
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 13.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2012. 
годину са финансијским планом „Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља“. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2012. годину са 
финансијским планом „Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља“ 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Слађана Живковић Костић, в.д. директора „Сигурне куће за жене 
и децу жртве породичног насиља“. 
 
 
Број: 36-8/2012-03 
 
У Нишу, 13.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 

 

 На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08) и члана 9. Одлуке о оснивању Установе "Сигурна кућа за жене и децу жртве 
породичног насиља" (“Службени лист Града Ниша“, број 94/2010),  
  Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана________________ донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом 
Установе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 40, на седници одржаној 
13.12.2011. године. 

 II Решење доставити: Установи „Сигурна кућа 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, ________________ 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 

                        Председник 

 
                                 Проф. др Миле Илић 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 



  
На седници одржаној 13. 12. 2011. године привремени Управни одбор 

Установе “Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ донео је  
Програм рада са финансијским планом за 2012. годину. 

Законом о јавним службама и Статутом града Ниша, утврђена је 
надлежност Скупштине града Ниша о давању сагласности на Програм рада 
установа чији је оснивач град. 

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш је нова 
Установа у систему социјалне заштите, коју је формирала Скупштина града 
Ниша својом Одлуком на седници 24.12.2010. године, („Службени лист Град 
Ниша“ бр. 94), а на основу члана 3,4 и13 Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС“ број 42/91 и 71/94), и члана 37 Статута Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“ бр. 88/08). Делатност установе 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 коришћења услуга помоћи и подршке женама 
и деци жртвама породичног насиља путем информисања, обезбеђивања 
директних услуга, пружања правне помоћи, сагледавање ефеката, односно 
евалуације предузетих услуга и мера заштите. 

Кориснице које бораве у Сигурној кући биће укључене у Програм психо-
социјалне подршке који подразумева едукативни и саветодавни рад, 
индивидуални и групни са корисницама на њиховом психичком оснаживању, 
враћању самопоуздања, пружање подршке код доношења одлука и подршку у 
реализацији истих. Организоваће се два пута недељно радионице психо-
социјалног оснаживања, месечна евалуација за проверу мишљења психолога и 
одређивање евентуалне терапије, сарадња са центром за породичну терапију 
„Медијана“. Индивидуални рад организоваће се према потребама и захтевима 
корисница. Много пажње посветићемо раду са децом. 
Радиће се на уређењу дворишта и оплемењивању простора где ће деца и мајке 
да проводе слободно време. Обезбедиће се слободан термин (једанпут недељно) 
на базену за жене и децу, одлазак у позориште лутака, пзориште, учлањење у 
дечију библиотеку, организоваће се излети. Уз помоћ донатора адаптираће се 
сутуренски простор за боравак ОСИ, канцеларијски простор, просторија за 
слободне активности деце, која ће бити опремљена рачунарима и стоним 
фудбалом. 
У циљу економског оснаживања корисница организоваће се преквалификације 
и доквалификаце у сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

Циљ је збрињавање жена и деце жртава породичног насиља, старање о 
њиховој безбедности, пружање подршке у процесу изласка из насиља, 
економско оснаживање жена. За остварење циљева Сигурне куће осим 
ангажовања стучних радника потребна нам је сарадња са свим институцијама 
које се у свом раду сусрећу са проблемом насиља у породици, као што су 
центри за социјални рад , полицијске станице, органи правосуђа и др. 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
„СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“ 



 
Екон. 
Класиф. 

ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ 

Износ динара Од чега
 
Из буџета
града 

Из осталих 
извора 
(Донације) 

781100  Приходи из 
буџета града 

11.000.000,00 11.000.000,00   

744100  Приходи од 
донација 

300.000,00

  УКУПНО 11.300.000,00 11.000.000,00  300.000,00
 
 
 

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима 
Екон. 

