAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“  III Реализација социјалне и

породично-правне заштите корисника.

- 49 -

Следећи одељци Изваштаја се односе на приказ података о 
реализованој заштити појединих категорија корисника 

 
 

ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
 

 
60. Структура деце према разлогу одсуства родитељског 
старања 

разлог 2008. 2009. 
Родитељи умрли 36 39 

Родитељи непознати 0 4 

Родитељи потпуно лишени родитељ. 
права 

10 18 

Родитељи делимично лишени 
родитељ. права 

0 0 

Родитељи спречени да врше родит. 

дужности 

39 62 

Неадекватно родитељско старање 139 215 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 224 338 
Напомена: укупан број деце без родитељског старања мора бити исти 
као у табели број (2) и (3). 
Неадекватно родитељско старање – односи се на децу која су занемарена, 

напуштена, злостављана. 
Родитељи потпуно или делимично лишени родитељског права – односи се 
на децу чији су родитељи правоснажном судском пресудом лишени родитељског 
права (ако је поступак против родитеља у току деца се уписују у поткатегорију 

„неадекватно родитељско старање“) 

 
61. Број деце која су у току 2009.године изгубила статус 
деце без родитељског старања (досије стављен у пасиву) и 
разлог 

Разлог Број деце 
Дете враћено у природну породицу 7 

Пунолетство или окончано 
проф.оспособљавање 

7 

Усвојење 4 

Неки други разлог (занемар/злостављ 
деца) 

100 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 118 
Укупан број деце мора бити исти као у табели број 3 – колона која се односи на 
пасиву. 
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62. Број деце без родитељског старања и њихова структура 
према полу и узрасту (актива на крају 2009. године) 
узраст мушко женско укупно 

0-2 године 54 30 84 

3-7 година 

8-17 година 103 47 150 

преко 17 година 35 69 104 

УКУПАН БРОЈ 

ДЕЦЕ 

192 146 338 

 
63. Број деце према разлогу одсуства родитељског старања 

(актива на крају 2009. године) 
разлог број деце 

родитељи умрли 39 

родитељи непознати 4 

родитељи потпуно лишени 

родитељског права 

18 

родитељи делимично лишени 
родитељског права 

0 

родитељи спречени да врше 
родитељске дужности 

62 

неадекватно родитељско старање 215 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 338 
Укупан број деце у овој табели мора бити исти као у 62. 

 
64. Број деце без родитељског старања која су на активној 

евиденцији центра на дан 31. децембар 2009. године и 
њихова структура према месту смештаја и  старатељству       

Место смештаја 
Под 

старатељством 
Нису под 
старатељ. 

Укупно 

Установа  соц. заштите 45 5 50 

Прихватилиште/прих.станица 0 26 26 

„Дечије село“ 0 0 0 

Хранитељска породица 171 3 174 

Друга породица 35 1 36 

Остало (дом, интернат...) 0 52 52 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 251 87 338 
Укупан број деце мора бити исти као у табелама 62 и 63. 

 
65. Број покренутих поступака за лишење пословне 
способности родитеља који су због болести спречени да 
врше родитељско право – покретач поступка орган 
старатељства 
      број покренутих поступака у 2008. години____6______ 

      број покренутих поступака у 2009. години____8______ 
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66. Број деце  без родитељског старања која су користила 
мере и облике заштите који се финансирају из републичког 
буџета 

Мера/облик заштите 2008. 2009. 
Усвојење 2 6 

Старатељство 160 156 

Привремено старатељство 40 64 

Смештај у хранитељску породицу 141 171 

Смештај у установу социјалне заштите 20  

Материјално обезбеђење 1944 2631 

Додатак за помоћ и негу и увећани 

додатак 
156 200 

Проф. 
оспособљавање(рехабилитација) 

0 1 

Напомена: ако је исто дете у току календарске године користило смештај у 
установи и хранитељској породици  треба га третирати као корисника оба 
облика заштите. Исти принцип се односи и на друге облике и мере заштите. 

Овај принцип важи у приказу заштите свих категорија корисника па га 
нећемо понављати!! 
 
67. Број деце без родит. старања која су користила мере и 
облике заштите који се финансирају из буџета 
општине/града 

Мера/облик 2009.г. 
Једнократна новчана помоћ  440 

Једократна помоћ у натури 345 

Стипендија 0 

Покривање трошкова превоза 0 

Помоћ у кући 1 

Дневни боравак 0 

Становање уз подршку/кућа на пола пута 2 

Смештај у прихватилиште/прих. станицу 18 
Напомене: дописати и друге облике заштите ако их је било. 
Једнократна помоћ – подразумева се да је детету пружена једнократна помоћ 
једном или више пута у току године. Дакле, број корисника се не одређује према 

броју пружених једнократних помоћи већ према чињеници да је ова врста 
помоћи коришћена барем једном у току године. 
 

Навести податке и информације о другим активностима и програмима 
локалне заједнице који су били усмерени на побољшање заштите 
деце без родитељског старања  

 
68. Рад центра са потенцијалним усвојитељима у току 2009 
године 

• број поднетих захтева за усвојење ______10___ 

• број потенцијалних усвојитељских парова који су прошли кроз програм 

припреме и обуке__7__колико њих није стекло подобност за усвојење 
__3__ 
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• укупан број усвојитељских парова који су стекли подобност и чекају на 
усвојење (стање на дан 31. децембар 2008. године) __________ 

• број усвојитељских парова са Ваше територије који су у 2009. усвојили 

дете    6    . 

 

69. Број деце за коју је процењено да су подобна за 
усвојење и која чекају да буду усвојена (стање на дан 31. 
децембар 2009.г.) 

• број деце која су у фази међусобног прилагођавања (адаптације) у потен. 

усвој. породици ___2____ 

• број деце за коју поступак усвојења није започет ___0___ 
 
70. Број усвојене деце у току 2009. године: 

• усвојиоци наши држављани 6 
• усвојиоци страни држављани  

• УКУПАН БРОЈ УСВОЈЕНЕ ДЕЦЕ  6 

Укупан број деце треба да буде исти као у табели број 66. 
 

71. Број поништених решења о усвојењу у периоду 
01.07.2006. – 31.12.2009. 
    _______/_____ 
 

72. Рад центра са потенцијалним хранитељима у току 2009. 
године 

• број поднетих захтева за хранитељство ____41____ 

• број потенцијалних хранитеља који су прошли кроз програм припреме и 

обуке за хранитељство ___41____ колико њих није стекло подобност 

за хранитељство ___3____ 

• укупан број хранитељских породица које су стекле подобност, а чекају на 
смештај детета (стање на дан 31. децембар 2008. године) 
_____41_____ 

 

• Велики број хранитељских породица из околних општина 

чека програм обуке па су се ЦСР тих општина обраћали 

Нишу, али због недефинисаног статуса службе за 
хранитељство и недостатка материјалних средстава наш СЦР 

није могао да пружи подршку и реализује обуку иако је у 
току 2007. и 2008. године укључио у обуку 6 породица из 

Мерошине, 7 породица из Гаџиног Хана, 4 породице из 
Сврљига и 6 породица из Дољевца. 

 
73. Број деце за коју је процењено да су подобна за смештај 

у хранитељску породицу и која чекају да буду смештена 
у хранитељску породицу (стање на дан 31. децембар 
2009.) 

