
На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“,  број  88/08) и члана  72. Пословника  о  раду Градског  већа  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број  1/2013) и члана 12. Правилника о поступку
припреме,  израде  и  доставе  материјала  („Службени  лист  Града  Ниша“, број
125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 03.02.2015. године, доноси
                                                                                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

           I  Утврђује  се Предлог  решења  о усвајању  Извештаја  о  раду  са
Финансијским извештајем за 2014. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“
Ниш.

           II  Предлог решења о  усвајању Извештаја о  раду  са  Финансијским
извештајем за 2014. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш доставља
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.

III   За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређују се Мирјана Поповић, начелник Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту и Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад
„Свети Сава“ Ниш.

Број: 178-10/2015-03
У Нишу, 03.02.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



 

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“,  бр.  88/2008),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној
___________ 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I   УСВАЈА СЕ   Извештај  о  раду са Финансијским извештајем за
2014.годину Центра за социјални рад „Свети Сава“  Ниш, број   01-199  од
02.02.2015. године, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број
01-201 на седници одржаној 02.02.2015. године.

II Решење доставити:   Центру за социјални рад „Свети Сава“  Ниш,
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: ______________

У Нишу, _____________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

   ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

        ___________________



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад  „Свети  Сава“  Ниш  на
седници одржаној дана 02.02. 2015. године Одлуком бр. 01-201  усвојио   је
Извештај  о  раду  са  Финансијским извештајем  Центра  за  социјални рад
„Свети Сава“ Ниш за 2014. годину и доставио Управи за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту.

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

Центар за социјални рад је :

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

Највећи број домаћинстава, чак 63% припада категорији ниског и
средње ниског  материјалног  положаја.  Већина  тих  домаћинстава  нису  у
стању  да  измирују  своје  обавезе  по  основу  становања.  Најугроженије
категорије домаћинстава су сеоска домаћинства, домаћинства из категорије
социјално угрожених и рањивих друштвених група, ромска домаћинства,
расељена , избегла лица...

Током извештајног периода за 2014 годину на евиденцији Центра је
евидентирано  40.667  корисника,  односно  по  нашој  евиденцији  21.187
породица  се  обратило  Центру  за  социјални  рад,  како  би  остварили
одређене мере,  односно услуге.  Током 2014.  се  бележи  повећање броја
корисника у односу на 2012. годину од 23,52%, односно 6,26% у односу на
2013. годину.        

Кад говоримо о броју породица на активној евиденцији Центра на
дан 31.12. 2014. године се налази 21187 породица. У односу на претходни
извештајни период исказано је процентуално  повећање броја породица  од
9,12%, док је у односу на 2012. проценат повећања броја породица 26.60%



Већина корисника социјалне новчане помоћи припадала је ромској
популацији, поред осталог, јер је наталитет код ове популације, за разлику
од већинског народа, изузетно висок. 

Број  корисника  у  Центру  за  социјални  рад  из  категорије
незапослених износи око 16.486, мада тај број није апсолутан,  јер постоје
и корисници социјалне заштите о којима нема података о радном статусу.

Крајем 2014. године Влада Републике Србије је донела  У Р Е Д Б У
О  МЕРАМА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ. 

Мере  социјалне  укључености  су  активности  које  омогућавају
превазилажење  неповољне  социјалне  ситуације  корисника  новчане
социјалне помоћи, који је способан за рад (у даљем тексту: корисник), у
смислу Прописа о раду, Прописа о запошљавању, Прописа о пензијском и
инвалидском осигурању, Прописа који уређују образовање, Прописа који
уређују здравствену заштиту и Прописа о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом, којима се обезбеђује социјална
укљученост.  
Видови активације су:
1) образовање  укључивањем  корисника  у  одређени  образовни  ниво
(формално образовање),
2) стицање  знања  и  вештина  путем  организовања  обука,  курсева  и  сл.
(неформално образовање),
3) запошљавање,
4) лечење,
5)друштвено користан рад, односно рад у локалној заједници.

Центар за социјални рад је  овом Уредбом добио нова задужења и
обавезе за око 7800 корисника новчане социјалне помоћи, који то право
користе на основу незапослености, односно радне способности. 

Услуге неодложних интервенција, као услуге социјалне заштите се пружају
ради осигурања безбедности у ситуацијама које угрожавају живот, здравље
и развој  корисника и  обезбеђују  се  целодневно.Током претходне  године
реализована је 271 неодложна интервенција. 

Анализом броја корисника новчане социјалне помоћи за трогодишњи
период, 2012.-2014.година, дошло се до података да је у том периоду дошло
до  изузетно  високог  процентуалног  повећања  броја  корисника  новчане
социјалне  помоћи.  Један  од  кључних  разлога  за  то  је  доношење  новог
Закона о социјалној заштити, висок проценат евидентираних незапослених
лица и тешке социо-економске прилике у граду, јер све већи број грађана
живи у апсолутном сиромаштву. Број корисника новчане социјалне помоћи
током поменутог трогодишњег периода износио је :

- 2012. – 12.834
- 2013. – 15.471
- 2014. – 16.753



У 2014. корисници  народне кухиње   то право остварују по основу
неспособности за рад. Тако да  у 2014. години исказујемо број лица, а не
породица и он износи 1257.

У  извештајном  периоду  је  преко  Центра  остварило  право  на
једнократне  новчане  помоћи  3717  грађана.  Од  тога  је  841  грађанин
добровољно радно ангажован током 2014.године. Број корисника увећане
једнократне новчане помоћи износио је 83.

Специјализовани  послови  социјалне  заштите  обухватају
индивидуално  и  групно  саветовање  и  породичну  терапију,  медијацију,
спровођење  акредитованих  програма  интензивних  услуга  подрчке
породици,  акредитованих  социо  едукативних  програма  и  акредитованих
програма третмана. 

Имајући  у  виду  да  Центар  за  социјални  рад  „Свети  Сава“  Ниш
одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној
заштити  и  о  коришћењу  услуга  које  обезбеђује  Република  Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове
утврђене Законом и прописима донетим на основу Закона, и да,   у складу
са  локалном  самоуправом  учествује  у  пословима  планирања  и  развоја
социјалне  заштите  у  јединици  локалне  самоуправе,  Управа  за  дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења
као у диспозитиву.

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

      - НАЧЕЛНИК –
     Мирјана Поповић

      _______________
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Примљено: 02.02.2015 
Орг. Број Прилог Такса 
05 01-199   

Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  ОО  РРААДДУУ  ССАА  ФФИИННААННССИИЈЈССККИИММ  

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈЕЕММ  

ЗЗАА  

Светозара Марковића 41, Ниш 

22001144..  
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Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о 

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

 
У складу са Законом центар за социјални рад: 

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

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

o -предузима прописане мере 
-покреће и учествује у судским и другим поступцима 

o -води прописане евиденције 
-стара се о чувању документације корисника 

 
Послови који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се 

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

 
Послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се 

обезбеђивању стара аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе центар за 
социјални рад обавља у складу са прописом који доноси надлежни орган аутономне покрајине, 
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 
 
Центар за социјални рад: 
 

 иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе 
задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области 
социјалне заштите на територији јединице локалне самоуправе за коју је 
основан, 

  иницира и развија превентивне и друге програме, који доприносе спречавању 
и сузбијању социјалних проблема  

 и обавља и друге послове у области социјалне заштите у складу са законом и 
другим прописима. 

 
Центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања, а друге услуге социјалне 

заштите може пружити само у оквиру своје организационе јединице, ако добије лиценцу за 
пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема овлашћеног пружаоца услуга 
социјалне заштите. 
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Ниш је трећи Град по броју становника у 
Србији, након Београда и Новог Сада. У 
југоисточној Србији је највећи Град и представља 
седиште Нишавског управног округа. 

Читава Јужна и Источна Србија гравитира 
Граду Нишу. Нишавском управном округу 
припадају: Топлички, Јабланички, Пчињски, 
Зајечарски, Борски и Пиротски округ. 
           Нишавски округ чине Град Ниш и општине: 
Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ 
и Сврљиг. 