Класиф. 
ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 
Износ 
динара 

Од чега 
На терет буџета 

Града
Остали 
извори

  Из 
материјалних 
трошкова 

Из 
додатних 

411100 Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 

3.817.800,00 3.817.800,00   

412100 Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

420.000,00 420.000,00   

412200 Доприноси за 
здравствено 
осигурање 

234.800,00 234.800,00  

412300 Допринос за 
незапосленост 

28.700,00 28.700,00   

413100 Накнаде у натури 
(превоз на посао и 
са посла) 

   

414300 Отпремнине и 
помоћи 

   

415100 Накнаде трошкова 
за запослене- 
превоз радника 

120.000,00 120.000,00   

416100 Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 

   

421100 Трошкови платног 
промета и 
банкарских услуга 

240.000,00 240.000,00   



421200 Енергетске услуге 667.000,00 667.000,00  
421300 Комуналне услуге 100.000,00 100.000,00  
421400 Услуге 

комуникација 
90.000,00 90.000,00  

421500 Трошкови 
осигурања 

20.000,00 20.000,00  

421900 Остали трошкови    
422100 Трошкови 

службених 
путовања у земљи 

12.000,00 12.000,00   

422300 Трошкови 
путовања у оквиру 
радног времена 

   

422900 Остали трошкови 
транспорта 

10.000,00 10.000,00   

423100 Административне 
услуге 

   

423200 Компјутерске 
услуге 

   

423300 Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 

   

423400 Услуге 
информисања 

   

423500 
423500 

Стручне услуге- 
првне услуге 
Остале 
финансијске 
услуге 
(књиговодствене 
услуге 

20.000,00 
 
 
360.000,00 

20.000,00 
 
 
360.000,00 
 
 

 

423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00  
423600 Уговорене услуге 

за оброке 
корисника 

4.500.000,00 4.500.000,00   

425100 Текуће поправке и 
одржавање зграда 
и објеката 

300.000,00     300.000,00 

425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

24.000,00 24.000,00  

426100 Административни 
материјал 

30.000,00 30.000,00   

426300 Материјали за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 

   

426400 Материјали за 
саобраћај 

20.000,00 20.000,00  

426800 Материјали за 
одржавање 

134.700,00 134.700,00   



хигијене 
426900 Материјали за 

посебне намене 
   

431100 Амортизација 
зграда и 
грађевинских 
објеката 

   

431200 Амортизација 
опреме 

   

472200 Накнаде из буџета 
за породиљско 
одсуство 

   

472400 Накнаде из буџета 
за случај 
незапослености 

   

482100 Остали порези     
482200 Обавезне таксе 10.000,00 10.000,00   
512100 Опрема за 

саобраћај
   

513100 Противпожарна 
опрема 

11.000,00 11.000,00  

512200 Рачунарска 
опрема 

100.000,00 100.000,00   

  УКУПНО 11.300.000,00 11.000.000,00   300.000,00 
 

Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра да је 
предложени Програм  рада са финансијсим планом Установе „Сигурна кућа за 
жене и децу жртве породичног насиља“  за 2012.годину сачињен  у складу са 
позитивним прописима и његовом применом у потпуности ће доћи до 
реализације постављених циљева. 

 
                                                                 Управа за дечију, социјалну 

  и примарну здравствену заштиту 
             Н а ч е л н и к 
      ___________________ 
              Иван Николић 

 
 

 
 
 



На основу члана 23 Статута Установе „ Сигурне куће за жене и децу 

жртве породичног насиља“  Привремени Управни одбор Установе „Сигурна 

кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, на седници одржаној дана  

13.12.2011. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 

Усваја се Програм рада са финансијским планом за 2012. годину 

Установе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           

На седници Управног одбора, одржаној 13.12.2011. године, на предлог В.Д. 

Директора Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља, усвојен је 

Програм рада са финансијким планом Установе „Сигурна кућа за жене и децу 

жртве породичног насиља“ за 2012. годину. 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ 

                                                                               УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                                                                     _____________________________ 

                                                                                   Петровић Данијела 



 На основу члана 15. Одлуке о оснивању сигурне куће за женеи децу жртве 
породичног насиља,   Привремени управни одбор  Сигурне куће за жене и децу жртве 
породичног насиља Ниш доноси, 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

„СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“ 

 

Члан 1. 

Овим финансијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и издаци 
„Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља „у Нишу. 

 

Члан 2. 

Приходи и примања утврђени су у следећим износима: 

Екон. 

