
 
 
 
 
 
 
 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 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијског 
извештаја о пословању Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2011. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја о 
пословању Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2011. годину 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 Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад „Свети Сава“ у 
Нишу. 
 
 
 
 
Број: 356-51/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 На основу члана 16. и члана 37. тачка 24. Статута Града Ниша, 
("Службени лист Града Ниша", број 88/08)  
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној  __________ 2012. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај о пословању 
Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу  за 2011. годину. 
број 01-327/12 од 29.02.2012. године, који је усвојио Управни одбор Установе, 
Одлуком брoj 01-327, на седници одржаној 29.02.2012. године. 
 
  II Решење доставити: Центру за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, 
Управи за образовање, културу, омладину и спорт 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 

 



  
Управни одбор Центра за социјални рад «Свети Сава» у Нишу на седници 

одражаној дана 29.02.2012. године донео је Одлуку о усвајању извештаја о раду 
са финансијским извештајем о пословању Центра за 2011. годину, бр.01-327. 

 Пословање Центра за 2011. годину одвијало се према програму рада за 
2011. годину. 

 У односу на претходни извештајни период није дошло до промена у 
унутрашњој организацији центра.  

У односу на претходни извештајни период није дошло до промена у 
унутрашњој организацији цетра за социјални рад. 

У циљу повезивања и интегрисања служби, правовременог обавештавања 
и координације између појединаца и организационих јединица у вршењу јавних 
овлашћења у Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна 
тела. 

Број особа,  породица или група у заједници који користе услуге 
социјалних служби је у сталном порасту, а посебно од доношења новог Закона 
о социјалној заштити, априла месеца 2011. године. 

 Циљ  је да пружене услуге доведу до побољшања квалитета живота, 
задовољавања потреба  корисника, отклањања или ублажавања ризика, 
недостатака или неприхватљивог друштвеног понашања и искоришћавања 
највећег могућег потенцијала, које корисник има, за живот у заједници. 

Центар за социјални рад има дефинисан  број стручних и других радника, 
чији се рад финансира из Републичког буџета на пословима јавних овлашћења. 
На основу решења надлежног Министарства предвиђено је увећање стручних 
радника чији се пријем може извршити након добијене сагласности 
Министарства надлежног за послове финансија, а преко Министарства рада и 
социјалне политике.  

Град и Центар за социјални рад су склопили Уговор на основу којег су 
регулисана права и обавезе у обављању послова везаних за остваривање права 
из области социјалне заштите, односно поверени послови из Одлуке о правима 
са територије Града Ниша. На основу склопљеног Уговора, Центру за 
социјални рад из буџета Града издвајају се средства која обухватају зараде и 
превоз за 21 радника.  

Током 2011. године између осталог урађен је програм рада Центра за 
2012. годину, годишњи извештај о раду Центра за 2010.годину , Израда 
Монографије поводом овележавања педестогодишњице рада Центра, Годишњи 
статистички извештај Центра о пунолетним и малолетним корисницима услуга 
и мера социјалне заштите, достава тражених података различитим установама, 
Учешће у раду Савета за рад особа са инвалидитетом на нивоу Града , 
одржавање лопкалне мреже и корисничких станица,итд. 

Имајући у виду да је Извештај Центра за социјални рад „Свети Сава“ у 
Нишу  за 2011. годину сачињен у складу са важећим законским прописима, 
пратећом нормативом  Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту предлаже доношење решења као у диспозитиву. 

 



 
 

 
                                                                 Управа за дечију, социјалну 

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

Град Ниш 
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Извештај о раду   
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СТАНОВНИШТВО-ГРАД НИШ 

 
 
 
Подручје Града Ниша се налази у југоисточном делу Србије, тако да му 

гравитира како Јужна, тако и Источна Србија.  У средишту је Нишке котлине, уз ушће 
Нишаве у Јужну Мораву. Територијално припада Нишавском округу и представља 
центар регионалног подручја. Један је од шест макрорегионалних центара у коме 
живи око милион становника. Моноцентрично је организован Град са главним 
градским језгром. 
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Један је од најстаријих градова на Балкану и важи од давнина за капију Истока 
и Запада. Име је добио по реци Нишави, која кроз њега протиче. Сваки освајач му је 
давао ново име, али је оно увек било довођено у везу са Нишавом. Келти су га звали 
Нависсос, Римљани Наиссус, Византинци Нyсос, Немци Нисса, Словени Ниш... 