Град Ниш се налази у Нишкој котлини уз 
ушће Нишаве у Јужну Мораву. Од Београда је 
удаљен 237 километара. Посебну карактеристику 
рељефу овог краја даје Сићевачка клисура дуга 17 
километара, а дубока 350 до 400 метара. Ужи 
центар Града је на 194 метара надморске висине, а 
највиша тачка на територији Града је Соколов 

камен, врх на Сувој планини (1523 mетара).  
Површина Града износи 597 km2, што представља 0,7% површине Србије и 21,8% 

површине Нишавског округа. Директно или индиректно Ниш је повезан са европским 
окружењем. 

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

У градским насељима Ниша живи 72% укупног становништва, док 28% живи у 
приградским и сеоским насељима. Према урбано – руралној структури 2/3 становника чини 
градско, а 1/3 сеоско становништво. Наша села су демографски старија од градова услед 
деценијских миграција од села ка граду.  

Мрежу насеља чини 72 насеља, од тога 71 су насељена, а  једно место, село, Коритњак, 
нема више ни једног стално насељеног становника. Приградска и сеоска насеља заузимају већи 
део територије Града у односу на градско језгро.  

Више од половине становништва Ниша је аутохтоно, а 47,4% становништва спада у тзв. 
категорију „досељеничког“. У последњих неколико година су увећане дневне миграције из села у 
град. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нишавски управни округ 

 

 
Н        
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ГРАД НИШ 
 

Сам град Ниш је подељен на пет 
градских општина: општина: 
Медијана, Палилула, Пантелеј, 
Црвени Крст и Нишка Бања. 2002. 
године су формиране Црвени Крст, 
Палилула и Нишка Бања, док су 
2004. године почеле са радом  
Медијана и Пантелеј. 

Урбани део Града чине 
Медијана, Палилула, Црвени Крст 
и Пантелеј. Једина приградска 
општина је Нишка Бања. 
Територијално најмања, али по 
броју становника највећа општина 
у Граду је општина Медијана 

У укупној популацији 
Републике Србије Град Ниш 

учествује са 3,6%, а у становништву Нишавске области са 69,96%.  
 
Просечна густина становништва на нашој територији износи 436 становника на 

километар квадратни. Пет пута је овај број виши од републичког просека. Не само у градском 
подручју, густина становништва је већа и у сеоском подручју у односу на просек у Републици. 

 
 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА СТАНОВНИКА ПО ПОПИСИМА 
 

Број становника 

Град Ниш 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

109.280 122.100 148.354 195.362 232.563 248.086 250.518 260.237 

ГО 
Медијана 

22.907 27.323 38.232 60.627 77.252 86.626 87.405 85.9690 

ГО Нишка 
Бања 

12.406 12.872 14.261 14.497 14.661 14.949 15.359 14.680 

ГО 
Палилула 

26.969 30.517 37.876 52.277 64.465 71.035 72.165 73.801 

ГО 
Пантелеј 

25.774 27.631 31.851 38.132 44.151 41.595 42.137 53.486 

ГО Црвени 
Крст 

21.224 23.757 26.134 29.829 32.034 33.881 33.452 32.301 

 
У последњих неколико година број становника на територији Града Ниша је показивао 

следеће вредности1:  

                                                
1 Извор података:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Књига бр. 20 
Упоредно преглед броја становника ...Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014.  
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Година 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2011 

Станов-
ништво 

250.847 251.198 253.214 254.164 254.970 255.479 260.237 

 
Према последњем попису из 2011. године у Граду Нишу је живело 260.237 становника, 

док је у самом Граду  пописано 183.164 становника. 
 
 

 
 

СТАНОВНИШТВО ПРЕМА ВЕЛИКИМ СТАРОСНИМ ГРУПАМА ПО ПОПИСУ 1991. 2002. И 2011. 
ГОДИНЕ 

 

Старосна  
група 

0-14 15-64 65 и више непознато 

2011 36.196 180.299 43.742  

2002 38.427 173.151 37.412 1.528 

1991 47.881 174.715 24.171 1.319 

 
Кад говоримо о становништву истичемо да становништво Србије спада у најстарије 

европске и светске популације, са даљом негативном демографском тенденцијом. 
 

У периоду између два Пописа у Републици Србији је број становника смањен за 4,1%. У 
односу на предпоследњи Попис број становника Града Ниша је повећан за 3,9%, док је у 
Нишавској области број становника смањен за 1,4%.  
У Нишу је дошло до нарушавања природне равнотеже становништва  по старости, али нарушена 
је и природна равнотежа по полу.     

Процентуална старост становништва је увећана у периоду два Пописа са 40,3 године на 
41,4 године.Процентуална старост становништва се увећавала тако да је са 14.9% порасла на 
16.8%. Број старих у Нишавској области износи 19%. Док се број остарелог становништва стално 
повећава удео  младих до 24 године се смањио са 28,9% на 25,7%. Удео деце предшколског и 
школског узраста износи 13,9% и нижи је у односу на удео деце тог узраста у Србији. “Неопнодно 
да се оствари рурално-урбана равнотежа, Што на нашем подручју није случај, јер она 
представља један од предуслова опстанка  друштва уопште. Уколико је отежано или чак 
немогуће да се оствари урбано- рурална равнотежа, нарушена је и равнотежа у друштву.“2  

 

                                                
2 Негативни природни прираштај становништва Србије, Драгољуб Стоиљковић, Универзитет у 
Нишу,Економски факултет 
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УКУПАН БРОJ СТАНОВНИКА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА ОПШТИНА КОЈЕ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ 
НИШУ ПРЕМА ПОПИСИМА 2011. И 2002. 
 
  

 Укупно 
пописана 

лица 

Укупан број 
становника 

Апсолутни 
пораст-пад 

 
2011-2002 

Укупан 
број  

дома-
ћинстава 

Укупан 
број 

станова 
2011 2002 

Алексинац 53 894 51 462 57 749 -6 287 17 268 23 810 

Гаџин Хан 8 770 8 357 10 464 -2 107 3 650 7 197 

Дољевац 19 158 18 441 19 561 -1 120 5 363 6 598 

Мерошина 14 317 13 916 14 812 -896 4 076 5 967 

Ражањ 9 676 9 137 11 369 -2 232 2 988 4 619 

Сврљиг 14 724 14 224 17 284 -3 060 5 466 9 063 

 
 

 
 
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ДОМАЋИНСТАВА ПО ПОПИСИМА3 
 

Број домаћинстава 

Град Ниш 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

27.798  29.935 39.808 56.581 72.298 78.007 85.269 89.903 

ГО 
Медијана 

8.608 9.130 12.669 20.324 26.981 29.373 31.875 32.190 

ГО Нишка 
Бања 

2.576 2.763 3.655 3.994 4.538 4.849 5.315 5.011 

ГО 
Палилула 

7.085 7.599 10.170 15.082 19.678 21.307 23.612 24.777 

ГО 
Пантелеј 

5.022 5.480 7.005 9.364 11.744 12.566 13.964 18.013 

ГО Црвени 
Крст 

4.507 4.963 6.309 7.817 9.357 9.912 10.503 9.912 

 
2,9 члана у просеку живе у једном домаћинству, а број домаћинстава износи, по 

Попису из 2011. године 89.903.  Самачка домаћинства су заступљена са 19%, двочлана 
домаћинства са 26%, трочлана са 22%, а четворочлана са 21%. 