                   0   . 
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74. Број деце која су у току 2009. године смештена у 
хранитељску породицу 

• директно из породице родитеља/сродника  ____26___ 

• из установе социјалне заштите                _____0___ 
• у к у п н о                                       ____26___ 

 
75. Структура деце која су у току 2009. године смештена у 

хранитељску породицу према полу и узрасту 
узраст мушко женско укупно 

0-2 године 7 3 10 

3-7 година 5 6 11 

8-17 година 5 6 11 

преко 17 година 0 1 1 

УКУПАН БРОЈ 

ДЕЦЕ 

17 16 33 

Укупан број деце мора бити исти као у претходној табели. 

 
76. Број деце која су у току 2009. године напустила 

хранитељску породицу и разлог напуштања 
разлог број деце 

повратак код родитеља/у 

породицу 

7 

смештено у другу хранитељску 

породицу 

1 

смештено у установу социјалне 
заштите 

0 

смештај у интернат 0 

започео самосталан живот 4 

други разлог 1 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 13 
Смештај у интернат – само ако је прекинуто хранитељство. 

 
77. Број деце која су у току 2009. године напустила другу 

(старатељску) породицу и разлог напуштања 
разлог број деце 

повратак код родитеља/у 

породицу 

0 

смештај у установу социјалне 
заштите 

0 

смештај у хранитељску породицу 5 

смештај у интернат 0 

започео самосталан живот 0 

други разлог 0 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 5 
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78. Укупан број хранитељских породица на Вашој територији 

која имају децу на хранитељству – без обзира на 
надлежност Вашег центра у односу на дете (стање на дан 
31.12.2009.)  

 
     105    . 
 
 
 
79. Укупан број деце која нису збринута, а према стручној 

процени их треба збринути ван породице (у установу, 
хранитељску породицу или другу породицу)  - стање на 
крају 2009. године 

 
      0    . 
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ДЕЦА ОМЕТЕНА У ПСИХО-ФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ 
 

80. Структура деце према врсти и степену хендикепа 
Врста и степен хендикепа 2008. 2009. 

Тешка ментална ометеност 22 26 

Тежа ментална ометеност 32 36 

Умерена ментална ометеност 27 28 

Лака ментална ометеност 0 5 

Слепа и слабовида 0 0 

Глува и наглува 3 5 

Говор и глас 2 1 

Телесне сметње 55 79 

Комбиноване сметње 10 20 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 151 200 
Напомена: укупан број деце  мора бити исти као у табели број (2) и (3). 
 
81. Међу децом која су евидентирана као деца ометена у 

психо-физичком развоју има деце која су и без 
родитељског старања. У табели треба навести податке о 
броју ове деце и да ли су стављена под старатељство 
(стање на дан 31.12.2009.) 
Врста и степен 

хендикепа 
Под 

старатељством 
Нису под 

старатељством 
Тешка МО 1 0 

Тежа МО 0 6 

Умерена МО 0 6 

 Лака МО 0 5 

Слепа и слабовида  0 0 

Глува и наглува 0 0 

Говор и глас 0 0 

Телесне сметње 0 0 

Комбиноване сметње 7 0 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ (БЕЗ 
РОД.СТАР.) 

8 17 

 

82. Број деце ометене у психо-физичком развоју која су 
користила мере и облике заштите који се финансирају из 
републичког буџета   

мера/облик заштите 2008. 2009. 
Усвојење 1 0 

Старатељство 8 7 

Привремено старатељство 3 4 

Смештај у хранитељској породици 0 4 

Смештај у установи социјалне заштите 30 3 

Материјално обезбеђење 0 4 

Додатак за помоћ и негу и увећани 
додатак 

156 159 

Проф. оспособљавање(рехабилитација) 0 0 
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83. Број деце ометене у психо-физичком развоју која су 
користила мере и облике заштите који се финансирају из 
буџета општине/града 

Мера/облик 2009. 
Једнократна новчана помоћ  20 

Једократна помоћ у натури 3 

Стипендија 0 

Покривање трошкова превоза 2 

Помоћ у кући 0 

Дневни боравак 0 

Становање уз подршку/кућа на пола пута 0 

Смештај у прихватилиште/прих. станицу 0 
Напомене: дописати и друге облике заштите ако их је било. 
Једнократна помоћ – подразумева се да је детету пружена једнократна помоћ 
једном или више пута у току године. Дакле, број корисника се не одређује према 

броју  пружених једнократних помоћи већ према чињеници да је ова врста 
помоћи коришћена барем једном у току године. 
 

84. Навести податке и информације о другим активностима и 
програмима локалне заједнице који су били усмерени на 
побољшање заштите деце ометене у психо-физичком 
развоју 
 
85. Број деце ометене у психо-физичком развоју која се 
налазе на активној евиденцији центра на дан 31. децембар 
2009. године и њихова структура према месту смештаја и 
старатељству  

Место смештаја Под 
старатељством 

Нису под 
старатељ. 

Укупно 

Установа  соц. заштите 35 0 35 

Прихватилиште/прих.станица 0 0 0 

„Дечије село“ 0 0 0 

Хранитељска породица 0 3 3 

Друга породица 0 0 0 

Остало (дом, интернат...) 1 0 1 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 36 3 39 

 
86. Број деце за коју је процењено да је њихов најбољи 

интерес усвојење и која чекају да буду усвојена (стање 
на дан 31. децембар 2009.г.) 
• број деце која су у фази адаптације у потен. усвој. породици 

_________ 
• број деце за коју поступак усвојења није започет ____1___ 

 

87. Ако међу децом без родитељског старања има деце 
ометене у развоју, која су у току 2009. године усвојена, 
наведите податке о њиховом броју, старости и полу  
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88. Ако међу децом без родитељског старања има деце 

ометене у развоју која чекају на усвојење, наведите 
податке о њиховом броју, узрасту и полу (стање на крају 
2009. године) 

 
89. Број деце за коју је процењено да је њихов најбољи 

интерес хранитељство и која чекају да буду смештена у 
хранитељску породицу (стање на дан 31. децембар 
2009.) 

        0      . 
 
90. Број деце која су у току 2009. године смештена у 
хранитељску породицу 

• директно из породице родитеља/сродника  ____22___ 

• из установе социјалне заштите                 ____ 1___ 
• у к у п н о                                       ____ 23___ 

 
 

AKTIVNOSTI: 
 

• Један радник ЦСР и један Дома прошли програм обуке за 
„Сигурним кораком до хранитељства“ и реализовали обуку 

једне групе хранитеља 
• 22 радника ЦСР прошла једнодневни семинар за примену 

Правилника о хранитељству у организацији Центра за 

породични смештај деце и омладине Београда, а ЦСР као 
потенцијални регионални центар укључио и раднике ЦСР 

Алексинац, Лесковац, Сврљиг, Мерошина, Житорадја, Гаџин 
Хан, Прокупље, Блаце и васпитаче Дома „Душко Радовић“ 

(реализовано у Београду) 
• 20 радника ЦСР прошла једнодневни семинар за примену 

Информатора о детету у организацији Центра за породични 
смештај деце и омладине Београда, а ЦСР као потенцијални 

регионални центар укључио и раднике ЦСР Алексинац, 
Лесковац, Сврљиг, Мерошина, Житорадја, Гаџин Хан, 

Прокупље, Блаце и васпитаче Дома „Душко Радовић“ 
(раализовано у Београду) 

• 16 радника ЦСР прошла једнодневни семинар за припрему 
детета и хранитељске породице за смештај детета,  у 

организацији Центра за породични смештај деце и омладине 

Београда, а ЦСР као потенцијални регионални центар 
укључио и раднике ЦСР Алексинац, Лесковац, Сврљиг, 

Мерошина, Житорадја, Гаџин Хан, Прокупље, Блаце и 
васпитаче Дома „Душко Радовић“ (раализовано у Нишу) 

• У организацији Града тридесет двоје деце из хранитељских 
породица је летовало у Грчкој 
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• Општина Медијана наградила 5 хранитељских породица и 
десеторо деце из хранитељских породица. 