Град обухвата простор од 597м2. Учешће у површини Србије износи 0,7%, 
односно 21% површине Нишавске области. Административно се граничи са пет 
општина из Нишавског округа. Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг 
и општином Бела Паланка, која припада Пиротском округу. Осим наведених 
општина, са којима се граничи административно Нишавском округу припада и 
општина Ражањ. 

На основу првих резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у 
Републици Србији 2011. год. Нишавска област исказује апсолутни пад броја 
становника. Од 381.757 становника 2002. год. у Нишавској области број становника 
2011. год.  се смањио за 8.353 становника и износи 373.404. Процентуално смањење 
становништва, односно апсолутни пад у периоду два пописа износи 2,23%. 

 По подацима добијеним на Попису становништва 2002. год. у Граду Нишу је 
живело 250.518 становника, а на основу првих резултата Пописа 2011. год. који ће 
вероватно претрпети извесне промене Град Ниш има 257.867 становника. Између 
два пописа бележи се пораст од 7.439 становника, односно 2,88%.  

 
 

  
 
Статистички билтен, Кретање броја становника на територији Града Ниша 
 
У последњих неколико година број становника на територији града Ниша је 

показивао следеће вредности: 
 

Година 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2011 
Становништво 250.847 251.198 253.214 254.164 254.970 255.479 257.876

 
 
Градске општине Црвени Крст, Нишка Бања и Палилула бележе апсолутни 

пад становништва, Општина Медијана благи раст, док Општина Пантелеј исказује 
апсолутни раст  

 
 

До 2002. год. Ниш је имао две општине, Ниш и Нишку Бању. Данас је 
административно подељен на 5 градских општина, Медијану, Пантелеј, Палилулу, 
Црвени Крст и Нишку Бању. 
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Осим Нишке Бање која је приградска општина остале општине чине урбани 
део града. Територијално најмања, а по броју становника највећа општина у Граду је 
општина Медијана. На свега 16 км2 живи 88.010 становника, односно 34,12% од 
укупног броја. Ову Општину карактерише висок степен урбанизације и највећа 
густина насељености. На 188 км2 или на 1/3 површине Града распростире се 
општина Црвени Крст у којој живи свега 31.762 становника, односно 12,31%. У 
односу на број становника друга по бројности  у Граду је општина Палилула. На 
њеној територији живи 27,80%, односно 71.707 становника на 107 км2 . По броју 
становника Палилула се налази одмах након ГО Медијана. Кад говоримо о структури 
становништва, по националној и етничкој припадности у овој градској општини живи 
процентуално највећи број становника ромске националности, што објашњавамо 
чињеницом да је саставни део ове Општине и МК „Ђука Динић“ која је већински 
настањена Ромима. Општина Пантелеј је трећа по површини коју заузима на 
градском подручју. На њеној територији је старо градско насеље „Јагодин Мала“ и  
тринаест сеоских насеља.  У овој општини  данас живи 52.290 наших суграђана. Она  
бележи највећи пораст броја становника не само у Нишавској области, већ је врло 
високо рангирана по порасту броја становника у Србији, на основу првих резултата 
Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.године1 . 
Бројчано исказан пораст износи 10.153 становника или процентуално апсолутни раст 
износи 19,41%. 

 
 
 

 
 
 

На основу Публикације Попис становништва, домаћинстава и станова у 
Републици Србији 2011.-први резултати2  закључујемо да је у свим општинама које 
гравитирају Нишу дошло до смањења броја становника.  
 

 
 

 
 
ОПШТИНЕ 

Укупан број становника  Апсолутни 
пораст – пад  
2011-2002 

Индекс 
2002=100 

Укупан број 
домаћинставаПо попису 

2011 
По попису 
2002 

Алексинац  51 462 57 749 - 6287 89,1 17 268 
Гаџин Хан   8 357 10 464 - 2 107 79,9   3 650 
Дољевац 18 441 19 561 - 1 120 94,3   5 363 
Мерошина  13 916 14 812    - 896 94,0   4 076 
Ражањј    9 137 11 369 - 2 232 80,4   2 988 
Сврљиг      14 224 17 284 - 3 060 82,3   5 466 

                                                 
1 Управа за привреду, одр. развој и заш. животне средине, Одсек за статистику,Ниш,децембар 2011. стр.18 
2 Управа за привреду, одр. развој и заш. животне средине, Одсек за статистику,Ниш,децембар2011.стр.13 
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Апсолутни пораст-пад броја становника по општинама 
за 2011-2012

Алексинац 
-6287

Гаџин Хан
-2107

Дољевац
-1120

Мерошина 
-896

Ражањј 
-2232 Сврљиг 

-3060

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

 
 
 
 
   Подручје Града Ниша чини мрежа насеља и популациона неуједначеност. По 
попису из 2002. године мрежу је чинило 74 насеља. Данас је тај број мањи, јер 
поједина насеља, у руралном подручју, немају више стално насељене становнике. 
(Коритњак, Манастир...) 
 
