
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број
88/2008), 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 Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 2014. годину.

II  Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем
Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 2014. годину 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 Соња Шћекић,  директор Сигурне куће за жене и децу жртве
породичног насиља.

Број: 178-12/2015-03
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
Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља  за 2014. годину,
који  је  усвојио  Управни  одбор  Установе,  Одлуком  број  60 на  седници
одржаној 31.01.2015. године.

II  Решење  доставити:  Сигурној  кући  за  жене  и  децу  жртве
породичног насиља, 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 Сигурне  куће  за  жене  и  децу  жртве  породичног
насиља на  седници  одржаној  дана  31.01.2015.  године   Одлуком  бр.  60
усвојио  је Извештај о  раду са финансијским извештајем Сигурне куће за
жене и децу жртве породичног насиља за 2014. годину и доставио Управи
за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Делатност  установе  подразумевала  је  обезбеђивање  смештаја,
исхране  и  хигијенских  потреба  женама  и  деци  жртвама  породичног
насиља,  пружање  саветодавно-терапијских  и  социјално-едукативних
услуга, које обухватају осигурање приступа и коришћење услуга помоћи и
подршке женама и деци жртвама породичног насиља путем информисања,
обезбеђивања  директних  услуга,  пружање  правне  помоћи,  сагледавање
ефеката, односно евалуације предузетих услуга и мера заштите. 

У 2014. години у установи је био смештен 91 корисник, односно 45
жена и  46 деце, који су боравили у Сигурној кући, у складу са налазом и
предлогом стручне комисије Центра за социјални рад од недељу дана до
годину дана. 

Битан сегмент пружања помоћи у Сигурној кући је рад са децом где
се без обзира да ли се ради о директним или индиректним жртвама насиља,
користе различити механизми и посебни приступи, са пуно разумевања и
подршке с обзиром на то да деца представљају веома осетљиву категорију.

Настављенa  je  блиска сарадња Сигурне куће  са  другим Сигурним
кућама у Србији, али и другим државним и невладиним институцијама и
организацијама.

Протеклу годину углавном су обележили радови на сређивању самог
објекта установе.Осим сређивања ентеријера (просторија, ходника и соба у
којима  бораве  кориснице)  и  екстеријера  установе  (фасаде,  олука  и
дворишног простора) радило се и на побољшању сигурности самог објекта
односно самих корисница које бораве у њему (видео надзор...)

У циљу уређења простора унутар објекта и обезбеђивања услова за
боравак  корисница,  значајан  је  пројекат  „Рука  подршке“  код  амбасаде
Краљевине Норвешке. За реализацију пројекта, која је трајала пуних шест
месеци,  одобрена  су  средства  у  износу  од  12.000  еура.Одобреним
средствима обављено је реновирање и опремање просторија у приземном
делу објекта укупне површине од око 100м2.



Почетком 2014.године обављено је лиценцирање стручних радника
установе, а започет је и рад на лиценцирању Сигурне куће као установе
социјалне  заштите  који  ће  бити  окончан  до  почетка  2016.године.Од
Министарства  рада,  запошљавања  и  социјалне  политике  добијена  је
сагласност за ангажовањем волонтера уметника који ће непосредним радом
са корисницама на креативним радионицама дати свој допринос у борби
против насиља у породици.

Радно време установе је двадесет четири часа дневно, због природе
делатности, јер се смештај корисница и брига о њима врши непрекидно. 

Финансирање  установе  је,  у  складу  са  Уговором  о  регулисању
међусобних права и обавеза у обављању послова установе закљученим са
Градом Нишом, у 2014. години вршено квартално. 

Имајући  у  виду  да  се рад  Сигурне  куће  за  жене  и  децу  жртве
породичног насиља првенствено заснива на практичној примени Закона о
социјалној  заштити,  Закона о јавним службама и Одлуке о   правима из
области социјалне заштите на територији Града Ниша, 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

      _______________
 





Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља
Ниш

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ЗА 2014.ГОДИНУ



                         

                               Садржај:

1. Увод

2. Програмске и пројектне активности

3. Организација рада и менаџмент 
установе

4. Финансијски извештај за 
2014.годину



1. УВОД

Предмет овог  Извештаја  је  целокупан рад Сигурне куће за  жене и  децу жртве
породичног  насиља  у  Нишу   у  2014.години,  као  пружаоца  услуга  социјалне
заштите жртвама породичног насиља.Садржај рада односно делатност установе у
складу  је  са  Законом  о  социјалној  заштити,  Породичним  законом,  Одлуком  о
правима из социјалне заштите на територији града Ниша и другим законским и
подзаконским актима.Заштита од породичног насиља подразумева организовану
друштвену делатност, у којој свој велики допринос даје и Сигурна кућа, која има за
циљ  пружање  заштите,сигурности,психолошке  и  правне  помоћи  жртвама
породичног насиља.

2. ПРОГРАМСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

У  току  2014.године  Сигурна  кућа  је  наставила  рад  на  професионализацији
пружања својих услуга и стварању још бољих услова за боравак својих корисника
пружајући уточиште за укупно 91 жртву породичног насиља, тачније 45 жена и 46
деце.Професионални  рад  са  њима  обавља  се  свакодневно,  а  огледа  се  кроз
пружање психо-социјалне и правне подршке и помоћи жртвама од стране стручних
радника установе.Битан сегмент пружања помоћи у Сигурној кући је рад са децом
где се без обзира да ли се ради о директним или индиректним жртвама насиља,
користе различити механизми и посебни приступи, са пуно разумевања и подршке
с обзиром на то да деца представљају веома осетљиву категорију. 

Настављенa je блиска сарадња Сигурне куће са другим Сигурним кућама у Србији,
али  и  другим  државним  и  невладиним  институцијама  и  организацијама.Такође
током целе године установа је пројектима аплицирала на различитим конкурсима
како код домаћих тако и код страних донатора како би обезбедили све оно што је
неопходно за  кориснице. 

Протеклу  годину  углавном  су  обележили  радови  на  сређивању  самог  објекта
установе.Осим сређивања ентеријера (просторија, ходника и соба у којима бораве
кориснице) и екстеријера установе (фасаде, олука и дворишног простора) радило
се  и  на  побољшању  сигурности  самог  објекта  односно  самих  корисница  које
бораве у њему.

У циљу заштите корисница које бораве у Сигурној кући,обезбеђен је видео надзор
дворишног  простора и  просторија унутар објекта,  чиме је  повећана безбедност
корисница,  али  и  олакшан  рад  радницима  физичко-техничког  обезбеђења  који
обезбеђују установу 24 часа.



Оно  што  је  такође  обележило  претходну  годину  је  ангажовање  менаџмента
Сигурне куће на аплицирању и реализацији одобрених пројекта, а све у складу са
циљевима и потребама установе.

У циљу уређења простора унутар објекта и обезбеђивања услова за нормалан и
комфоран  боравак  корисница,  аплицирали  смо  пројектом  „Рука  подршке“  код
амбасаде  Краљевине  Норвешке.За  реализацију  пројекта,  која  је  трајала  пуних
шест  месеци,  одобрена  су  средства  у  износу  од  12.000  еура.Одобреним
средствима обављено је реновирање и опремање просторија у приземном делу
објекта  укупне  површине  од  око  100м2.Руинирани  простор  је  обновљен  и
адаптиран у  трпезариjски и  кухињски простор,  као и  простор за  рад са  децом
школског узраста и самостални рад психолога са корисницама.С обзиром на то да
ове просторије до сада нису постојале у самој установи сређивањем поменутог
простора створени су услови за свакодневни рад са женама и децом, све у циљу
њиховог  психолошког  оснаживања  и  превазилажења  последица  претрпљеног
насиља.Посебна  част  за  све,  како  запослене  тако  и  кориснице,  по  завршетку
реализације пројекта и свечаном отварању реновираног дела установе, било је
присуство  амбасадора  Краљевине  Норвешке  у  Србији,  господина  Нилс  Рагнар
Камсвага. 

Отварањем радионице створени су услови да кориснице путем радне терапије
изразе  своје  креативне  способности,  па  израдом  накита  и  применом  декупаж
технике,  долази до изражаја  њихова креативност, способност и  маштовитост, а
уједно  је  остварен  крајњи  и  најважнији  циљ  постојања  наше  установе,
рехабилитација и суочавање са траумама и последицама које породично насиље
носи  са  собом.Како  би  се  набавио  материјал  неопходан  за  функционисање
радоница  Сигурна  кућа  је  аплицирала  пројектом  код  Ерсте  банке,  па  су  се  у
ишчекивању  одговора  већ  јавиле  идеје  за  организовањем  продајне  изложбе
радова корисницагде би сав приход од продаје ишао директно корисницама, чиме
би се утицало на јачање њиховог пољуљаног самопоуздања, а уједно би се код
њих пробудила свест о неопхоности економског оснаживања и независности од
насилника.