• Општине Медијана, Палилула, Нишка Бања и Црвени Крст 
обезбедиле новогодишње пакетиће за децу на породичном 

смештају. Активно учешће у акцији поред ЦСР је узело и 
Удружење хранитеља „Велико срце“. 

• „Вечерње новости“ објавиле серију текстова о хранитељским 
породицама из Ниша 

• Један радник прошао петодневни семинар за рад са 
специјализованим хранитељским породицама у организацији 

Центра за породични смештај деце и омладине Београда са 

предавачима из Велике Британије 
• 5 радника укључено у пројекат „Очување репродуктивног 

здравља младих“ 
• 6 радника службе за заштиту деце и младих, 1 радник службе 

за планирање и развој и 1 радник Саветовалишта нису 
прошли обуку за водјење случаја и супервизију. 
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ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА СА ПОРЕМЕЋЕНИМ ПОРОДИЧНИМ 
ОДНОСИМА 

 
91. Број и структура деце из ових породица 

Деца и омладина 2008. 2009. 
Родитеља са поремећеним односима 
који нису покренули судске поступке 

6 24 

Родитеља у бракоразводном 
спору/прекиду ванбрачне заједнице 

171 230 

Родитеља у споровима после развода 

брака/прекида ванбрачне заједнице 
77 82 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 254 336 
Напомена: укупан број деце мора бити исти као у табели број (2) и (3). 

 
92.  Број судских захтева за достављање налаза и мишљења 

у вези са споразумом родитеља о вршењу родитељског 
права 
      Захтев суда за: 2008. 2009. 

Брачне партнере 1 2 

Ванбрачне партнере 0 3 

УКУПАН БРОЈ СУДСКИХ 
ЗАХТЕВА 

1 5 

 

93. Број достављених налаза и мишљења о споразуму 
родитеља  

укупан број достављених налаза и мишљења _8_ од тога негативан _2_ 
 

94. Број судских захтева за спровођење посредовања – само 
мирење – у поступку развода брака који је покренут 
тужбом 

 у 2008. години         0  . 

 у 2009. години       12  . 
 

95. Број спроведених поступака мирења у току 2009. године 
и њихов исход 

• број спроведених поступака мирења ___12___ 
• од тога: број спроведених поступака са успелим мирењем __5__ 

 

96. Број спроведених поступака посредовања (нагодбе) у 
току 2009. године и њихов исход 

• број спроведених поступака нагодбе   ___4___ 
• од тога: број потпуно успелих нагодби _  _1___ 

           број делимично успелих нагодби __  3___ 
           број потпуно неуспелих нагодби ___0___ 
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97. Број судских захтева за достављање налаза и мишљења 

у поступку решавања родитељских спорова око вршења 
родитељског права (поверавање деце, измена одлуке о 
старању о детету, одржавање личних односа) 

Захтев суда за: У току 2009.г. 
Брачне партнере 92 

Ванбрачне партнере 3 

УКУПАН БРОЈ СУДСКИХ ЗАХТЕВА 95 
Укупан  број обрађених судских захтева, односно достављених налаза и 

мишљења___171___ 
 

98. Ако је у оквиру центра организован рад Саветовалишта 
за пружање услуга породицама које имају 
унутарпородичне проблеме, треба изложити следеће 
податке: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОВАЛИШТА  ЗА 2010 год 

 

Саветовалиште за породицу је конципирано да пружа услуге свим 

градјанима Ниша, као и психосоцијалну подршку, помоћ и заштиту 

породици и њеним члановима 

У овом известајном периоду 1.1.2010 -31.12.2010 год   Саветовалиште 

за породицу је радило на реализацији планираног програма рада. У 

Саветовалишту су радиал  два стучна радника , психолог, породични 

саветник И социјални радник,породични терапеут.  

 

У оквиру превентивних активности као и активности континуиране 

едукације, Саветовалиште за породицу је: 

 

• Реализовало стручни део октобарских сусрета у социјалној 

заштити са темом „РАЗВОЈ КАО ДОЗИВОТНИ ПРОЦЕС – 

ПОТРЕБЕ,ПРОБЛЕМИ И ПОДРШКА СТАРИМА,, 
учествовало у техничкој припреми  октобарских сусрета , водјењу 

свих активност у пеларномделу, округлог стола и рада по 

сесијамана сусретима. 

• Саветовалиште координира четвртом  годином едукације из 

Системске породичне терапије. У току је рализација програма 

друге године едукације, а упућено је и циркуларно писмо ради 

организаовања још једне групе едуканата из Системске 

породичне терапије 

• Реализова је трибина  о сардњи школа и Центра за социјални рад. 

Под наyивом 
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У оквиру рада Саветовалиште  у току 2010 год .укупан број 

клијената је  548 што је за 13,3 % увећан број клијената.  Од овог броја 

доминира проблематика дисфункционалне партнерске релације  са – 

262 клијента  или  48,6,1%, и пост разводни проблеми са евидентираних 

130 клијената  или 23,7 % од укупног броја .Следе проблеми у поступку 

развода брака  18 или 3.3%, проблеми деце у нефункционалним 

породицама 40 или 7,3%,  са проблемом насиља у породици 

Саветовалишту се обратило 29 клијената или 5,3 % од укупног броја  
Током 2009. године Саветовалиште за породицу је радило на 
реализацији планираног Програма рада. У Саветовалишту су до 

фебруара месеца 2009. године радила два психолога, а од 

фебруара до септембра, због боловања једног радника радио је 
само психолог. Од септембра до краја 2009 године у 

Саветовалиштву за породицу ради дипл. психолог и дипл. 
социјални радник. Дипломирани социјални радник има звање 

породичног терапеута а дипломирани психолог звање породичног 
саветника. 

 
У оквиру превентивних активности као и активности 

континуиране едукације, Саветовалиште за породицу је: 
 

• Реализовало стручни део Октобарских сусрета у социјалној 

заштити са темом „Социјална заштита на раскршћу – локални 
одговор глобалној кризи“ 

• Учествовало у техничкој припреми Октобарских сусрета и 
вођењу свих активности на сусретима 

• Саветовалиште координира трећом годином едукације из 

Системске породичне терапије. 
• Радници Саветовалишта су упутили је циркуларно писмо ради 

организаовања нове групе едуканата из системске породичне 
терапије. 

 

ПРИМАРНИ ПРОБЛЕМ  

 

 

Учесталост % Вериф.% 

Валид 1,00 проблем у партнерском односу 262  47,8  48,6  

2,00 проблеми у поступку развода 18  3,3  3,3  

3,00 проблеми деце у 

нефункционалним породицама 

40  7,3  7,4  

4,00 злостављање у породици 29  5,3  5,4  

5,00 остало 60  10,9  11,1  

6,00 постразводни проблеми 130  23,7  24,1  

Тотал 539  98,4  100,0  

Непознат Сyстем 9  1,6   

Тотал 548  100,   
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Највеци пораст броја клијената који се обраћају са примарним 

проблемом је  забелезен је у категори проблеми у партнерском односу и 

пост разводни проблеми што говори о промени свести грађана и 

коришћења ове услуге на локалном нивоу. 