Класиф. 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 

Износ 
динара 

Од чега 

   Из буџета  

града 

Из осталих 
извора 

(Донације) 

781100 Приходи из буџета града 11.000.000,00 11.000.000,00 

 

 

744100 Приходи од донација  300.000,00 

 УКУПНО 11.300.000,00 11.000.000,00 300.000,00 

                                                                                  

 

 

Члан 3. 

 1 



                       Расходи и издаци утврђени су у следећим износима    

Од чега Екон. 
Класиф. 

УКУПНИ 
РАСХОДИ и 
ИЗДАЦИ 

Износ у 
динарима  
( укупно) 

         На терет буџета 
Града 

 Остали   
извори 

   Из 
материјалних 
трошкова 

 

Из 
додатних 

 

 

411100 Плате, додаци и 
накнаде запослених 

3.817.800,00 3.817.800,00   

412100 Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

420.000,00 420.000,00   

412200 Доприноси за 
здравствено 
осигурање 

234.800,00 234.800,00   

412300 Допринос за 
незапосленост 

28.700,00 28.700,00   

413100 Накнаде у натури 
(превоз на посао и са 
посла)  

  

414300 Отпремнине и 
помоћи 
 ( одлазак у пензију) 

  

415100 Накнаде трошкова за 
запослене- превоз 
радника  

120.000,00 120.000,00   

416100 Награде запосленима 
и остали посебни 
расходи 

  

421100 Трошкови платног 
промета и 
банкарских услуга 
 

240.000,00 240.000,00   

421200 Енергетске услуге 667.000,00 667.000,00   
421300 Комуналне услуге 100.000,00 100.000,00   
421400 Услуге 

комуникација 
90.000,00 90.000,00   

421500 Трошкови осигурања 20.000,00 20.000,00    
421900 Остали трошкови   
422100 Трошкови 

службених путовања 
12.000,00 12.000,00   

 2 



у земљи 
422300 Трошкови путовања 

у оквиру радног 
времена 

   

422900 Остали трошкови 
транспорта 

10.000,00  10.000,00    

423100 Административне 
услуге 

  

423200 Компјутерске услуге    
423300 Услуге образовања и 

усавршавања 
запослених 

   

423400 Услуге 
информисања 
 

  
 
 

423500 
423500 
 

Стручне услуге- 
првне услуге 
Остале финансијске 
услуге 
(књиговодствене 
услуге 

20.000,00

360.000,00

20.000,00

360.000,00

  

423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00   
423600 Уговорене услуге за 

оброке корисника 
4.500.000,00 4.500.000,00   

425100 Текуће поправке и 
одржавање зграда и 
објеката 

300.000,00   300.000,00    

425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

24.000,00 24.000,00   

426100 Административни 
материјал 

30.000,00 30.000,00   

426300 Материјали за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 

  

426400 Материјали за 
саобраћај 

 
20.000,00

20.000,00   

426800 Материјали за 
одржавање хигијене 

134.700,00 134.700,00   

426900 Материјали за 
посебне намене 

   

431100 Амортизација зграда 
и грађевинских 
објеката 

  

431200 Амортизација 
опреме 
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472200 Накнаде из буџета за 
породиљско 
одсуство 

  

472400 Накнаде из буџета за 
случај 
незапослености 

  

482100 Остали порези   
482200 Обавезне таксе 10.000,00 10.000,00   
512100 Опрема за саобраћај   
513100 Противпожарна 

опрема 
11.000,00 11.000,00   

512200 Рачунарска опрема 100.000,00 100.000,00   
 УКУПНО 11.300.000,00 11.000.000,00  300.000,00 

 

 

Члан 4. 

 

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је вршилац дужности 
директора Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш. 

 

 

Члан 5. 

 

Друга овлашћена лица у Сигурној кући за жене и децу жртве породичног насиља 
Ниш могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења 
утврђених решењем вршиоца дужности директора Сигурне куће за жене и децу жртве 
породичног насиља Ниш, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима 
Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш. 

 

Члан 6. 

 

Вршилац дужности директора Сигурне куће за жене и цецу жртве породичног 
насиља Ниш може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода у 
износу до 5% вредности апропријације. 
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Члан 7. 

Вршилац дужности директора Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш Привременом управном одбору Сигурне куће за жене и децу жртве 
породичног насиља Ниш, подноси извештај о преусмеравању апропријација из  члана 6. 
овог плана. 