Сигурна кућа је своје ангажовање када су у питању пројекти још једном потврдила,
овај пут партнерским учешћем, заједно са београдским Драмским позориштем и
невладином организацијом „Адра“,  на пројекту чија је реализација одобрена од
стране амбасаде Краљевине Норвешке. На овај начин је доказано,  по други пут
током ове године, поверење које Сигурна кућа ужива када је у питању сарадња са
норвешком амабасадом.



У  оквиру  поменутог  пројекта  одиграна  је  представа  „Трпеле“,  у  нишком  и
лесковачком  Народном  позоришту,  у  организацији  београдског  Драмског
позоришта, а сав приход од продатих карата и књиге „Ринг“ која говори на тему
насиља у породици, уплаћен је на рачун установе.

У циљу промоције здравих животних стилова и едукације корисница Сигурне куће
када је у питању превентива и очување здравља, потписан је протокол о сарадњи
између Сигурне куће и Института за јавно здравље Ниш.Међусобном сарадњом
радиће се на унапређењу заједничких активности на пољу промоције здравља. 

Имајући у виду да су сви радови на реновирању објекта и стварања услова за
нормалан боравак жртава породичног насиља окончани у прва три квартала, пред
крај претхдоне године започет је озбиљнији рад на подизању свести у друштву
када је породично насиље у питање, који ће се интезивирати у 2015.години.

У  току  протекле  године  континурирано  су  прикупљани  подаци,  из  свакодневне
праксе Сигурне куће, а везани за кориснице које су боравиле у њој.Подаци су кроз
истраживачки  рад  процентуално  и  статистички  обрађени.У  Медија  центру  је  у
организацији Сигурне куће одржан округли сто на тему „Насиље у породици“ у
оквиру  Међународног  дана  борбе  против  насиља  над  женама,  на  коме  је
директорка Сигурне куће Соња Шћекић   презентовала резултате истраживачког
рада  као  показатеље  сложености  проблема  породичног  насиља  и  потребе
ангажовања друштва у његовом решавању. Како би се јавност што боље упознала
са том проблематиком, организована су и честа гостовања директорке Сигурне
куће у медијима.

Почетком 2014.године обављено је линценцирање стручних радника установе, а
започет је и рад на линценцирању Сигурне куће као установе социјалне заштите
који  ће  бити  окончан  до  почетка  2016.године.Од  Министарства  рада,
запошљавања  и  социјалне  политике  добијена  је  сагласност  за  ангажовањем
волонтера уметника који ће непосредним радом са корисницама на креативним
радионицама дати свој допринос у борби против насиља у породици.

Закључак је да Сигурна кућа из Ниша,  озбиљно ради на јачању своје репутације и
на  остваривању  свих  неопходних  услова  потребних  за  њено  нормално
функционисање, а све то у циљу адекватног и професионалног пружања помоћи и
заштити жена и деце од породичног насиља.



3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И МЕНАЏМЕНТ УСТАНОВЕ

Радом установе руководи директор.

Имајући у виду да је радно време установе 24 часа, може се рећи да се смештај
жртава породичног насиља и брига о њима врше непрекидно.

Установу  обезбеђују  четворица  радника  физичко-техничког  обезбеђења,  који
поред  послова  физичке  заштите  обављају  и  домарске  послове  у  складу  са
Правилником о организацији и систематизацији послова Сигурне куће.

Осим економисте и књиговође који брину о финансијском пословању установе и
спремачице која брине о хигијени и исхрани корисница у Сигурној кући, установа
располаже  и   правником  и   психологом  који,  као  стручни  радници,  остварују
непосредан  контакт  са  жртвама  породичног  насиља  у  смислу  пружања
психолошке и правне помоћи. 

Почетком 2014.године донет је План јавних набавки на основу кога је спроведен
поступак  јавних  набавки  мале  вредности,  па  је  као  главни  снабдевач  храном
корисница Сигурне куће изабран Студентски центар из Ниша.Свакодневно се до
установе допремају два оброка (доручак и ручак), један суви и један кувани оброк,
упаковани  у  амбалажама  за  једнократну  употребу,  а  све  у  складу  са  haccp
стандардом.



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља је у 2014. години имала буџет од 15.099.000,00 динара.

Извор финансирања Сума

1. Буџета Града Ниша 12.000.000,00

2. Сопствени приходи 515.000,00

3. Донације 2.584.000,00

УКУПНО 15.099.000,00

Укупни приходи установе у 2014. годину су10.841.387,80 динара.

Извор прихода Сума
1. Буџет Града Ниша 9.339.927,52
2. Сопствени приходи 384.110,00
3. Донације 1.117.350,28

УКУПНО 10.841.387,80

Укупни расходи установе у 2014. години су 11.616.781,12 динара.