                    Статистика указује да су супруге  и мајке у највецем броју 

биле иницијатори обрацања Саветовалишту 
 

ИНИЦИЈАТОР ДОЛАСКА  

 

 

Учесталост % Валид 

% 

Валид 1 СУПРУГ 143  26,1  26,2  

2 СУПРУГА 155  28,3  28,4  

3 МАЈКА 103  18,8  18,9  

4 ОТАЦ 107  19,5  19,6  

5 ЋЕРКА 11  2,0  2,0  

6 СИН 3  ,5  ,5  

7 БАБА 13  2,4  2,4  

16 ЧЛАН ПРОСИРЕНЕ 

ПОРОДИЦЕ 

6  1,1  1,1  

17 ЛИЦНО-ЗЕНСКО 1  ,2  ,2  

18 ЛИЦНО - МУСКО 2  ,4  ,4  

19 ДРУГА ИНСТИТУЦИЈА 2  ,4  ,4  

Тотал 546  99,6  100,0   

Непознат Сyстем 2  ,4    

Тотал 548  100,0    

 

                   С обзиром на слозеност проблематике ,у социјалној заштити 

постоји потреба за развијањем и увођењем и других метода и 

интервенција за решавање и прузања психосоцијалне подршке нпр 

поступак породицне медијације због њене широке примене .У том 

правцу Саветовалиште очекује подршку у изналезењу могуцности да се  

бар један раднику омогуци едукација .                 

                  Број случајева насиља у породици (29) углавном се односи на 

психолошку  помоћ и оснашивање жртви насиља које су већ сагледане 

неким обликом заштите кроз слушбу за заштиту деце и одраслих, или 

прихватилиште за жртве насиља. Клијенти који су се јављали 

Саветовалишту и пријављивали насиље у породици,  упућивани су 

служби за заштиту деце и одраслих ради реализације процесне заштите.  

 

                  Од укупно евидентираних клијената 2 стручна радника  

прузила су су следеце  услуге по структури .На основу табеле која 

следи мозе се видети да и ако је Саветовалиште конципирано и за 

прузање и развој превенивних активности за то остаје мало простора. 
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ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ  

 

 

Учесталост % Валид % Збирно % 

Валид 1 информативна 112  20,4  20,6  20,6  

2 индивидуална 277  50,5  50,9  71,5  

3 партнерска 109  19,9  20,0  91,5  

4 породицна 46  8,4  8,5  100,0  

Тотал 544  99,3  100,0   

Непознат Сyстем 4  ,7    

Тотал 548  100,0    

 

Због недовољног броја ангажованих радника у Саветовалишту за 

породицу, није било могуће реализовати  и  организовати планирану 

трибину  .То је активност која се преноси у наредну годину . 

                Саветовалиште је остварило добру сарадњу са  другим 

институцијама на локалном нивоу  и НВО сектором. 

 
 
Због недовољног броја ангажованих радника у Саветовалишту 

за породицу није било могуће организовати планирану трибину о 
сарадњи школа и Центра за социјални рад, па ће трибина бити 

одржана у првом тромесечју 2010. године. 
 

Саветовалиште за породицу је конципирано да пружа услуге 
свим грађанима Ниша, као и психосоцијалну подршку, помоћ и 

заштиту породици и њеним члановима. 
 

Примарни проблеми на којима је Саветовалиште радило су: 
 

• Проблеми у партнерској релацији 

• Проблеми у току поступка развода брака 

• Постразводни проблеми 
• Проблеми деце у нефункционалним породицама 

• Насиље у породици. 
 

 
У оквиру индивидуалног рада Саветовалиште је у току 2009. 

године имало 410 клијената. Доминира проблематика 
дисфункционалне партнерске релације – 208 или 50,7%. 

Постразводни проблеми који се односе на немогућност партнера да 
одвоје родитељску од партнерске улоге су по нашој евиденцији 

након проблематике у партнерској релацији најзаступљенији 
(24,4%). Радници Саветовалиштва су поред осталог радили 

злостављаљње у породици (11,2%), проблеми у поступку развода, 
проблеми деце у нефункционалним породицама. Мања фреквенца 

проблема у поступку развода резултат је рада стручних радника 

службе за заштиту деце и младих у поступку развода брака. 
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Број случајева насиља у породици (20) углавном се односи на 

пружање психолошке помоћи у делу оснаживања жртве насиља 
које су већ сагледане неким обликом заштите кроз Слушбу за 

заштиту деце и одраслих, или Прихватилиште за жене и децу жртве 
насиља. Клијенти који су се јављали Саветовалишту и 

пријављивали насиље у породици, зависно од тежине и врсте 
насиља упућивани су Служби за заштиту деце и младих и Служби 

за заштиту одраслих и старих ради реализације процесне заштите. 
 

Кад говоримо о типу породица Саветовалишту су се током 

2009. године обраћале нуклеарне, непотпуне (једнородитељске) 
породице и проширене-непотпуне, што корелира са постразводном 

проблематиком и упућује на потребу ангажовања у правцу 
превенирања овакве проблематике (упућивање партнера који су у 

поступку развода на саветодавни рад, евентуално израда програма 
за групни рад и сл.) 

Од укупног броја клијената њих 81,95% се самоиницијативно 
јавља за помоћ и подршку у решавању породичних или 

партнерских проблема, док су остали упућени из друге 
институције, школе, ПУ-е служби Центра за социјални рад. Висок 

проценат самоиницијативног обраћања Саветовалишту говори о све 
већој потреби грађана и породице за оваквом врстом подршке и 

помоћи, а са друге стране о већој психолошкој култури грађања 
који су заинтересовани да користе расположиве ресурсе у 

решавању личних и породичних проблема. 
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ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ 
 

99. Структура деце и омладине са поремећајем у понашању 
Малолетници 2008. 2009. 

Са асоцијалним понашањем 18 41 

Кривично неодговорни (испод 14 
год.живота) 

2 
46 

Одговорни за кривични преступ 367 323 

Одговорни за прекршај 31 92 

УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 418 502 
Напомена: укупан број малолетника мора бити исти као у табели број (2) и (3) 

 
100. Број малолетника који су реактивирани или 
новоевидентирани и број малолетника чији је досије 
одложен у пасиву у току 2009. године  

Малолетници Реактивирани Новоевидентир. пасива 
Са асоцијалним 

понашањем 

10 31 41 

Кривично 
неодговорни 

0 46 46 

Одгов. за крив дело 140 183 323 

Одгов. за прекршај 0 92 92 

УКУПАН БРОЈ 

МАЛОЛЕТНИКА 

150 352 502 

 
101. Број захтева суда и судије за прекршаје 

Број захтева 2008. 2009. 
Суда 487 179 

 Судије за прекршаје 31 118 

УКУПАН БРОЈ ЗАХТЕВА 518 297 

 
102. Број пријава у току 2009. године 

• родитеља  __3__ 
• школе   _23__ 

• МУП-а    __8__ 
• ОЈТ       _79__ 

• НВО      __0__ 
• Неког другог  __0__ 

 
103. Број налаза и мишљења које је у току 2009. године 
орган старатељства доставио 

• Суду                  ____115__ 

• Судији за прек.    _____75__ 
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104. Број обустављених поступака у току 2009. године и 
разлог њихове обуставе 

Разлог обуставе 
За кривично 

дело За прекршај 

Недостатак доказа 4 6 

Пунолетство 5 2 

 УК. БРОЈ ОБУСТАВ. 
ПОСТУПАКА 

9 8 

 
105. Број достављених решења у току 2008. године 

• Од стране суда                 ____62__ 
• Од стране судије за прек.    _____3__ 