 

 

Број:____________________ 

 

У Нишу___________2011. године 

 

Привремени управни одбор Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља 
Ниш. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ 

                    УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                               ДАНИЈЕЛА ПЕТРОВИЋ 

                 

                _____________________ 

                                                                                 В.Д. ДИРЕКТОР 

                                                                                 СЛАЂАНА ЖИВКОВИЋ КОСТИЋ 

                                                                                 ______________________________ 



 

 

 

СИГУРНА КУЋА ЗА  ЖЕНЕ И ДЕЦУ  

ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА  

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВОД 

  Сигурна кућа за жене и децу жретве породичног насиља Ниш је нова 
установа у систему  социјалне заштите, коју је формирала Скупштина 
града Ниша својом Одлуком на седници 24.12.2010. године,  („Службени 
лист Град Ниша“ бр. 94), а на основу члана 3,4 и13 Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“ број 42/91 и 71/94), и члана 37 Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/08). Делатност 
установе 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 коришћења услуга помоћи и подршке женама и деци 
жртвама породичног  насиља путем информисања, обезбеђивања 
директних услуга, пружања правне помоћи, сагледавање ефеката, 
односно евалуације предузетих услуга и мера заштите. 

       Насиље у породици је социјално-патолошка појава коју је наше 
друштво деценијама маргинализовало и игнорисало. Патријахална 
схватања о односу полова и родитељства, која су још увек доминантна у 
нашој средини, представљају један од основних разлога због којих 
насиље у породици дуго није сматрано озбиљним обликом насиља, већ 
уобичајеним и социјално прихватљивим понашањем.  Савремени 
приступ насиља у породици се заснива на ставу да оно није искључиво 
лични проблем и индивидуална патологија, већ друштвени проблем и 
социјална патологија и да има дубоке корене у патријахалној структури 
друштва. 

 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ  

         Кориснице које бораве у Сигурној кући биће укључене у Програм 
психо-социјалне подршке који подразумева едукативни и саветодавни 
рад,  индивидуални и групни са корисницама на њиховом психичком 
оснаживању, враћању самопоуздања, пружање подршке код 
доношења одлука и подршку у реализацији истих.  Организоваће се два 
пута недељно радионице психо-социјалног оснаживања, месечна 
евалуација за проверу  мишљења психолога и одређивање евентуалне 
терапије, сарадња са центром за породичну терапију „Медијана“. 
Индивидуални рад организоваће се према потребама и захтевима 
корисница. Много пажње посветићемо раду са децом. Са 



корисницима радиће професионална лица у две смене. По пријему 
отвориће се досије  за сваку жену, књига пријема корисника, лист 
праћења, месечна флуктуација.  

        Велику пажњу  посветићемо радној терапији која је врло битна за 
психолошки опоравак жена.  

         Збрињавање жена и деце жртава породичног насиља, старање о 
њиховој безбедности, пружање подршке у процесу изласка из насиља, 
економско оснаживање жена. За остварење циљева Сигурне куће осим 
ангажовања стучних радника потребна нам је сарадња са свим 
институцијама које се у свом раду сусрећу са проблемом насиља у 
породици, као што су центри за социјални рад , полицијске станице, 
органи правосуђа и др. 

       Радиће се на уређењу дворишта и оплемењивању простора где ће 
деца и мајке да проводе слободно време. Обезбедиће се слободан 
термин (једанпут недељно) на базену за  жене и децу, одлазак у 
позориште лутака, пзориште, учлањење у дечију библиотеку, 
организоваће се излети. Уз помоћ донатора адаптираће се сутуренски 
простор за боравак ОСИ, канцеларијски простор, просторија за 
слободне активности деце, која ће бити опремљена рачунарима и 
стоним фудбалом. 

                 У циљу економског оснаживања корисница организоваће се 
преквалификације и доквалификаце у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање.  

                 Организоваће се месечни састанци у оквиру Сигурне куће, 
вршиће се размена искустава, сабирање резултата и попуњаваће се 
интерна евалуација. 

    

                                                                                         

В.Д.  ДИРЕКТОР                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                 ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА 

______________________                       ______________________ 

Слађана Живковић Костић               Петровић Данијела                                    
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