                                                
3 Извор података:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Књига бр. 20 
Упоредно преглед броја становника ...Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014.  
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СТАНОВНИШТВО СТАРО 10 И ВИШЕ ГОДИНА ПО ПИСМЕНОСТИ, 
А НЕПИСМЕНИ И ПРЕМА СТАРОСТИ, ПО ПОПИСИМА 

 

По пописима 

 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Укупно Град 
Ниш 

119.682 166.628 198.160 217.126 226.453 236.173 

Неписмени:       

Број 
неписмених 

18.845 20.982 13.849 9.179 4.781 2.697 

Учешће у 
укупном 
становништву % 

12,70 10,74 5,95 3,70 1,91 1,04 

Од 10-19 година 349 783 244 103 248 169 

Од 20.34 година 2.268 909 485 435 248 288 

Од 35-64 година 12.161 12.205 6.005 2.912 728 523 

65 и више 
година 

4.067 7.085 7.115 5.727 3.557 1.717 

Неписмени на 
1000 становника

127 107 60 37 19 10 

                 
              НАШИ КОРИСНИЦИ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И РОДНОЈ  
                                              ПРИПАДНОСТИ  

 
ДЕЦА , МЛАДИ , ОДРАСЛИ , СТАРИЈИ    

Образовање M Ж Укупно 

Без школе / неквалификован 1883 2118 4001 

Непотпуна основна школа 484 525 1009 

Основна школа 2044 2146 4190 

Непотпуна ССС / ПКВ 430 220 650 

Средња стручна спрема / КВ 4849 3741 8590 

Више образовање / ВК 754 1037 1791 

Високо образовање 436 625 1061 

Похађа предшколску наставу 48 29 77 

Похађа основну школу 1057 954 2011 

Похађа средњу школу 514 424 938 

Похађа вишу школу / факултет 177 247 424 

Похађа курс/течај    

Не похађа школу 544 502 1046 

Прекинуо-ла школовање 3  3 

Без одговора 5821 9047 14868 

УКУПНО: 19044 21615 40659 
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Званични статистистички подаци, на нашој територији, су да су процентуално жене са нижим 
степенима образовања у односу на мушкарце. Присутан патријархални модел, нарочито у 
руралним подручјима доводи до разлике у степену образовања, а код особа са сметњама у 
развоју такође се сусрећемо са оваквим показатељима. На основу наше евиденције и  код наших 
корисника је већи проценат жена са нижом школском спремом, у односу на мушкарце. 

 Многобројни су узроци емиграције становништва: политички, економски, спортски, 
уметнички, образовни, здравствени, етнички, породични.4 Висок проценат становништва са 
територије југоисточне Србије је напустио земљу и  емигрирао, а најчешћи разлози леже у социо-
економској неразвијености подручја на коме живимо. Садашње стање одражава висок степен 
депопулације, изразите миграције, механичко кретање становништва, пражњење унутрашњости. 
По правилу скоро и искључиво одлазе млади људи у годинама када су репродуктивно 
најспособнији. Њиховим одласком из земље смањује се очекивано повећање броја становника, 
па се у целини број становника у Србији непрестано смањује. Напуштањем Србије долази до 
пораста броја становника  у земљама у које су Срби емигрирали.5 

    Погрешна развојна политика је допринела и довела до пражњења руралног простора 
југоисточне Србије. Непостојање адекватне политике регионалног развоја, односно неадекватан 
концепт развоја недовољно развијених подручја је један од фактора који је генерисао субразвој, 
тј. развој неразвијености у југоисточној Србији.6 
 
                                             ВИТАЛНИ ДОГАЂАЈИ  
 

 Живорођени Умрли Природни 
прираштај 

Умрла 
одојчад 

Живорођени 
уз тручну 

помоћ број на 1000 
станов. 

број  на 1000 
станов. 

број на 1000 
станов. 

број на 1000 
живорође
них  

1999 2.313 9,2 9.851 11,4 - 538 - 2,1 33 14,3 2.310 

2000 2.443 9,8 2.936 11,7 - 493 - 1,9 43 17,6 2.436 

2001 2.579 10,3 2.854 11,4 - 275 - 1,1 31 12,0 2.573 

2002 2.453 9,8 2.977 11,9 - 524 - 2,1 38 15,5 2.441 

2003 2.550 10,1 2.973 11,8 - 423 - 1,7 25 9,8 2.540 

2004 2.582 10,2 2.910 11,5 - 328 - 1,3 22 8,5 2.572 

2005 2.591 10,2 3.221 12,7 - 630 - 2,5 20 7,7 2.590 

2006 2.672 10,5 3.018 11,9 - 346 - 1,4 25 9,4 2.670 

2007 2.544 10,0 3.244 12,7 - 700 - 2,7 15 5,9 2.542 

2008 2.539 9,9 3.156 12,4 - 617 - 2,4 22 8,7 2.532 

2009 2.612 10,2 3.266 12,8 - 654 - 2,6 25 9,6 2.611 

2010 2.611 10,2 3.162 12,4 - 551 - 2,2 22 8,4 2.611 

2011 2.482 9,7 3.316 13,0 - 834 - 3,3 23 9,3 2.482 

2012 2.465 9,5 3.291 12,7 - 826 - 3,2 15 6,1 2.464 

2013 2.423 9,4 3.190 12,3 - 767 - 3,0 14 5,8 2.423 

                                                
4 Негативни природни прираштај становништва Србије“стр.78, Драгољуб Стоиљковић 
5 „Негативни природни прираштај становништва Србије“стр.78, Драгољуб Стоиљковић, Универзитет у 
Нишу, Економски факултет 
6Становништво Југоисточне Србије:демографска репродукција и социо-културна динамика,Љубиша   
Митровић  
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У периоду 1999 - 2013. године за Град Ниш је карактеристичан негативни природни 

прираштај, који се бележи из године у годину. Стопа броја умрлих из године у годину расте. 
2013. године она износи  12,3 умрлих на хиљаду новорођених. Бројчано исказано у 2014. је 
рођено 2423 бебе, а умрло је 3190 грађана. Негативни природни прираштај за 2013. износи -767 
грађана.  

Број живорођене деце  рођене уз стручну помоћ иде у прилог томе да се из године у 
годину смањује број умрле одојчади на 1000 становника. 2000. године је број умрле одојчади на 
1000 становника износио 17,6 а 2013. број умрле одојчади износи 5,8.7   

 
Процес демографског старења има две карактеристике, са једне стране смањење удела 

младих, а са друге повећање удела старих. Оно што                                                        
условљава овај процес је вишегодишња недовољна репродукција становништва. Једино три 
града у Србији, један од њих је и наш Град, могу да покрију губитак становништва изазваног 
већим бројем умрлих од броја рођених досељавањем људи из мањих градова, односно из 
мањих средина.  
           Индекс разведених бракова показује висок пораст. На 1000 закључених бракова је 
разведено 353 брака, што представља највећи број разведених бракова у периоду од 1999. 
закључно са 2013. годином. 

Кад  анализирамо број склопљених бракова закључујемо да се партнери, који одлуче да 
живе у брачној заједници, ту одлуку доносе старији,  у односе на претходне периоде. Новина, 
такође у односу на претходне године је и то да се процентуално увећава број брачних заједница, 
где је партнерка старија од свог партнера.. 
 
 

 
ВИТАЛНИ ДОГАЂАЈИ ПО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА 2013. ГОДИНЕ 

 

 Живорођени  Умрли Природни 
прираштај  

број на 1000 
станов. 

број на 1000 
станов. 

број на 1000 
станов. 

Град Ниш 2.423 9,4 3,190 12,3 - 767 - 3,0 

ГО Медијана 868 10,1 1.094 12,8 - 226 - 2,6 

ГО Нишка Бања 114 7,8 219 15,0 - 105 - 7,2 

ГО Палилула 657 8,9 855 11,6 - 198 - 2,7 

ГО Пантелеј 440 8,2 541 10,1 - 101 - 1,9 

ГО Црвени Крст 344 10,8 481 15,0 - 137 - 4,3 

 
Анализирајући број живоређених, умрлих и природни прираштај по општинама у Нишу  најтежа 
је ситуација у Општини Нишка Бања, где је најмањи број живорођених, највећи број умрлих и 
највиши је негативни природни прираштај. Просечна старост становника у овој Општини је 
највећа у Граду.                         