 
106. Број малолетника са изреченом мером појачаног 
надзора (донето решење или одржан главни претрес и 
изречена мера) 

Мера појачаног надзора 2008. 2009. 
ПН родитеља, усвој. или 
старатеља 

21 
13 

ПН у другој породици 0 0 

ПН органа старатељства 13 22 

ПН уз дневни боравак у.... 0 0 

УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 34 35 

 
107. Број малолетника са изреченим васпитним налогом  

Васпитни налог  2008. 2009. 
 0 0 

 0 0 

 0 0 

УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 0 0 

 
108.  Број малолетника са изреченом мером посебне обавезе 

Посебна обавеза  2008. 2009. 
 1 2 

 0 0 

 0 0 

УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 1 2 
 
Ако је центар склопио споразум са неком институцијом/организацијом 
који се односи на реализацију васпитних налога и посебних обавеза, о 
томе треба изложити конкретне податке или дати информацију да такав 
споразум није склопљен 
 
109. Број малолетника са изреченом мером укора 

• У 2008. години  ___42___ 
• У 2009. години  ___53___ 
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110. Број малолетника са изреченом мером затворене 
заштите (донето решење или је одржан главни претрес и 
изречена мера) 

Врста мере 2008. 2009. 
Упућивање у васпитну установу 0 0 

Упућивање у ВПД (Крушевац) 3 5 

Упућивање у посебну установу за леч. и 
оспособ. 

1 
1 

Малолетнички затвор (Ваљево) 0 1 

УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 4 7 

 
111. Број малолетника којима је у току 2009. г. изречена 
мера притвора __15_____ 
 
112. Број извештаја (налаза и мишљења) о реализацији 

васпитних мера које је центар доставио суду у току 2009. 
године  _____56____ 

 
113. Број малолетника којима је у току 2009. године истекла 
васпитна мера 

• На предлог органа старатељства  __0__ 

• Због временског истека             _   0__ 
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ОДРАСЛА ПСИХО-ФИЗИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА 
 

114. Структура одраслих лица према врсти хендикепа 
Врста хендикепа 2008. 2009. 

Оштећење вида и слуха 2 3 

Ментална ометеност 158 122 

Душевно обољење 407 252 

Теже физички оболела 406 352 

Остала инвалидна 127 177 

УКУПНО 1100 906 
Укупан број одраслих мора бити исти као у табели број 1, 4 и 5. 

 
115. Број одраслих лица која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из републичког буџета 

Мере/облици 2008. 2009. 
Старатељство 146 212 

Привремено старатељство 217 164 

Додатак за помоћ и негу 426 441 

 Увећани додатак за помоћ и 

негу 

115 113 

Материјално обезбеђење 1231 1227 

Смештај у установу соц.заштите 57 75 

Смештај у другу породицу 1 1 

Проф. оспособљавање 
(рехабилитација) 

0 0 

 
116. Број одраслих лица која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из буџета локалне заједице 
(општине/града) 

Мере/облици 2008. 2009. 
Помоћ у кући 12 7 

Дневни боравак 0 0 

Смештај у 

прихватилиште/прих.станицу 

7 47 

Једнократна помоћ у натуру 0 0 

Једнократна новчана помоћ 3612 5546 

Становање уз подршку 79 79 
Напомене: дописати и друге облике заштите ако их је било. 

Једнократна помоћ – подразумева се да  одраслом лицу пружена једнократна 
помоћ једном или више пута у току године. Дакле, број корисника се не одређује 
према броју  пружених једнократних помоћи већ према чињеници да је ова 
врста помоћи коришћена барем једном у току године. 
 
117. Навести податке и информације о другим активностима 

и програмима локалне заједнице који су били усмерени 
на побољшање заштите одраслих психо-физички 
ометених лица 
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118. Број одраслих психо-физички ометених лица која се 
налазе на активној евиденцији центра на дан 31. 
децембар 2009. године и њихова структура према месту 
смештаја и старатељству  

Место смештаја 
Под 

старатељством 
Нису под 
старатељ. Укупно 

Установа  соц. заштите 75 0 75 

Прихватилиште/прих.станица 1 6 7 

Хранитељска породица 0 0 0 

Друга породица 0 0 0 

УКУПАН БРОЈ  76 6 82 

 
119. Број одраслих лица која су у поступку лишавања 
пословне способности на дан 31. децембар 2009. 

Година у којој је покренут 
поступак 

Број лица 

Покренут  пре 2008. године 1 

Покренут у току 2008. године 29 

Покренут у току 2009. године 5 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 35 

 
120. Број одраслих лица која су решењем суда лишена 
пословне способности а нису стављена под старатељство 
(стање на дан 31.дец. 2009.) 
 Број лица 
Поступак је у току 0 

Поступак није започет 0 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 0 

 
121. Број одраслих лица која се налазе на листи чекања за 
смештај у установу социјалне заштите (на дан 31. децембар 
2009.) 

Врста хендикепа Број лица 
Са оштећењем вида/слуха 0 

Ментална ометеност 0 

Душевно обољење 0 

Теже физички оболела 0 

Остала 0 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 0 

 
122. Ако је у општини организовано пружање услуге помоћи 
у кући за одрасла хендикепирана лица, навести број лица 
која се налазе на листи чекања на ову врсту помоћи  (на дан 
31. децембар 2009.) 
 

„Кућна нега“ – Ниш пружа ову врсту услуга, с тим што Центар 

ове податке нема у својој евиденцији. На основу сазнања од колега 
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који раде у овој установи имамо податак да 15 геронто-домаћица 
збрињава око 100 крисника, тако што сваком кориснику 3 пута 

недељно пружа услуге по два сата. На листи чекања се треунутно 
налази 80 потенцијалних корисника ових услуга.  

Удружење оболелих од мултипле-скерозе – Округа Ниш 
такође пружа помоћ у кући инвалидним лицима. Четири геронто-

домаћице у оквиру пројекта ''Помоћ у кући'' обилази 11 оболелих 
чланова Удружења. Помоћ се пружа лежећим, односно непокретним 

особама. 
НВО ''Каритас'' такође пружа помоћ у кући остарелим и 

инвалидним особама грађанима града Ниша. 

Удружење ''Самохраних мајки'' већ 3 године пружа помоћ 
инвалидним особама. Осам жена је ангажовано за ову врсту 

пружања услуга. Свака од ових жена има по 3 корисника које 
обилази три пута недељно и пружа потребне услуге.  

 
 

 
ОСТАРЕЛА ЛИЦА 

 
 
123. Број остарелих лица која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из републичког буџета 

Мере/облици 2008. 2009. 
Старатељство 97 111 

Привремено старатељство 85 101 

Додатак за помоћ и негу 734 761 

Увећани додатак за помоћ и 
негу 

140 151 

Материјално обезбеђење 202 232 

Смештај у установу 
соц.заштите 

275 283 

Смештај у другу породицу 1 1 

 
124. Број остарелих лица која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из буџета локалне заједице 
(општине/града) 

Мере/облици 2008. 2009. 
Помоћ у кући 12 9 

Дневни боравак 0 0 

Смештај у 

прихватилиште/прих.станицу 

2 19 

Једнократна помоћ у натуру 0  

Једнократна новчана помоћ 113 110 
Напомене: дописати и друге облике заштите ако их је било. 
Једнократна помоћ – подразумева се да је  остарелом лицу пружена једнократна 
помоћ једном или више пута у току године. Дакле, број корисника се не одређује 
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према броју  пружених једнократних помоћи већ према чињеници да је ова 
врста помоћи коришћена барем једном у току године. 
 