 
 Статистички показатељи 
Назив Број насеља-попис 2002. Површина 

(км2) Укупно Градска Остала 
Град Ниш 74 5 69 597 
 Медијана 2 1 1 16 
 Палилула 16 1 15 107 
 Пантелеј 14 1 13 141 
 Црвени Крст 24 1 23 188 
 Нишка Бања 18 1 17 145 
 Статистички Годишњак Града Ниша 2010. година3 

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

Србији. Највећи број становника у Нишу, готово 40% живи у насељима средње 
величине, од 500 до 2000 становника. 10% живи у насељима која имају мање од 500 
становника, а осталих 50% у насељима са преко 2.000 становника. Просек  
становника у једном насељу, у Нишу, износи 3.528, по чему спада у ред густо 
насељених средина. У Србији просечан број становника по насељу износи свега 
1.218 становника. 

Демографске карактеристике, привредни и друштвени токови утицали су да се 
процес урбанизације одвија посебно интензивно у послератном периоду. Данас је тај степен 
нижи на нашој територији у односу на претходне две деценије, када је износио 86%. По 
Попису из 2002. године он износи 71%, и  још увек је   виши у односу на просек у 
Србији. Густина становништва, како у урбаним, тако и у руралним подручјима  је 
такође изнад  просека у Србији. 

 
 
 
 

                                                 
3 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010, Ниш, новембар 2011. 
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  Број и структура насеља су утицали да становништво према урбано – 

руралној структури чини 2/3 градског и 1/3 сеоског становништва. Наша села су 
демографски старија од градова, услед деценијских миграција од села ка граду.  

 Демографски и уопште друштвени развој се налазе у каузалној вези. Све 
промене и поремећаји у демографском развоју, кретање броја становника, природно 
кретање, размештај, миграције одражавају се на друштвени развој. Радна снага, 
односно активно становништва формира се из радно способног контигента 
становништва, те је у директној вези са старосно- полном структуром.  

Развој одређене средине има свој јасно дефинисан оквир, кога чине четири 
карактеристике: 

 
-укупно кретање становништва(промена броја становника) 
-природно кретање становништва(наталитет, фертилитет) 
-механичко кретање становништва  (миграције, односно имиграције и 

емиграције) 
-демографска структура(биолошка, економско-социјална и образовна). 
 
Један од најзначајнијих процеса који обележава становништво, поготово 

становништво развијених земаља и земаља у развоју је демографско старење.. 
Управо због негативних последица које изазива, проблем старења становништва 
постао је тема разних расправа и разматрања стручне и шире јавности и захтева 
осмишљене мере социјалне политике и ангажовање локалних заједница и центара 
за социјални рад. 

 Ми, као локална заједница живимо у стадијуму демографске старости. Слично 
ситуацији у осталим деловима Србије и за Ниш је карактеристичан изразит процес 
старења становништва. Кретање становништва на подручју Града карактерише 
механички прилив и негативан природни прираштај.  

Наше становништво пребрзо стари. Број младих се смањује, а број старијих 
упркос укупној депопулацији земље је повећан. 

Демографске импликације старења становништва су комплексне и дугорочне. 
Прогресивно повећање људи старије животне доби битно утиче на здравствену, 
економску, социјалну и образовну структуру. Старење изазива и пораст опште стопе 
морталитета у старосној доби изнад 65 година, јер се повећава удео становништва 
високог ризика смрти. „Још у 2002. години, пописни подаци су показивали да је први 
пут у историји Србије број становника старијих од 65 година премашио број млађих 
од 18 година“4 

Становништво у коме стари чине више од 7,1% од укупног становништва 
припада старом становништву, што се запажа још од 1981. године у тадашњој 
Општини Ниш. Процентуално изражено број старијег становништва са 65 и више 
година, у Града Нишу износи 14,93% на основу података са  Пописа 2002. године. 
Заступљеност старих расте, из године у годину. По подацима са Пописа евидентно 
је да се број деце и младих смањује, 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 4 Вид Пејчак, „Старе особе у светлу друштвених промена“,Социјална мисао, бр.50, стр 88 
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   СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ 
 