                                                
7 Извор података:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Књига бр. 20 
Упоредно преглед броја становника ...Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014.  
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  ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ 
 
 

ГРАД  НИШ  

Градска општина 
Медијана 

 

Градска општина 
Палилула 

просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса  

просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

2014 

Јануар 47.212 34.114 51.613 37.150 41.631 30.509 

Фебруар 55.178 39.789 58.429 42.060 37.532 27.211 

Март 53.720 38.852 56.001 40.424 38.961 28.448 

Април 55.262 39.756 57.249 41.095 43.236 31.457 

Мај 53.854 38.922 56.112 40.493 38.164 27.810 

Јун 52.450 37.846 56.465 40.687 40.442 29.448 

Јул 57.293 41.361 57.600 41.385 45.784 33.818 

Август 56.718 40.967 59.466 42.876 40.355 29.435 

Септембар 55.477 39.896 58.328 41.911 39.615 28.758 

Октобар 55.855 40.473 58.756 42.418 40.535 29.641 

Новембар 55.312 40.012 57.583 41.618 39.623 28.900 

Децембар - -  - - - - 

Јануар –
децембар 

- - - - - - 

 Градска  
општина 
Пантелеј 
 

Градска 
општина 
Црвени Крст  

Градска 
општина  
Нишка 
Бања 

 просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса  

просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

2014 

Јануар 31.582 23.344 36.159 26.224 42.070 30.665 

Фебруар 44.304 32.452 62.081 44.733 44.398 32.480 

Март 43.983 32.248 61.896 44.727 47.378 34.416 

Април 45.696 33.275 63.577 45.600 44.243 32.299 

Мај 42.759 41.682 66.596 57.110 41.137 30.080 

Јун 41.846 30.431 49.981 36.067 37.552 26.962 

Јул 49.809 36.042 75.083 54.528 44.216 32.026 

Август 46.250 33.786 63.661 45.988 49.442 35.703 

Септембар 45.357 32.796 61.536 44.148 46.193 33.128 

Октобар 44.847 33.022 64.729 47.338 37.517 27.106 

Новембар 46.173 33.900 67.994 48.946 38.487 27.886 

Децембар - -  - - - - 

Јануар –
децембар 

- - - - - - 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ 
 
 
Незапослена лица по полу и стручној спреми 
 
 Незапослена 

лица 
Претходно радно искуство Особе са 

инвалидитетом Први пут траже Били у радном 
односу 

Укупно  Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно  Жене 

Укупно 34.567 15.935 9.250 4.375 25.317 11.560 502 180 

Степен 
стручне 
спреме 

I  4.973   1.600 1.684    696   3.109      904   64   24 

II     183        70      36      22          147        48   10     5 

III   8.826  3.280 1.653    665   7.173   2.615 216   64 

IV 12.738 6.490 3.542 1.585  9.196   4.905 161   72 

V      565      97      40      23     525        74   11     0 

VI-1  1.926 1.304    290    160  1.636       874   15    7 

VI-2     748    490    402    249     346      241     1    0 

VII-1  4.714 2.830 1.596   970  3.118   1.860   23    7 

VII-2       64      39        5       3       59        36     1      1 

VIII       10        5        2        2           8          3     0    0 

 

                                                
8 Статистички годишњак Града ниша за 2013. годину 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО ПОЛУ- НИШАВСКИ ОКРУГ, ГРАД НИШ И ЊЕГОВЕ 
ОПШТИНЕ НА ДАН 31.12. 2014.ГОДИНЕ9 
 

 УКУПНО 

Укупно Жене 

НИШАВСКИ ОКРУГ 51.000 23.114 

Алексинац 7.403 3.283 

Гаџин Хан 1.267 502 

Дољевац 2.794 1.160 

Мерошина 2.466 1.121 

Ражањ 694 316 

Сврљиг 1.809 797 

   

Нишка Бања 2.615 1.277 

Ниш  - Пантелеј 6.571 3.105 

Ниш – Црвени Крст 5.007 2.038 

Ниш – Палилула 10.285 4.528 

Ниш – Медијана 10.089 4.987 

ГРАД НИШ 34.567 15.935 

 
 
 
БРОЈ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША НА ДАН 31.12.2014. 
 
 

КАТЕГОРИЈА Инвалидски  Старосна 
пензија 

Породична 
пензија 

   УКУПНО 

Фонд запослених      8.328 34.323 10.069 52.720 

Фонд смосталних 
делатности 

504   1.375       494   2.373 

Фонд 
пољопривредника 

     91       1.344       1.375  1.597 

Војни фонд 614 2.256 1.375 4.245 

УКУПНО       9.537               39.298 12.100 60.935 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Извор података:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Књига бр. 20 
Упоредно преглед броја становника ...Републички завод за статистику србије, Београд, април 2014.  
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БРОЈ КОРИСНИКА И ПОРОДИЦА ЕВИДЕНТИРАНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЗА ПЕРИОД 2012-2014. ГОДИНА 

 
 

Година 2012 2013 2014 

Породица 15551 19254 21187 

Корисника 31102 38119 40667 

 
 

 
 
 

    

     
     

     
     
     

     
     
     
     

     
     

 
Током извештајног периода за 2014 годину на евиденцији Центра је евидентирано 40.667 

корисника, односно по нашој евиденцији 21.187 породица се обратило Центру за социјални рад, 
како би остварили одређене мере, односно услуге. Током 2014. се бележи  повећање броја 
корисника у односу на 2012. годину од 23,52%, односно 6,26% у односу на 2013. годину.         

Кад говоримо о броју породица на активној евиденцији Центра на дан 31.12. 2014. године 
се налази 21187 породица. У односу на претходни извештајни период исказано је процентуално  
повећање броја породица  од 9,12%, док је у односу на 2012. проценат повећања броја породица 
26.60% 

Кад анализирамо националну припадност наших корисника долазимо до податка да је 
висок проценат наших корисника неопредељен.Један од разлога  за толики број неопредељених 
је висок проценат ромске популације, која живи на територији Града Ниша. Приликом званичних 
пописа становништава на нашој територији се декларишу као Роми, само око 7000 грађана. По 
неким проценама, читавих 10% становништва, односно око 26.000 грађана припада ромској 
националности. Висок проценат  корисника социјалне новчане помоћи припада ромској 
популацији, поред осталог, јер је наталитет ког ове популације, за разлику од већинског народа, 
знатно виши. Један број грађана не жели да се изјасни о својојој националној припадности, 
користећи своје законско право.  
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Година 2012 2013 2014 

Мера - услуга 34712 41330 42180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број поднетих мера-услуга у периоду од три године, 2012-2014. бележи такође пораст од 
17,70%. Такође се код броја захтева бележи знатан пораст. У односу на 2012. годину проценат 
повећања износи 20,69%.  

 
 
 

Година 2012 2013 2014

Захтева 31266 32324 39423

 
 

 
 
  

Година 2012 2013 2014

НСП (породица) 5046 5930 7133

НСП (корисника) 12834 15471 16753

ЈНП (корисника) 3923 3633 3717

СУБВЕНЦИЈА (пород.) 3030 3501 3842

КУХИЊА (породица) 2497 2683 1257

ЕЗК (породица) 1217 1529 1631
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Дуготрајне кризе, присутна економска, социјална и криза вредности  довеле су до 

повећања броја породица, односно корисника који су се обратили Центру. Посебно економска 
криза посредно или непосредно погађа већину породица, тако што долази до ремећења 
породичних функција. Вредносна и морална криза се обично јављају касније, али се најтеже 
разрешавају.  

Кад говоримо о друштвеним приликама, односно друштвеним условима и ризицима са 
којима живи наше становништво суочавамо се са многобројним социјалним проблемима. Један 
од највећих социјалних проблема са којим живи становништво у нашој средини је и даље 
сиромаштво. Сиромаштво не само као недовољност финансијских средстава за задовољење 
основних животних потреба, већ сиромаштво које се поистовећује са социјалном искљученошћу, 
зато што подразумева и немогућност учествовања у друштву у различитим облицима. Осим 
сиромаштва незапосленост представља такође велики социјални проблем,  а као последица 
целокупне ситуације настају социјалне болести.  

На основу претходне табеле очигледно је да број корисника Центра, односно мера и 
услуга које користе, независно да ли су у питању јавна овлашћења или су услуге на основу 
Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша у сталном порасту. 
Код корисника новчане социјалне помоћи бележи се пораст у периоду 2012-2014. од 23,39%. 
Проценат повећања броја породица које остварују ово право, у истом периоду је 29,25%. Код 
грађани који остварују право на субвенције у истом временском периоду је дошло до повећања 
процента од 21,13. 