125. Навести податке и информације о другим активностима 

и програмима локалне заједнице који су били усмерени 
на побољшање заштите остарелих лица 
 

У оквиру Геронтолошког центра је 2009. године је 
функционисао Клуб за остарела лица Капацитет Клуба износи 100 

корисника, а 202 лица су евидентирана као чланови Клуба. Њима 
се пружају различите врсте услуга око одржавања хигијене 

простора, набавке хране и лекова. Члановима Клуба се пружају 

поред осталог фризерске услуге, помоћ приликом одржавања личне 
хигијене (купање, прање веша). У оквиру Клуба ради музичка и 

ликовна секција годинама. Клуб има свој хор, чији је диригент члан 
Клуба. Једна од могућности коју чланови клуба могу да користе је и 

''мајстор у кући''. Ове услуге се односе на поправку кућних 
апарата, водоинсталатерских услуга... Геронтолошки центар 

остарелим и немоћним лицима доставља тзв. „Храну на точковима“. 
У 2009. години је било евидентирано 78 корисника. 9 корисника је 

ово право остварило преко Центра за социјални рад, а 67-ро су 
чланови Клуба за старе, па су преко Клуба, односно Геронтолошког 

центра, остварили ово право.  
 

 
126. Број остарелих лица која се налазе на активној 

евиденцији центра на дан 31. децембар 2009. године и 
њихова структура према месту смештаја и старатељству 

Место смештаја 
Под 

старатељством 
Нису под 
старатељ. 

Укупно 

Установа  соц. заштите 75 218 283 

Прихватилиште/прих.станица 7 6 13 

Хранитељска породица 1 0 1 

Друга породица 0 0 0 

УКУПАН БРОЈ  83 224 307 

 
 
127. Број остарелих лица која су у поступку лишавања 
пословне способности (стање на дан 31. децембар 2009.) 

Година у којој је покренут 
поступак 

Број лица 

Покренут  пре 2008. године 10 

Покренут у току 2008. године 0 

Покренут у току 2009. године 0 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 10 
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128. Број остарелих лица која су решењем суда лишена 
пословне способности а нису стављена под старатељство 
(стање на дан 31.дец. 2009.) 
 Број лица 
Поступак је у току 0 

Поступак није започет 0 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 0 

 
129. Број остарелих  лица која се налазе на листи чекања за 
смештај у установу социјалне заштите (на дан 31. децембар 
2009.) 

Врста хендикепа Број лица 
Са оштећењем вида/слуха 0 

Ментална ометеност 0 

Душевно обољење 0 

Теже физички оболела 0 

Остала 0 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА 0 

 

130. Ако је у општини организовано пружање услуге помоћи 
у кући за остарела лица, навести број лица која се налазе на 
листи чекања на ову врсту помоћи (на дан 31. децембар 
2009. године) 
 

Кроз Пројекат ''Интегрисани сервис услуга за инвалидна и 
стара лица'' број грађана који је остварио ово право је 1150 (након 

16 табеле постоји ближе објашњење) и 202 корисника ово право 
остварује преко Клуба у оквиру Геронтолошког центра (ближа 

објашњења након 125 табеле). У Нишкој Бањи је такође прошле 
године реализован пројекат чије су активности биле усмерене на 

побољшање квалитета живота остарелих лица(16 табела), тако да 
можемо констатовати да је остарелим лицима пружено највише 

помоћи у односу на претходне периоде. 
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ПРОЈЕКЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СКУПА ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНОМ  
ОСОБЉУ 

 
131. Укупан број запослених у центру на дан 31. децембар 
2009. године 

Број запослених Стање 31.XII 2009. 
На одређено време 3 3.5% 

На неодређено време 83 96.5% 

УКУПАН БРОЈ 86 100% 
Пажња: податак се искључиво односи на запослене у центру! 

Ако у центру постоје организационе јединице или службе које пружају услуге 
дневног боравка, помоћи у кући, домског смештаја, саветовалишта, податке о 
запосленима навести посебно за сваку организациону јединицу или службу. 

 
Следеће табеле се искључиво односе на центар (искључују се остале 

јединице/службе) 

 
132. Структура стално запослених (односно запослених на 
неодређено време) 
према извору финансирања 

Извор финансирања Број радника (стање 31.XII 2009.) 
Републички буџет 62 74.7%$ 

Општински буџет 21 25.3% 

УКУПАН БРОЈ РАДНИКА 83 100% 

 
133. Врста послова на којима раде запослени на неодређено 
време који се финансирају из општинског буџета (стање 31. 
XII 2009.) 

Врста послова Број запослених 
Руководећи (директор, руководилац) 1 4.7% 

Стручни 12 57.1% 

Технички (возач, спремачица, мајстор, 

чувар и сл.) 
5 23.8% 

Административни 3 14.4% 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  21 100% 
Пажња: подаци се односе само на запослене на неодређено време који се 
финансирају из буџета општине/града 
 
134. Структура запослених на неодређено време према врсти 
посла који обављају 
(стање 31. XII 2009.) 

Врста посла Број 
Руководећи (директор, руководилац) 1 1.2% 

Стручни 64 77.2% 

Технички (возач, спремачица, мајстор, 

чувар и сл.) 

9 10.8% 

Административни 9 10.8% 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 83 100% 
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Пажња: у овој табели треба дати податке за све раднике запослене на 
неодређено време без обзира на извор финансирања 

 
135. Структура стручног особља запосленог на неодређено 
време (31.XII.2009.) 

Стручни профил Број 
Социјални радник 25 39.0 

Правник 12 18.7 

Психолог 11 17.2 

Педагог 6 9.4 

Андрагог 0 0 

Специјални педагог 1 1.6 

Социолог 5 7.8 

Друго 4 6.3 

УКУПАН БРОЈ СТРУЧНИХ РАДНИКА 64 100 

 

136. Структура руководећег и стручног особља према 
стручном профилу  
(стање 31.XII 2009.) 
Подаци се односе на директоре, руководиоце одељења, али и на руководиоце у 
оквиру центра – ако таква радна места постоје. 

 
Стручни 

прогфил 
Директор 

Руководиоци 

одељења 

Руководиоци 

службе 

Водитељи 

случаја 
Супервизори 

Социолог 1     
Социјални 
радник 

1  1   

Правник   1   
Психолог   1   
Педагог      
Андрагог      
Специјални 
педатог 

     

Економиста      
УКУПНО 2  3   
 
Потребе центра  
Треба навести следеће податке: 

• Тешкоће центра у  запошљавању радника одређених профила 
• Потребе центра за повећањем броја запослених и којих стручних профила 

(разлози) 

• Однос локалне заједнице према кадровским потребама центра 
• Најпотребнији програми за едукацију радника у наредном периоду 
• Друге релевантне информације. 

 
136 – а. Активности супервизора у 2009 
Број групних супервизијских састанака 7 

Број водитеља случаја за које је сачињен план 

циклуса индивидуалне супервизије 

eвиденција 

није вођена 
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137. О условима рада центра за социјални рад у 2009. 
години: 

a) Да ли величина пословног простора  ЦСР одговара стандардима? 

