
 
  

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 21.02.2019. године, доноси 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
Финансијским планом за 2019. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.  
 
 II  Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
Финансијским планом за 2019. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 
доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 

III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Мирјана Поповић, секретар Секретаријата за дечију и 
социјалну заштиту - Градске управе града Ниша и Зоран Јовић, директор Центра за 
социјални рад „Свети Сава“Ниш. 
 
 
 
Број: 169-9/2019-03 
У Нишу, 21.02.2019. године          

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



       
 

На основу члана 37.  Статута града Ниша ("Службени лист града 
<Ниша", бр.88/08 ,143/16) и члана 7 . Одлуке о оснивању  Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ («Службени лист Града Ниша», број 17/1998 и 
94/2010), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ________ . 
године, доноси 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 
 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада са финансијским 
планом за 2019. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, који је 
усвојен Одлуком Управог одбора Установе, број 01-232, на седници 
одржаној 05.02.2019.године. 

 
 

 
II Решење доставити:  Центру за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, 

Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за дечију и социјалну 
заштиту и Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за финансије. 
 
 
 
 
 
Број: ________________ 
 
У Нишу, _________ . године 
 
 
 
 
                                      СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                  мр Раде Рајковић 

 ___________________ 
 
 



 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
  
 

На седници одржаној  05.02.2019. године Управни одбор Центра за 
социјални рад "Свети Сава" Ниш донео је Програм рада са финансијским 
планом за 2019. годину. 
  
Организационе јединице Центра за социјални рад, односно службе су: 

- служба за пријем и управно-правне послове 

- служба за заштиту деце и младих 

- служба за заштиту одраслих и старих 

- служба за остваривање локалних права и услуга 

- служба за планирање и развој 

- саветовалиште за породицу 

- служба за рачуноводствено-финансијске послове 
 
  У наредном периоду, Центар за социјални рад ће предузимати 
активности које су усмерене ка проширењу и развоју услуга социјалне 
заштите, које ће омогућити већем броју грађана да их користе. Правна 
помоћ ће бити пружана корисницима новчане социјалне помоћи и жртвама 
насиља упородици, јер нису у ситуацији да сносе и ту врсту трошкова, 
како би остварили своја законска права.  

У 2019.години Центар ће наставити са пружањем услуга неодложних 
интервенција. Услуга ће се пружати током 24 часа, како радним данима, 
тако и викендом и празницима. 
 
Планирани приоритети у раду за 2019.годину: 

- делимично збрињавање старосне групе становништва изнад 65 
година старости, 

- рад са азилантима који се обрате за помоћ Центру или буду 
приведени од стране граничне полиције, 

- рад са избеглицама који користе услугу социјалног становања у 
заштићеним условима, 

- већа усмереност на радно неспособне чланове друштва, 
- рад на побољшању информисања грађана путем електронских и 

штампаних медија 
- стручним радницима ће се у односу на потребе и могућности 

обезбеђивати учешће на семинарима, обукама, конференцијама, 



стручним скуповима и осталим видовима окупљања стручних 
радника, ради одржавања и унапређивања професионалних 
компетенција и квалитета стручног рада. 

- Циљ је и да се начин достављања документације ради остваривања 
различитих права и услуга измени у односу на претходни период, 
односно да институције по службеној дужности прибављају 
потребну документацију. 

- Центар ће настојати да у 2019. године настави сарадњу са месним 
канцеларијама на подручју Града и приградским насељима на пољу 
пружања постојећих услугак, као и са полицијом, тужилаштвима, 
судовима, школама и здравственим установама на пословима од 
заједничког интереса - заштите од насиља у породици, заштите 
жртава трговине људима, илегалних миграната... 
 
Поред наведеног, као приоритет у раду у 2019. години издваја се рад 

на заштити деце од секундарне трауматизације, што подразумева 
скраћивање поступка који се воде са децом ради заштите њихових 
интереса. 

Градска Управа Града Ниша - Секретаријат за дечију и социјалну 
заштиту сматра да је предложени Програм  рада са финансијским планом 
за 2019. годину сачињен у складу са позитивним прописима и да даје 
допринос ефикаснијем и потпунијем решавању социјалних потреба 
грађана. 
  
 
 
 
 

                                                                 Секретар секретаријата 
           

                      Мирјана Поповић 
                      ________________ 
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