У табеларном приказу грађана, који су остварили право на Народну кухињу, 
квантитативни показатељи не исказују чињенично стање, јер су до 2014. године ово право 
остваривале породице, тако да је за 2012. и 2013. годину приказан број породица које су 
остваривале то право, а у 2014.  су то корисници, који то право остварују по основу 
неспособности за рад. Тако да  у 2014. години исказујемо број лица, а не породица. 
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Година 2012 2013 2014 

Једнократне 2162 1636 1990 

Увећана ЈНП 34 9 83 

Радно ангажовање 945 791 841 

 
Радно способним лицима смо пружали могућност добровољног радног ангажовања, јер је 

наша надлежна Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту наставила са 
склапањем уговора о међусобној сарадњи са установама које искажу потребе за одређеним 
профилима радника. Центар у сарадњи са Управом  омогућава незапосленим лицима да се 
радно ангажују, тако да се из буджета Града средства наменски троше за грађане, који могу да 
сами остваре зараду. На тај начин смо постизали позитивне ефекте, како код корисника, који су 
били укључени у радни процес и нису имали осећање социјалне искључености, тако и код Града, 
са друге стране, јер је имао већу могућност да новчана средства из буџета Града буду усмерена 
за задовољење потреба, углавном радно неспособних грађана. 

 

 
 

СТАТИСТИКА ДОНЕТИХ РЕШЕЊА ЗА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У 2014. 

РАЗЛОГ - ОСНОВ БРОЈ РЕШ. ВРЕДНОСТ 

намирнице (храна, средства за хигијену и сл.) 354 1.345.850,00 

огрев 7 37.000,00 

уџбеници / школски прибор / екскурзија и сл. 22 112.000,00 

одећа, обућа и сл 29 127.000,00 

лекови / лекарске услуге 887 6.288.089,00 

превоз 26 128.761,00 

побољшање стамбених услова 72 1.294.095,00 

смрт једног или више чланова породице 89 1.363.240,00 

трошкови пролазника 17 38.100,00 

друге потребе 356 2.233.373,00 

по одлуци ИО Општине Палилула 1 5.000,00 

по одлуци ИО Општине Црвени Крст 198 2.502.000,00 

по одлуци ИО Општине Пантелеј 79 437.000,00 

по одлуци ИО Опшрине Нишка Бања 128 649.000,00 

добровољно радно ангажовање 4484 19.811.400,00 

У К У П Н О 6749 36.371.908,00 
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Највећи број донетих решења за тренутне новчане помоћи је донет на име набавке 
лекова и за задовољавање основних животних потреба, односно за храну, набавку средстава 
за хигијену и слично.  

По одлуци ИО Општине Црвени Крст донет је највећи број решења за једнократне 
новчане помоћи, 198, ИО Општина Нишка Бања 129 и ИО Општина Пантелеј 79.  

 
СТАТИСТИКА НАЛОГА ЗА ИСПЛАТЕ ЗА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ПЕРИОД 

РАЗЛОГ - ОСНОВ БРОЈ РЕШ. ИСПЛАЋЕНО 

намирнице (храна, средства за хигијену и сл.) 301 1.176.700,00 

неопходне ствари (апарати, намештај и сл.)     

огрев 5 30.000,00 

уџбеници / школски прибор / екскурзија и сл. 21 154.000,00 

одећа, обућа и сл 22 97.500,00 

лекови / лекарске услуге 702 4.991.739,00 

превоз 21 59.680,00 

побољшање стамбених услова 60 1.244.095,00 

смрт једног или више чланова породице 77 1.158.500,00 

трошкови при смештају у установу или другу породицу 3 15.000,00 

трошкови пролазника 17 75.100,00 

друге потребе 278 2.000.065,00 

трошкови вантелесне оплодње     

по одлуци ИО Града Ниша     

по одлуци ИО Општине Палилула 1 5.000,00 

по одлуци ИО Општине Црвени Крст 177 2.266.000,00 

по одлуци ИО Општине Медијана 0 0 

по одлуци ИО Општине Пантелеј 75 408.000,00 

по одлуци ИО Општинее Нишка Бања 123 617.000,00 

добровољно радно ангажовање 1594 15.835.200,00 

У К У П Н О 3477 30.133.579,00 

   
   

             Урађен број решења и број исплаћених се по основу исплате слажу са бројем решења, 
која су урађена на име набавке лекова, односно исхране и средстава за хигијену.  

По Одлуци ИО Општине Црвени Крст је урађена исплата за 177 корисника,  По Одлуци 
ИО Општине Нишка Бања урађена је исплата за 123 корисника, и 75 корисника Општине Пантелеј 
је остварило ово право. 
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За одрасла, односно, остарела лица је преко Центра за социјални рад смештено у 
Геронтолошки Центар 376 грађана, од тога до 65 година старости смештено је 44 грађана, а 332 
је старије од 65 година. Овде говоримо о смештају лица која су смештавана у Геронтолошки 
центар, а није реч о лицима, која су смештавана у „Ескулап-у", првом приватном Геронтолошком 
дому у Нишу. 

 

СМЕШТАЈ У Г.Ц. 

Старост Корисника 

до 65 година 44 

преко 65 год. 332 

Укупно 376 

 
 
У Прихватилиште Геронтолошког  центра  је током године Центар сместио 22-је одраслих 

и остарелих лица, за које у моменту смештаја није постојао адекватнији начин збрињавања. 
 

СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ 

Старост Корисника 

до 65 година 12 

преко 65 год. 10 

Укупно 22 

 
 

У оквиру Дома „Душко Радовић“ Центар је током 2014. године у Прихватну станицу Дома 
сместио 33-је деце и младих до 25 година старости. У периоду од 15 до 17 година је смештен 
највећи број младих са поремећајима у понашању. Процентуално је смештаван већи број 
девојака у односу на младиће, што представља новину у односу на претходне године. 

ПРИХВАТНА СТАНИЦА 

Узраст Ж М Укупно 

3-5 0 0 0 

6-14 8 7 15 

15-17 10 6 16 

18-25 0 2 2 

Укупно 18 15 33 

 
У Малој Домској заједници је током 2014. године било на смештају 11-ро деце и младих. 

 

МАЛА ДОМСКА ЗАЈЕДНИЦА 

 Узраст Ж М Укупно 

3-5 0 0 0 

6-14 0 1 1 

15-17 2 2 4 

18-25 2 3 5 

>25 0 1 1 

Укупно 4 7 11 

 

СМЕШТАЈ У ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ 

Старост Корисника 

до 65 година 16 

преко 65 год. 21 

Укупно 37 
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            36-ро деце и младих су радници Центра за социјални рад сместили у Прихватну станицу 
Завода за васпитање омладине. Смештај деце и младих је рађен у току и ван  радног времена. 
Тим радника који ради Хитне мере интервенције је смештај радио ван радног времена од 15 
часова до 7 и 30 сваког радног дана, за време викенда и празника.  

Од укупног броја смештене деце и младих 33-је је било старости до 18 година, а троје је 
било старије од 18 година. 30-ро деце и младих је било мушког пола. Кад говоримо о 
националној припадности смештене деце и младих евидентирано је 18-ро корисника српске 
националности, 16-ро ромске, а двојица корисника су се декларисали као Албанци.  

Радници Центра за социјални рад су током 2014 године у Завод за васпитање омладине 
смештали децу,  младе и лица која су се изјашњавала да су малолетна, стране држављане без 
пратње у Радну јединицу ове установе. „Центар за малолетна лица без пратње родитеља, 
односно старатеља“. Капацитет ове јединице је 10 места. Током 2014. године у овој Радној 
јединици је било на смештају 98 лица. Од тог броја 86 су били мушкарци, а смештено је и 12 
особа женског пола. Капацитет ове Радне јединице је био недовољан за пријем оволиког броја 
страних држављана. Сви су се  они , приликом пријема, декларисали као малолетни, мада је 
наведени податак  непоуздан са обзиром да је добијен од њих самих и условљен је личним 
интересима, које могу једино да остваре као малолетна лица.  