*да                    *делимично                  *не 

 
*површина пословног простора ЦСР у m2 1152 m2 

*број канцеларија 55. 
 
b) Да ли опрема ЦСР одговара захтевима редовне делатности 

*да       *делимично        *не 
*возила ком. 3  

*компјутери ком.  53. 

 
c) Да ли се поштују процедуре и стандарди одржавања  

простора (чишћење, грејање, ппз) *да    *делимично   *не 

опреме (сервиси, поправке)          *да    *делимично   *не 
 



 

 

IV АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЦЕНТРА 

У Служби за планирање и развој током 2009.год. су радили 
социјални радник, инжењер статистике и дипломирани социолог. 

Рад у овој Служби се заснивао на подацима из базе програма 
''Интеграл'', на подацима из досијеа корисника, до података се 

долазило коришћењем стручне литературе и часописа из области 
социјалне заштите, на основу сарадње и размене знања са 

колегама из других служби Центра и колегама из других 
институција. 

 
Током 2009. године у овој служби је урађено: 

• Средњорочни План рада Центра за социјални рад ''Свети 
Сава'' за период 2009-2013 година. 

• Програм рада Центра за 2010 годину. 

• Годишњи Извештај о раду Центра за 2009 годину. 
• Извештај рада Центра (квантитативни показатељи) за потребе  

Републичког Завода за социјалну заштиту. 
• Пражање информација за израду стратешког плана развоја 

социјалне заштите за потребе града Ниша 2010-2014. 
• Достављање информација Управи за привреду, одрживи 

развој и заштиту животне средине. 
• Израда рада ''Криза, вршњачко насиље, могући одговори 

локалне заједнице'' поводом Октобарских сусрета. Аутори рада 
су социолог ове службе и психолог тадашње службе за 

породични смештај. 
• Упитник: ''Мапирање услуга центара за социјални рад 

усмерених на заштиту жртава насиља у породици за потребе 
Министарства за рад и социјалну политику. 

• Достављање података ресорном Министарству због израде 

новог закона о социјалној заштити.  
• Годишњи статистички Извештај Центра за социјални рад за 

2009. годину, за потребе Републиог Завода за статистику града 
Ниша.  

• Табеларни статистички преглед рада Центра за социјални рад 
за период 1971-2009 година. 

• Месечни, тромесечни, шестомесечни статистички извештаји 
(образац РАД-1 о исплаћеним бруто зарадама запошљених 

према полу и степену стручне спреме и распону плата за 
потребе Републичког Завода за статистику.  

• Вођење библиотеке. 
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• Достава података Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту поводом израде Програма Регионалног 

просторног плана. 
• Достављање података и табеларни приказ деце без 

родитељског старања (2002-2008) због израде Стратегије за 
младе на нивоу града Ниша. 

• Пружање информација Одбору за људска права. 
• По потреби учествовање у појединим комисијама радника 

службе. 
• Израда спискова дежурних радника за викенд дежурство и 

хитне мере инетервенције.  

• У току 2009. године постављена је нова презентација на 
интернету са подацима о најважнијим делатностима и 

активностима Центра. Такође корисници који поседују рачунар и 
приступ интернету могу пратити најновије спискове радно 

ангажованих лица и исплатне спискове.  
• Урађен је видео надзор улаза у Центар тако да се може 

пратити кретање корисника и запослених у току и ван радног 
времена.  

 

 
Слика 19 – Фотографије добијене из видео надзора 

 
• У току јула и новембра 2009 године, рађена је обука радника 

Центра за социјални рад, због коришћења новог програма 
''Интеграл''. 

• Током 2009. године достављани су месечни спискови 
корисника народне кухиње, радног ангажовања и 

једнократних новчаних помоћи за потребе Управедечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту. 

• Достављање месечних спискова корисника субвенција за 
потребе “Обједињене наплате“ и „Наисуса“. 

• Достављани подаци стручном сараднику на изради Стратегије 
развоја града Ниша. 

• Свакодневна подршка корисницима ''Интеграла'' и осталим 

корисницима рачунарске мреже Центра. 
• Ажурирано око 500 корисника са неконзистентним подацима 
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• Урађен је и постављен као део презентације на Интернету 
први форум назван „Социо-форум“ који отвара могућност 

јавне дискусије, расправе по свим питањима од значаја у 
социјалној заштити и раду центара. Могу га користити 

ауторизовани корисници са претходном пријавом. 
• Реинсталација оперативних система и апликација на 20 

рачунара 
• Инсталиран  антивирусни систем . Уграђен Eset Smart Security 

Business Edition – верзија за мреже. Тиме је побољшана 
заштита рачунара како не би дошло до оштећења система и 

губљења података. 

• Из расходованих рачунара оспособљена два компјутера који 
служе за подршку видео надзору. 

• Инсталиран и монтиран систем електронског обавештавања 
корисника на улазу Центра.  

• Инсталиран и пуштен у рад Интернет прокси сервер , за 
регулисање саобраћаја ка Интернету. Овим сервером 

омогућен је приступ интернету свим корисницима интерне 
мреже Центра, са ограничењима у погледу посећивања 

сајтова. 
 

 



 

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА И ЗАПОШЉЕНО ОСОБЉЕ 

Правилником о организацији и систематизацији послова 
Центра за социјални рад ''Свети Сава'' – Ниш се уређује 

организација рада и организациони делови Центра за социјални 
рад, врста послова и степен стручне спреме за обављање 

одређених послова, број запослених и опис систематизованих 
послова. Овај Правилник у Центру за социјални рад „Свети Сава“ 

Ниш је ступио на снагу јуна месеца 2008. године, а децембра 2009. 
године је претрпео одређене измене. Правилниик о изменама и 

допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 
ЦСР ''Свети Сава'' Ниш је ступио на снагу 17.12.2009. године. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Организациону структуру Центра чине: 
 

• директор 

• помоћник директора 
• секретар  

• организационе јединице Центра 
• стручна и саветодавна тела. 

 
Послови у Центру су организовани по службама као 

организационим јединицама и то: 
 

1. Слулжба за пријем и управно-правне послове 

2. Служба за заштиту деце и младих 
3. Служба за заштиту одраслих и старих 

4. Служба за остваривање локалних права и услуга 

5. Служба за планирање и развој 
6. Служба – Саветовалиште за породицу 

7. Служба за финансијско-рачуноводствене послове 
8. Служба за помоћно-техничке послове. 

 
У циљу повезивања и интегрисања служби, правовременог 

обавештавања и координације између појединаца и 
организационих јединица у вршењу јавних овлашћења у Центру се 

образују стална и повремена стручна и саветодавна тела. 
• Стална тела су: Колегијум руководила, Колегијум 

служби, стална Комисија органа старатељства (Комисија за 
попис и процену вредности имовине штићеника). 

• Повремена тела су: стручни тимови. 
Правилником о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад 
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''Свети Сава'' донео је и изимене у делу руководећих места, 
односно промене у делу броја руководилаца служби на основу 

решења које је Центру упутило ресорно Министарство. На основу 
овог решења Министарство рада и социјалне политике финансира 

само три рукуводилаца служби и седам супервизора, с тим што се 
укидају руководећа места у Служби за хранитељство, Служби за 

планирање и развој, Саветовалишту за породицу и стручном 
раднику који се налазио на месту шефа Пријемне канцеларије. 

Помоћник директора и даље обавља послове у Служби за локалне 
услуге.  