Расходи Сума
1. Буџет Града Ниша 9.340.224,84
2. Сопствени приходи 183.498,39
3. Донације 2.093.057,89

УКУПНО 11.616.781,12
Табеларни приказ:

Бр.
Поз

Екон
.

Клас.

ОПИС Буџет 2014. Извршење буџета
Град Ниш С. Приходи Донације Град Ниш С. Приходи Донације

59 4110 Плате, додаци и накнаде запослених 7.792.000,00 0,00 0,00 6.754.031,36 0,00 0,00
4111 Плате, додаци и накнаде запослених 7.792.000,00 0,00 0,00 6.754.031,36 0,00 0,00

60 4120 Социјални доп. на терет послодавца 1.733.000,00 0,00 0,00 1.219.227,00 0,00 0,00

Рб. Буџет Града Нша Сума
1. КварталI 1.544.500,80
2. КварталII 2.909.79.,06
3. КварталIII 2.630.597,33
4. КварталIV 2.255.032,00

Укупно 9.339.927,52



4121 Допринос за ПИО 1.000.000,00 0,00 0,00 779.528,00 0,00 0,00
4122 Допринос за здравствено осигурање 600.000,00 0,00 0,00 388.602,00 0,00 0,00
4123 Допринос за незапосленост 133.000,00 0,00 0,00 51.097,00 0,00 0,00

61 4130 Накнаде у натури 275.000,00 0,00 0,00 218.180,00 0,00 0,00
4131 Накнаде у натури (превоз) 275.000,00 0,00 0,00 218.180,00 0,00 0,00

62 4210 Стални трошкови 500.000,00 100.000,00 210.000,00 452.642,08 11.461,58 10.961,89
4211 Трошкови платног промета 50.000,00 0,00 40.000,00 9.173,59 1.936,85 5.939,70
4212 Енергетске услуге 290.000,00 40.000,00 100.000,00 319.698,26 0,00 0,00
4213 Комуналне услуге 100.000,00 10.000,00 50.000,00 34.209,65 0,00 0,00
4214 Услуге комуникације 60.000,00 50.000,00 20.000,00 89.560,85 9.525,00 5.022,19

63 4220 Трошкови путовања 0,00 110.000,00 25.000,00 0,00 11.695,00 2.735,00
4221 Трошкови служ. путовања у земљи 0,00 95.000,00 20.000,00 0,00 200,00 0,00
4222 Трошкови превоза у јавном саобраћају 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 11.495,00 2.735,00

64 4230 Услуге по уговору 1.580.000,00 210.000,00 610.000,00 642.506,40 109.122,89 368.040,14
4231 Административне услуге 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 190.291,32
4233 Услуге образовања запослених 100.000,00 50.000,00 50.000,00 18.240,00 0,00 0,00
4236 Услуге за оброке корисницама 1.300.000,00 0,00 300.000,00 605.636,40 0,00 167.008,80
4237 Репрезентација 150.000,00 50.000,00 50.000,00 18.630,00 43.132,89 10.740,02
4239 Остале опште услуге 30.000,00 110.000,00 10.000,00 0,00 65.990,00 0,00

66 4250 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 30.000,00 1.035.000,00 380,00 0,00 1.119.066,67
4251 Текуђе поправке и одрж. објекта 90.000,00 25.000,00 1.015.000,00 380,00 0,00 1.119.066,67
4252 Текуђе поправке и одрж. опреме 10.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

67 4260 Материјал 0,00 45.000,00 165.000,00 0,00 34.529,04 57.012,47
4261 Административни материјал 0,00 15.000,00 100.000,00 0,00 8.776,30 38.637,97
4264 Материјал за саобраћај 0,00 25.000,00 15.000,00 0,00 23.420,00 8.000,00
4268 Материјал за одржавање хигијене 0,00 5.000,00 50.000,00 0,00 2.332,74 10.374,50

67А 4650 Остале дотације и трансфери 53.258,00
4651 Остале дотације и трансфери 53.258,00

71 5120 Машине и опрема 20.000,00 20.000,00 539.000,00 0,00 16.689,88 535.241,72
5122 Административна опрема 20.000,00 20.000,00 539.000,00 0,00 16.689,88 535.241,72

Укупно: 12.000.000,00 515.000,00 2.584.000,00 9.340.224,84 183.498,39 2.093.057,89

УКУПНО: 15.099.000,00 11.616.781,12

                                                                                                                                                                                                        Директор

                                                                                                                                                                                               __________________
                                                                                                                                                                                     дипл.психолог Соња Шћекић