Највећи број смештених лица су били страни држављани из Авганстина њих 74-ро и 
Сирије, 15-ро. Остали страни држављани су били из  Бугарске-2, Црне Горе-1, Сомалије-1, 
Пакистана-1, Мјанмара-1, Јужне Африке-1, Нигерије-1 и Малија-1. Привремени старатељи за ове 
малолетне имигранте су били радници Завода за васпитање омладине. Дужина смештаја ових 
лица се кретала у распону од једног дана до две недеље. Највећи број ових лица се налазио на 
смештају око недељу дана. 
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Насиље и експлоатација 
 
Што се тиче појаве насиља у породици и партнерским односима, као и међу децом  и 

омладином, следеће табеле показују учесталост пет појавних облика насиља.. Жртве физичког 
насиља, жртве сексуалног насиља, жртве емоционалног насиља, сексуалне експлоатације и 
радне експлоатације. 

Слећећа табела обихвата и четири облика експлоатације малолетних и пунолетних лица, 
мушког и женског пола. Просјачење, закључење принудног брака, жртве трговине људима и 
остале облике експлоатације. 

 
Евидентно је да особе женског пола трпе све појавне облике насиља и експлоатације у 

троструко већем обиму него мушкарци. Најучесталије је физичко насиље, а затим емоционално 
насиље над особама женског пола. Овај показатељ не указује на чињенично стање у нашој 
средини, већ пре указује на то да се жене одлучују да тек  пријаве насиље у породици, кад је оно 
физичко, док се теже одлучују да дођу у Центар или МУП и пријаве емоционално насиље.  
 
 
 Асоцијално понашање и делинквенција 
 
.                       
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НОВЕ АКТИВНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 2014. ГОДИНИ 
 
 

Крајем 2014. године Влада Републике Србије је донела  У Р Е Д Б У  О  МЕРАМА 
СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ.  

 
Мере социјалне укључености су активности које омогућавају превазилажење неповољне 

социјалне ситуације корисника новчане социјалне помоћи, који је способан за рад (у даљем 
тексту: корисник), у смислу Прописа о раду, Прописа о запошљавању, Прописа о пензијском и 
инвалидском осигурању, Прописа који уређују образовање, Прописа који уређују здравствену 
заштиту и Прописа о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, 
којима се обезбеђује социјална укљученост.   

 
Видови активације су: 
 

1) образовање укључивањем корисника у одређени образовни ниво (формално образовање), 
2) стицање знања и вештина путем организовања обука, курсева и сл. (неформално 
образовање), 
3) запошљавање, 
4) лечење, 
5)друштвено користан рад, односно рад у локалној заједници. 
 

Центар за социјални рад је овом Уредбом добио нова задужења и обавезе за око 7800 
корисника новчане социјалне помоћи, који то право користе на основу незапослености, односно 
радне способности.  

 
Центар: 
  

1) са корисником закључује споразум о активном превазилажењу његове неповољне социјалне 
ситуације који садржи активности и обавезе корисника, као и могућност умањења и престанка 
права на новчану социјалну помоћ у случају неоправданог неизвршавања обавеза из споразума 
(у даљем тексту: индивидуални план активације), у складу са законом, 
 
2) упућује корисника упутом код носиоца појединих активности, 
  
3) редовно комуницира са запосленим код носиоца појединих активности који је задужен за 
непосредан рад са корисником, 
 
4) прати остваривање планираних активности. 
 
За ову врсту нових задужења Центру би било неопходно обезбедити нове раднике и материјална 
средства за обављање свих потребних радњи у поступку. За сваког корисника новчане социјалне 
помоћи, ког је потребно обићи на терену, потребно је: 
1)СКЛОПИТИ СПОРАЗУМ О АКТИВАЦИЈИ,  
2)ИЗДАТИ  УПУТ КОРИСНИКУ ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДНЕ АКТИВАЦИЈЕ 
3)И ПРАТИТИ КОРИСНИКА КРОЗ ЛИСТ ПРАЋЕЊА АКТИВАЦИЈЕ.  
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По сваком кориснику потребно је одштампати минимум 5 листа папира, што је око 40.000 
листова канцеларијског папира . 
Осим наведеног потребно је обезбедити средства и за набавку осталог канцеларијског 
материјала.  
 
Такође је крајем године Влада  донела уредбу о дигитализацији медија и у ту сврху центру за 
социјални рад пребацила обавезу утврђивања права на бесплатне СТБ уређаје корисника НСП и 
додатка за туђу негу и помоћ другог лица. То је додатних 7138 породица корисника НСП и 2335 
корисника додатка за негу и помоћ другог лица. 
 

Истраживачки рад 
 
У току 2013-2014. Служба за планирање и развој је урадила опсежно истраживање о вршњачком 
насиљу у основним школамана територији Града Ниша, којим је обухватила децу школског 
узраста шестог, седмог и осмог разреда. Истраживање је урађено у 20, од 33 школа, на узорку од 
1500 ђака. Истраживање је представљено на јубиларним Октобарским сусретима у  социјалној 
заштити 2014. у Нишкој Бањи, 16. и 17. октобра.  
Неке резултате представићемо и у овом Извештају. 
 

Школа/пол  Женски  Мушки   Укупно  

Сеоске  262 241 503 

Градске  518 483 1001 

  780 724 1504 

 
График представља однос броја испитаника деце 
школског узраста на селу и у граду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Велика већина испитаника тврди 
да није била изложена физичком 
насиљу, чак њих 91%. 9% ученика  
VI,VII I VIII разреда, основних 
школа у Нишу, који су анкетирани, 
су трпели и били жртве  физичког 
насиља у току свог досадашњег 
школовања. То представља висок 
проценат деце и забрињавајућу 
проценат деце, која су 
изложенафизичком насиљу, због 
трајних последица 
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Резултати Истраживања укaзуjу нa тo дa су пojaвни oблици физичкoг нaсиљa знaтнo мaњe 
зaступљeни oд вeрбaлних oбликa, а да је изражен пораст електронског насиља. 
 
 
  

15,5% испитaникa je било 
изложено лажном 
представљању са Face-.book 
друштвеним мрежама. 

 
3,7% испитаника се лажно 
представљало. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криминолози сматрају да 
велика  опасност прети 
деци од компјутера и 
телефона са  Интернет 
приступом. Уколико се узме 
у обзир да 97% деце 
користи компјутер, а да а 
да најмање половина 
основаца има телефон са са 
Интернет приступом, 
евидентна је опасност.  

 

 
           
 
          Дечаци су учесталији субјекти вршења свих појавних облика насиља у поређењу са 
девојчицама, без обзира да ли је у питању физичко, вербално или електронско насиље. 
            Велики је проблем, за сада, што се у врло малом броју случајева решава, односно открива 
ко вређа и психички злоставља децу и младе путем друштвених мрежа. 
           Уочене проблеме у оквиру реализованог Истраживања треба перцепирати и решавати 
унутар ширег социјалног концепта социјалних, економских и срединских фактора за које 
предпостављамо да ће у идућем периоду успешније доприносити решавању ове друштвено 
негативне појаве. 
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Субјективна процена 
безбедности - место  

Углавном и потпуно 
безбедно  

Ни сигурно ни 
несигурно  

Углавном 
небезбедно  

Учионица  90,1  66,,44    33,,55    

Игралиште  82,8  12,8  44,,44    

Пут до школе  84,5  1122,,00    33,,66    

Пут до куће  72,1  1144,,00    33,,66    

Школско двориште  88,7  7,8  3,5  

 
Нaлaзи истрaживaњa укaзуjу нa тo дa сe бaрeм 90,1% дeцe oбухвaћeнe узoркoм 

истрaживaњa oсeћa углaвнoм (25.9%) или пoтпунo сигурнo (64.2%) у шкoлским учиoницaмa. 
Најнебезбедније, најнесигурније се ученици осећају на повратку из школе,, односно доласку у 
школу. 
 
 3.5% учeникa нaвoди дa сe нe oсeћa сигурнo у учиoници, дoк 6.4% кaжe дa сe нити 
oсeћa сигурнo нити нeсигурнo, што не представља мали проценат, кад је реч о 
осећању безбедности у самој учионици. 