На ово решење Колегијум руководилаца је упутио акт 

ресорном Министарству наводећи аргументовано потребе 
становника који живе у граду од 250.000 становника, наводећи да 

је дошло до увећања броја корисника, специфичности њихових 
потреба, увећања обима послова. Пошто је реч о нашим 

суграђанима у њиховом интересу би било да се идентификују 
потребе, да им се пруже недостајуће услуге и да се омогући развој 

социјалне заштите и социјалне политике на локалном нивоу.  
У садашњој важећој унутрашњој организацији наш Центар 

има само три службе које имају своје руководиоце. Након ступања 
на снагу новог Правилника, Служба за хранитељство више не 

функционише као самостална служба, већ се налази у оквиру 
Службе за децу и омладину. У Служби за планирање и развој 

уместо руководиоца је стручни радник планирања и развоја, а 
стручни радник који се налазио на месту шефа пријемне 

канцеларије је сада стручни радник-организатор. У оквиру 

Саветовалишта за породицу раде породични терапеут и породични 
саветник. Овим решењем Министарство рада и социјалне политике 

је Нишки центар, највећи центар у Србији, изједначило са малим и 
средњим центрима у земљи. 

Унутрашња организација у Центру за социјални рад која 
прати реформе у социјалној заштити има за циљ да пружене услуге 

корисницима омогуће задовољавање основних животних потреба, 
да ублаже ризике са којима се сусреће наше становништво и 

омогући искоришћавање потенцијала које наши корисници имају, 
како у њиховом интересу, тако и у интересу заједнице у којој живе. 

Примена Правилника омогућава да грађани Ниша имају 
приступ услугама и хитним, односно неодложним мерама 

интервенције уколико је то процена стручног радника. Сарадња 
међу институцијама у Граду је након примене ове унутрашње 

организације довела до постизања веће стручности и ефикасности 

у раду. 
Применом Правилника о организацији, нормативима и 

стандардима рада строго је дефинисан број радника које 
финансира ресорно Министарство из Републичког буџета на 

пословима јавних овлашћњења у Центру за социјални рад. Из 
средстава буџета града Ниша, након склопљеног Уговора са 

Центром за социјални рад, издвајају се средства на име зарада и 
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превоза за 21. радника који раде на пословима везаним за 
остваривање права из области социјалне заштите, односно 

повереним пословима из Одлуке о правима са територије града 
Ниша. 

На основу повећања броја корисника, на основу повећања 
пружених мера, услуга и облика социјалне заштите, неопходно би 

било да дође до повећања броја, како стручних, тако и 
административних радника.  

Нова унутрашња организација укључује примену ''вођења 
случаја'' који означава системски приступ у социјалном раду 

обухватајући процену, могућност одређене врсте услуга, 

планирање, координацију, надгледање и евалуацију услуга, а све 
са једним циљем превазилажења проблема наших корисника. Да би 

стручни радници одговорили свим овим захтевима неопходно би 
било да дође до повећања броја стручних радника који би 

перманентно били укључени у обуке, едукације, како би увек 
могли да одговоре на захтеве својих суграђана стручно. У 

зависности од тога како ће стручни радник урадити процену, 
пружити правовремену услугу, меру или облик заштите кориснику 

зависиће колико ће се он задржати у систему социјалне заштите. 
Кад говоримо о организацији у оквиру Центра за социјални 

рад мора се нагласити да се све ради са циљем да се нашим 
грађанима омогући доступност услуга, с тим што приоритет увек 

имају припадници рањивих група, деца, стари, инвалиди и 
припадници мањинских група. 

 

 



 

 

VI УСЛОВИ РАДА 

Зграда Центра за социјални рад има приземље и три спрата. 
Површина пословног простора износи 1152м2. За рад се користи 55 

канцеларија, а за састанке, обуке, едукације велика и мала сала 
Центра. Возни парк установе чине 2 возила марке ''Застава 10'', 

једно возило ''Suzuki Swift''. Један аутомобил ''Застава 10'' је 
набављен из средстава НИП-а,. други из Пројекта, где је носилац 

активности био Центар за социјални рад, а треће возило ''Suzuki 
Swift'' је старо 11 година. Распоред одлазака на терен или распоред 

за службена путовања се прави 2 до 3 дана унапред, међутим 
дешава се да треба хитно интервенисати, по приоритету 1, а да у 

Центру нема возила. У интересу наших корисника би било 
неопходно да Центар за социјални рад добије још једно возило, 

како би сем стручности у раду могла да буде и постигнута 

временска ефикасност, како би корисницима који се налазе у 
стању ризика могла да буде пружена правовремена заштита. 

Центар за социјални рад је прикључен на Градску топлану и 
кад говоримо о грејању можемо да кажемо да је у односу на 

претходне године квалитетније. Изузетак чине канцеларије у 
приземљу где су температуре ниже не због слабијег грејања, већ 

због велике фреквенције странака у току дана. 
У току 2009 године, техничка опремљеност Центра је 

изгледала овако: 
 

• 4 сервера  

• 53 рачунара 
• 17 штампача 

 

У односу на број радника и потребе неопходно би било 
набавити бар још 10. рачунара, јер од укупног броја рачунара не 

мали проценат је застарео и захтева промену.  
Пријемне канцеларије Центра су доступне свим корисницима, 

јер се налазе у приземљу установе. За лица са одређеном врстом 
инвалидитета постоји рампа за улазак у зграду. Током године је 

рађено на екстеријеру и ентеријеру зграде. Осим кречења зграде 
споља, сређиван је и унутрашњи простор Центра. Кречење 

ходника, набавка столица за кориснике, које су постављене по 
спратовима. Оплемењен је унутрашњи простор сликама.  

У току 2009. године постављен је и видео надзор. 
Све што је рађено, рађено је са циљем побољшања квалитета 

рада и задовољавања потреба корисника рационалним 
коришћењем средстава. 
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Потребе Центра су: 
 

• већи пословни простор јер у канцеларијма ради обично по 

два радника, а у четири канцеларије ради по три радника. 
Врло често због послова који захтева индивидуални рад, 

један од радника буде доведен у ситуацију да напушта 
простор у коме ради 

• аутомибил 
• већа средства за материјалне трошкове 

• нови рачунари 
• нова телефонска централа, јер је постојећа стара и дотрајала, 

те корисници као и радници врло често немају могућност да 

обаве телефонске разговоре 
• клима уређаји 

• набавка нових подова за ходнике и поједине канцеларије у 
Установи. 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„СВЕТИ САВА“ – НИШ 

 

 

 

 

Председница Управног одбора 

 

_________________________ 

Светлана Радовановић 
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1 Статистички Годишњак града Ниша, 2008. година, 117. страна 

2 Стратешки план развоја социјалне заштите – град Ниш  

(2010-2014), поглавлје 3 

3 Демографски преглед број 30/2008 

4 Демографски преглед број 28/2008 

5 Статистички Годишњак града Ниша, 2008. година, 72. страна 

6 Ревизија Стратегије развоја града Ниша, 18 страна 

7 Статистички Годишњак града Ниша, 2008. година, 113. страна 

8 Статистички билтен града Ниша 10-12 2008. 

9 Статистички билтен града Ниша 10-12 2008 

10 Статистички Годишњак града Ниша, 2008. година, 113. страна 

11 Статистички Годишњак града Ниша, 2007. година, 107. страна 

12 Национална служба за запошљавање – филијала Ниш 

13 Ревизија Стратегије развоја града Ниша, 28 страна 

14 Национална служба за запошљавање – филијала Ниш 

15 Лист Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

„Глас осигураника“, број 11, 15.јун 2009. године 

16 Републички завод за статистику, Саопштење број 296 

17  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – 

одељење за финансијске и опште послове - Ниш 

18 Ревизија Стратегије развоја града Ниша, 72. страна 

 