По попису 
 1953 1961 1971 1981 1991 2002 
УКУПНО 118 464 146 524 193 509 230 711 248 086 250 518 
0 – 4 13 340 11 943 13 072 16 563 14 668 10 997 
5 – 9 9 570 14 899 13 809 15 988 16 292 13 068 
10 – 14 9 738 14 011 14 472 15 036 16 921 14 362 
15 – 19 11 669 10 107 18 431 15 973 16 561 16 565 
20 – 24 12 359 12 456 18 455 17 193 16 020 17 463 
25 – 29 12 450 14 954 13 809 21 017 16 855 17 570 
30 – 34 9 301 14 694 16 504 20 836 17 978 16 540 
35 – 39 5 819 12 659 18 259 15 339 21 403 17 158 
40 – 44 8 129 7 310 17 304 17 970 20 952 17 630 
45 – 49 6 962 7 099 14 244 18 996  14 994 20 764 
50 – 54 5 674 7 498 7 654 17 245 17 280 20 568 
55 – 59 4 082 6 211 7 131 13 821 17 539 13 997 
60 – 64 3 345 4 682 6 981 7 094 15 133 14 896 
65 и више  5 972 7 712 12 403 16 977 24 171 37 412 
5СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010 
 
 
 

Становништво према старости, по пописима 1991. и 2002. године 
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5 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010 ,стр.57 
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Пошто садржаји социјалне политике морају бити такви да воде у правцу 
задовољавања разноврсних људских потреба, вишем квалитету живота и социјалној 
сигурности наша планирања морају ићи у правцу анализе постојећих социјалних 
услуга и њихове развијености на нашој територији и недостајућих услуга у нашој 
социјалној средини. У односу на старосну доб нашег становништва неопходно је 
развијати услуге чије врсте и садржај морају одговарати потребама више циљних 
група.  
 

Просечна старост становништва Града Ниша у периоду 2003-2009. из године у 
годину је расла: 
 
-2003-40,08 
-2004-40,30                       
-2006-40,49 
-2007-40,68 
-2008-40,84 
-2009-41,02 
 

Највећа забележена просечна старост на нашој територији је у ГО Нишка 
Бања 2009. године и износи 42,79 година. 

Просечна старост становништва града Ниша у периоду 
2003-2009.

41.02

40.84

40.68
40.4940.45
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41
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У централној Србији и Војводини је драстично промењена структура породице 

из угла бројности деце. Без мало је нестала породица са троје и више деце. 
У овом тренутку општи циљ Стратегије подстицања рађања је одржавање 

броја становника, односно стационарно становништво, тј. становништво у коме ће 
следеће генерације бити исте величине као и постојеће. Наша локална самоуправа 
предузима одређене мере и активности популационе политике у Граду. Закон о 
локалној самоуправи, као и посебни закони дају локалној самоуправи значајне 
компетенције и овлашћења са задатком да се прати пораст броја становника и 
предлажу мере популационе политике. Свако одлагање систематског, дугорочног и 
конзистентног спровођења популационе политике доводи до погоршања 
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демографске основе. На нашој територији локална самоуправа интервенише 
материјалном стимулацијом родитеље. Из буджета Града планирана су новчана 
средства за све незапослене мајке након рођења детета, без обзира које је то дете 
по реду рођења. Планирана новчана средства се у износу од 50.000 динара 
исплаћују свакој незапосленој мајци, породиљи. До сада, а и на даље, ће Град Ниш 
издвајати средства за родитељски додатак који ће остваривати мајке на име   
рођења првог детета. На подручју Града Ниша популациона политика мора ићи и 
даље у правцу стимулисања рађања другог и трећег детета. 

Годинама уназад се повећава старосна граница за рађање. Смањује се број 
деце коју су родиле жене између 20 и 30 година старости, а повећава се број 
порођаја жена које су ушле у четврту, односно пету деценију живота. Једино добра 
вест је да број умрле одојчади опада. 1998. године је на 1000 живорођене деце 16,7 
беба умрло. Тај црни број је 2010. године преполовљен и износи 8,46.  