 

 
 Циљ целокупног Истраживања је био да се на основу добијених резултата изради 

превентивни Програм, чијом би реализацојом у одређеном проценту покушали кроз 
превентивни рад да смањимо ову друштвено негативну појаву.  

 
 Служба за планирање и развој Центра за социјални рад је као партнер са УГ „Покрет 

треће доба“, спровела истраживање положаја старих особа на територији Града Ниша, који нису 
у систему социјалне заштите, тзв. "невидљиве" старе особе. Испитивање је извршено са преко 
15000 старих лица. Добијени су веома интригантни резултати, који могу да послуже за израду 
детаљнијих анализа и предузимање посебних и потребних мера социјалне заштите на 
територији Града Ниша за категорију остарелих лица, што је и Програмом Центра предвиђено. 

 
Информисање локалне заједнице је представљало и представља редовну активност 

Центра са циљем пружања информација потенцијалним корисницима услуга, које Центар за 
социјални рад пружа, као и о правима која имају и могућностима и начинима да их остваре. 
Осим «пасивног» приступа, долазака у Центар корисницима смо пружали информације и путем 
електронских и штампаних медија. 

Центар за социјални рад је пружао и информације, организацијама односно 
институцијама других система у локалној заједници са којима сарађује, локалним политичким 
структурама, локалним привредним субјектима, другим заинтересованим странама, локалним 
медијима ... 
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  УСЛОВИ РАДА 
 
 
Делатност, односно послове радници Центра обављају у 56 канцеларија. Салу Центра 

користе за састанке, обуке, едукације. Због недовољног пословног простора не ретко се користи 
сала и за обављање послова или пријем странака.  

Површина пословног простора износи 1152 м2  и она је недовољна за квалитетно 
обављање послова. Природа посла, не ретко захтева  да  један стручни радник буде сам у 
канцеларији, због потребе за индивидуалним радом са корисницима, што је тренутно 
неизводиво.  

Због повећања обима послова било би неопходно да се возни парк Центра увећа за још 
један аутомобил, јер се често дешава да стручни радници Центра и у ситуацијама, кад је 
неодложно поступање немају могућност коришћења аутомобила.  

Распоред одлазака на терен се прави по неколико дана унапред, а пошто је немогуће 
предвидети дешавања, односно одређене ситуације, где је неопходно хитно интервенисати, по 
приоритету 1, дешава се да ни једно возило није у Центру. Набавком још једног возила би се 
нашим корисницима, који се налазе у ризику, пружила правовремена  заштита. 

 
Техничка опремљеност Центра: 

Центар за социјални рад има интерну компјутерски мрежу типа 6, са спратним 
разделницима (switch), од којих су два управљива. Такође, прикључен је на широкопојасни 
интернет, пропусне моћи 80/4 Mbs. У мрежу је повезано 75 компјутера од чега су три сервера и 
то data, web-email, и security сервери.  

Сви радници центра за стручни рад користе програм „Интеграл“ који је развијан од стране 
програмера центра и сарадника из Београда (фирма PCCOM). Програм у потпуности покрива све 
сегменте рада центра,тако да база података садржи око 100000 корисника, лица и преко милион  
других слогова података. 

Са нарастањем захтева, броја корисника и броја радника који раде на бази података, 
указује се потреба за надградњом сервера који подржава базу података. 
 

Приближавање услуга Центра грађанима Ниша 
Центар је крајем године отворио канцеларију у општини Палилула и Пантелеј, које 

пружају услуге корисницима у њиховим општинама. На тај начин центар је своје услуге 
приближио корисницима и грађанима. У ту сврху у канцеларији Палилула која се налази у МК 
Ђука Динић, инсталиран је персонални компјутер који је повезан на „Интеграл“ базу података, 
тако да стручни радник на лицу места проверава, уноси податке и отвара предмете на основу 
поднесака грађана. На лицу места је могуће издавање потврда и уверења. 
 

Техничко-информатичке потребе 
 Радни бољег и ефикаснијег обављања ИКТ делатности Центру је  потребно: 
 

1. Набавка сервера са бољим перформансама 
2. Набавка још 5 радних станица 
3. Интернет веза у преосталих 4 општинских испостава 
4. Легални Microsoft software 
5. 5 мобилних рачунара (лаптопа) за теренски рад. 
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ШТА ЈЕ ТО ШТО СУ ДАНАС ПРИОРИТЕТИ, КАКО БИ ЦЕНТАР МОГАО ДА ФУНКЦИОНИШЕ НА 
КВАЛИТЕТАН НАЧИН : 
 
1.Повећање броја стручних радника, због увећаног обима послова 
2.Већи пословни простор 
3.Набавка аутомобила 
4.Издвајање више средстава на име материјалних трошкова, због увећаног обима посла                                
и због нових активности и обавеза Центра за социјални рад, како према Граду, тако и према 
Републици. 
5.Набавка одређеног броја клима уређаја, који су неопходни због високих температура у летњем 
периоду.  
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
О   ПОСЛОВАЊУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «СВЕТИ САВА» 

ЗА ПЕРИОД   
01.01.2014 -  31.12.2014 

 
I 
 

Приходи из буџета Републике 
 
 

 
                                                                                                                     Износ у динарима 

Економ 
класификација 

Назив класификације  Износ 

7910 Бруто зараде 54.437.557 

7910 Допринос  ПИО на терет послодавца 6.210.751 

7910 Допринос здравство на терет послодавца 3.125.290 

7910 Допринос за незапос. на терет послодав.                       408.282 

7910 Материјални трошкови 7.459.932 

7910 Накнада за рад хранитеља 31.645.441 

7910 Матуре и екскурзије за децу на хранитељству 456.869 

7910 Професионално оспособљавање деце на смештају у 
институције 

1.327.694 

7910 Отпремнине за одлазак у пензију 1.479.532 

 УКУПНО: 106.551.348 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 
II 

   
Приходи из буџета Града   Ниша 

 
 
 

                                                                                                     Износ у динарима 

Економ 
класификација  

Назив класификације  Износ  

7331 Трансфери осталим нивоима власти 24.000.000                   

7331 Интегрисани сервис услуга 5.447.594 

7331 Допринос ПИО –Интегрисани сервис 569.471 

7331 Допринос здравство-Интегрисани сервис 293.003 

7331 Допринос за незапослене -Интегрисани сервис  37.719 

7331 Накнада за превоз- Интегрисани сервис  235.857 

7331 Једнократне новчане помоћи 28.898.665 

7331 Увећана једнократна новчана помоћ 1.754.050 

7331 Субвенције за стамбено комуналне услуге 58.986.518 

7331 Социјално становање у заштићеним условима  1.549.041 

7331 Привремени смештај у прихватилишта и прихватне 
станице 

1.959.293 

7331 Сахране социјалних случајева 248.251 

7331 Помоћ у кући  3.835.195 

 УКУПНО: 127.814.657 
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III 
 
                                            

Остали приходи 
 
    

Износ у динарима 

Економ 
класификација 

Назив класификације  Износ  

7331 Једнократне новчане помоћи општине Пантелеј 442.000 

7331 Једнократне новчане помоћи општ.Црвени Крст 2.517.000 

7331 Једнократне новчане помоћи општ.Нишка Бања  682.000 

7331 Једнократне новчане помоћи –судска решења  69.800 

7331 Општина  Палилула-финансирање радника  2.144.143 

7331 Општина Црвени Крст-финансирање радника 461.916 

7331 Уплата фонда ПИО- посмртни трошкови 145.225 

7322 Пројекат  УНИЦЕФА – Добар родитељ и Породични 
сарадник 

1.069.142 

7322 Пројекат УНДП- Рад са починиоцима насиља у породици  698.720 

7322 Пројекат Пилотирање диверзионих мера  7.208.541 

7711 Меморандумске ставке- боловање.и пород. бол. 3.163.452 

73312 Трансфери општина  за Октобарске сусрете 206.223 

   

 УКУПНО: 18.808.162 

 
 
 

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
За период  01.01- 31.12.2014. год 

 
 

I       Из буџета Републике 
 

106.551.348 

II      Из буџета Града Ниша 
 

127.814.657 

III    Остали приходи 
 

18.808.162 

УКУПНИ ПРИХОДИ :  253.174.167 
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СТРУКТУРА РАСХОДА 

 ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА  
    Из буџета Републике 

               Износ у динарима                          

Економ. 
Класификација 

Назив класификације  Износ 

4111 Плате и додаци запослених   54.437.557 

4121 Доприноси на терет послодавца  ПИО 6.210.751 

4121 Доприноси на терет послодавца-Здравство 3.125.290 

4121 Доприноси на терет послодавца –Незапслен. 408.282 

4822 Обавезне таксе  67.800 

4143 Отпремнине за одлазак у пензију 1.479.532 

4151 Накнада за превоз  1.302.858 

4211 Трошкови платног промета 182.763 

4212 Енергетске услуге 1.625.475 

4213 Комуналне услуге 237.243 

4214 Услуге комуникација   1.745.390 

4215 Трошкови осигурања 102.835 

4221 Трошк.службених путовања, дневнице  240.000 

4221 Трошкови превоза на служ. путу 38.965 

4221 Трошкови смештаја на слж. путу 35.025 

4221 Услуге такси превоза за хитне интервен. 135.320 

4232 Компјутерске услуге-одржавање рач. 85.204 

482 Судске таксе 23.207 

4235 Стручне услуге-накнада за рад хранит.  31.645.441 

4237 Трошкови репрезентације   208.029 

4251 Текуће поправке и одржавање зграде  181.468 

4252 Текуће поправке и одржавањење опреме  163.646 

4261 Административни материјал   434.577 

4263 Матријал за образовање запос.-стручна литература 131.580 

4264 Материјал за саобраћај  342.682 

4268 Материјал за хигијену  70.405 

4721 Накнаде из буџета за децу и породицу ПОР 1.327.694 

4723 Накнаде из буџета за децу и породицу-екскурзије и 
матуре 

456.869 

          4821 Регистрација возила   34.748 

          4822 Градске  таксе 70.712 

 
 

УКУПНО: 106.551.348 
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II 

СТРУКТУРА РАСХОДA 
ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА 

Расходи из буџета Града Ниша 
 

                                                                                                     Износ у динарима  

Економ. 
Класификација  

Назив класификације  Износ 

4111 Трансфери осталим нивоима власти  
Бруто зараде и накнаде  зарада 

19.056.334 

4121 Трансфери осталим нивоима власти 
Доприноси на терет послодавца 

3.411.083 

411101 Бруто зараде- интегрисани сервис 5.447.594 

412101 Доприноси на терет послодавца   интегрисани 
сервис 

900.193 

415101 Накнада за превоз  -  интегрисани сервис 235.857 

4151 Трансфери осталим нивоима власти 
Накнада трошкова за превоз 

718.470 

4261 Трансфери осталим нивоима власти 
Трошкови канц. материјала  

435.570 

4161 Помоћ у случају смрти радника  50.000 

4211 Трошкови платног промета  336.916 

5121 Трансфери осталим нивоима власти  
Административна  опрема  

329.028 

4729 Једнократне новчане помоћи 28.151.239 

47291 Увећана једнократна новчана помоћ 1.754.050 

4728 Субвенције за стамбено комуналне услуге 58.986.518 

47281 Социјално становање у заштићеним условима  1.549.041 

47281 Привремени смештај у прихватилиште и прихватне 
станице 

1.959.293 

47261 Сахране социјалних случајева  248.251 

47281 Помоћ у кући 3.835.195 

   

                                                       УКУПНО: 127.404.632 

 
У 2014 је пренето 392,93 динара на име јенократних помоћи а у 2015.години се преноси 410.025,58 
динара.  
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III 
СТРУКТУРА РАСХОДА 

ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА 
Из осталих прихода 

 

Економ. 
класификација 

Назив класификације  Износ 

72931 Једнократне новчане помоћи општине Пантелеј 442.000 

47293 Једнократне новчане помоћи општ. Црвени крст   2.517.000 

47293 Једникр. новчане помоћи  општ. Нишка Бања  672.000 

4726 Трошкови сахране-рефундација фонда ПИО 145.225 

47293 Једнократна помоћ из упате по судски решењима  69.800 

4111 Зараде радника општине Палилула   1.685.345 

4121 Доприноси на терет послодавца  256.583 

4151 Трошкови превоза  57.625 

4111 Зараде радника општине Црвени Крст 347.324 

4121 Доприноси на терет послодавца  62.171 

4151 Трошкови превоза  17.420 

4141 Накнаде за породиљско боловање  2.510.744 

4142 Накнаде за боловање преко 30 дана  652.708 

423 Трошкови спровођења октобарских сусрета  206.223 

4235 Услуге за безбедност и здравље на раду  72.000 

4235 Стручне услуге  96.230 

4235 Остале опште услуге  21.361 

413 Банкарска провизија  Пилотирања диверзионих  8.567 

415 Превоз за децу – маркица  11.754 

421 Трошкови комуникације  54.598 

422 Трошкови дневница за предаваче  78.000 

423 Трошкови смештаја за предаваче  8.910 

423 Штампање лифлета и флајера за васпитне налоге 22.500 

423 Стручне услуге васпитних налога  6.340.075 

423 Округли сто-васпитни налози 149.610 

426 Канцеларијски материјал васпитних налога  414.459 

426 Заштитна одећа и обућа за децу  13.392 

426 Трошкови бензина за спровођење васпиних нал. 97.180 

421 Банкарска провизија пројекта УНДП –Рад са 
починиоцима насиља у породици 

1.264 

422121 Трошкови путовања-дневнице и путарина пројекта УНДП 29.522 

426461 Трошкови бензина на пројекту 19.909 

423599 Стручне услуге пројекта-извођење пројекта  864.484 

42371 Трошкови послужења на пројекту  УНДП 21.488 

426100 Канцеларијски материјал пројекта  УНДП 4.696 

421100 Банкарса провизија пројекта   «Добар родитељ» 1.814 

421412 Трошкови комуникације на пројкету  15.770 

423562 Стручне услуге тимова за спровођење пројекта 941.823 

423762 Послужење на радионицама и састанцима 52.931 

4237 Семинар у Нишу у организацији Уницефа 112.882 

426100 Канцеларијски матерјал  за пројекат  22.530 

4264 Трошкови бензина за спровођење пројекта 17.605 

                                              УКУПНО: 19.137.411 
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По  одлуци Донатора УНДП  пројкат је настављен од 01.09.2013.год  и трајаће до 30.3.2015. 
године.Неутрошена средства од 502.520,83 динара  преносе се у 2014.години и наменски су опредељена 
за извођење пројекта. Неутрошена средства од 259.877,73 се преносе у 2015 години.  
Од 01. 09.2013 УНИЦЕФ финансра реализацију пројекта «Породични сарадник» и «Добар родитељ». 
Пројекати су се  се завршили  до 01.09.2014.год. За ту намену је  у 2014 годне пренето 96.213,33 динара  
На дан 31.12.2014 годне Го Н.Бања пренела је 10.000 на име јнп  а то смо исплатили у 2015.години . 
. Значи пренос прихода у 2014 години био је 598.734,16 за оба пројекта а у 2015 години 259.877,73 

 
 
 

                                                
УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

За период  01.01- 31.12 .2014. год 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I Из буџета Републике  
 

106.551.348 

II Из буџета Града Ниша 
 

127.404.632 

III Остали расходи 
 

19.137.411 

УКУПНИ  РАСХОДИ:  253.093.391 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 
 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ.......................................................... …….253.174.167 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ ...........................................     253.093.391 
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ………………......................................................80.776 
                   
 
 
На средстава која су наменски пренета  у 2014 годину  у укупном износу 599.127,09  додаје се суфицит 
од 80.776,22 тако да су укупно пренесена средста у 2015 години у износу од 679.903,31 и он је наменски 
опредељен за   

 Једнократне новчане помоћи у износу од 420.025,58 динара 

 Пројекат насиља у породици у износу од  259.877,73  динара 
 
 
 
 
 
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА                                                                ДИРЕКТОР 
 
Јасмина  Илић,   дипл.ецц Зоран Јаовић, дипл социолог 
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