Број Нишлија који  ступа  у брачну заједницу, у периоду од 1998. закључно са 
2010. годином, не исказује већа одступања. Међутим кад говоримо о броју развода 
бракова на нашој територији, долазимо до закључка да се тај проценат кретао од 
31,5%, 2002. године до „свега“ 17,7% 2010. године, што је изразито најнижи проценат 
у овом временском интервалу, јер се број разведених бракова углавном кретао од 
22-до 28%.7 

Просек година приликом ступања у брак је знатно виши, него ли у претходним 
периодима. За младожење износи 33 године, а за младе 30 година.. На основу 
анализа стручњаци закључују да се млади, посебно они који живе у урбаним 
срединама, нерадо одлучују за самосталан живот због тешке економске ситуације, 
нерешеног радног и стамбеног статуса, па венчање одлажу „за нека боља времена“. 
 

 
 

Бракови 
                    Закључени                 Разведени 

Број На 1000 закључених 
1998 1 288 295 229,0 
1999 1 229 225 183,1 
2000 1 339 370 276,3 
2001 1 258 348 276,6 
2002 1 378 435 315,7 
2003 1 390 284 204,3 
2004 1 412 372 263,5 
2005 1 408 360 255,7 
2006 1 407 396 281,5 
2007 1 471 447 303,9 
2008 1 329 373 280,7 
2009 1 306 372 284,8 
2010            1 327 236 177,8 

 
      

Кретање становништва на подручју Нишавског округа карактерише механички 
прилив и негативан природни прираштај, који се бележи већ дуги низ година.  Као 
резултат имамо убрзање процеса демографског пражњења ове области, односно 
                                                 
6 СТАТИСТИЧКИ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.113 
 
7 СТАТИСТИЧКИ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.113 
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повећану емиграцију становништва , сада углавном ка главном граду и иностранству 
са једне стране, а са друге одређен прилив становништва из мањих општина.  

 
На основу података Статистичког годишњака Града Ниша од 1998. године  

очигледан је тренд негативног природног прираштаја. „1981. године број живорођене 
деце у Нишу је износио 3.857, већ 1986. се спушта на 3.319, 1991 на 2.913, 1996 на 
2.663, а у току 1999 на 2.313. 1999. године је рођено 1.544 деце мање него током 
1981. године“8  

Негативан природни прираштај je обележје скоро свих националности, једино 
је већи број живорођених од умрлих присутан код албанске, ромске, бошњачке и 
муслиманске националности. 

Да на нашој територији није присутан ''увоз људи из мањих средина'' наше 
становништво не би имало ове карактеристике. На основу првих резултата Пописа 
становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. констатујемо да је 
на нашој територији, независно од негативног природног прираштаја дошло до 
благог раста броја становника, у односу на претходни Попис 2002. године.9 

Главни разлог што је у Србији од 2000. године забележен апсолутни пад броја 
становника је и овакво кретање природног прираштаја који представља разлику 
броја живорођених и броја умрлих. Овакво кретање природног прираштаја је и 
карактеристика  наше средине. У 2010. години је на 1000 становника рођено свега 
10,2 бебе.10 Најмањи број беба, свега 8,5 на 1000 становника се рађа на територији 
ГО Нишка Бања, где је и највећа просечна старост становништва. 

 Стручњаци упозоравају да, ако се досадашње тенденције наставе може доћи 
до нестанка  неких општина у Србији, односно до даљег пада броја становника. 
У "Демографском прегледу", који је издало Министарство рада и социјалне политике, 
у сарадњи са Центром за демографска истраживања Института друштвених наука и 
Друштвом демографа Србије, наведено је  да је од 2005. број умрлих годишње већи 
за више од 30.000 у односу на број рођене деце. То представља губитак једног 
мањег града сваке године. 

Прошле године је, у Србији, разлика између броја умрлих и броја рођене деце 
достигла рекордну цифру од 34.907, на основу  података Републичког завода за 
статистику. “Негативни природни прираштај највећи је икад забележен у 
мирнодопским условима у нашој земљи и међу највишима је у Европи“11  
           Много је узрока који доводе до тога да се број становника смањује. Појаву 
негативног демографског кретања условљавају висока стопа незапослености, 
сиромаштво, миграције, смањена економска снага породице, изузетно неповољна 
привредна клима, учестала немогућност решавања стамбеног питања, уопште криза 
породице. Последица, свега наведеног је  низак и опадајући  наталитет. 

  

                                                 
8 „Основне карактеристике природног кретања становништва Општине Ниш“,М.Вељковић,В.Лилић,З.Поп 
Трајковић,С.Вељковић 
9 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.418  
10 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.113 
11 Горан Пенев, истраживач у Центру за демографска истраживања,“Блиц“,8.7.2011. 
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Витални догађаји 
 

 Живорођени Умрли Природни прираштај  
 
 

 Број На 1000 
становника 

Број На 1000 
становника  

Број На 1000 
становника 

1998 2 462 9,8 2 788 11,1 - 326 - 1,3  
1999 2 313 9,2 2 851 11,4 - 538 - 2,1  
2000 2 443 9,8 2 936 11,7 - 493 - 1,9  
2001 2 579 10,3 2 854 11,4 - 275 - 1,1  
2002 2 453 9,8 2 977 11,9 - 524 - 2,1  
2003 2 550 10,1 2 973 11,8 - 423 - 1,7  
2004 2 582 10,2 2 910 11,5 - 328 - 1,3  
2005 2 591 10,2 3 221 12,7 - 630 - 2,5  
2006 2 672 10,5 3 018 11,9 - 346 - 1,4  
2007 2 544 10,0 3 244 12,7 - 700 - 2,7  
2008 2 539 9,9 3 156  12,4 - 617 - 2,4  
2009 2 612 10,2 3 266 12,8 - 654 - 2,6  
2010 2 611 10,2 3 162 12,4 - 551 - 2,2  

 
Овакви статистички показатељи нису само слика у нашем Граду. Више је 

умрлих него рођених и у 157 општина  у Србији. Само у осам општина је ситуација  
обрнута. 

 
            Демографске промене на нашим просторима доводе до промена и у саставу 
домаћинства.  Године 1948. је наше домаћинство у просеку имало 4 члана, а на 
основу података које нам пружа последњи Попис, на територији Града Ниша, 
просечно домаћинство има свега 2,92 члана.  
 

 
ГО Црвени Крст има 3.10 члана по домаћинству, док ГО  Медијана бележи 

најмањи просек, од свега 2,73 члана по домаћинству.У апсолутним бројевима то 
износи 85.269  домаћинстава.  
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БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА ПО НАСЕЉИМА 
 По попису 

 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Укупно 27 186 29 720 39 448 56 156 71 834 77 924 85 
269

Општина Ниш - - - - - - 79 
954

Општина Нишка Бања - - - - - - 5 315
 
ПРОСЕЧАН БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА   
 Просечан број чланова домаћинства 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Укупно 3,9 4,0 3,7 3,4 3,2 3,2 2,9

Општина Ниш - - - - - - 2,9

Општина Нишка Бања  - - - - - - 2,9

Од тога: 
          -14.643 су једночлана,  

-21881       двочлана 
-18551       трочлана 
-20855       четворочлана 
-  5696        петочлана 
-  2678        шесточлана 
-   666         седмочлана 
-   164         осмочлана 
-     78         деветочлана 
-     57         са десет и више чланова12 

једночлана, 14643

двочлана, 21881

трочлана, 18551

четворочлана, 20855

петочлана, 5696

шесточлана, 2678

седмочлана, 666

осмочлана, 164

деветочлана, 78

са десет и више 
чланова, 57

0 5000 10000 15000 20000 25000
 

                                                 
12 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.106  
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„Стратегија опстанка домаћинства Србије“ нам пружа податак да 14 % 

домаћинстава има низак материјални положај, 49 % средње низак, 22 % средњи, 10 
% средње висок и 5 % висок имовински статус.  Слика нишког домаћинства је да 63  
% од укупног броја домаћинстава није у стању да редовно измирује своје обавезе по 
основу становања. Најугроженија домаћинства на нашој територији су сеоска, 
домаћинства из категорије социјално угрожених и рањивих друштвених група, 
ромска, расељена и избегла лица.  

У централној Србији и Војводини је драстично промењена структура породице 
из угла бројности деце. Без мало је нестала породица са троје и више деце. 

Укупан број породица у Граду Нишу је 75.321. Без деце је 23.309 породица, 
односно 30,9%. Највећи број породица које живе без деце је на територији ГО Нишка 
Бања, 37,2%. У  ГО Палилула живи 50 породица са 5 и више деце, а у целом Граду 
укупно таквих породица бројчано исказаних има 78.13 
 
25267-породице са једним дететом 
24485-двоје 
1970  -троје 
212    -четворо 
78-     -пет и више деце. 
 
 

78212
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2448525267
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породице са
једним дететом двоје троје четворо пет и више деце

 
УКУПНО 52 012 живи са децом 
 
 
 

Просечан број деце највећи је код жена без образовања и постепено опада 
повећањем образовног нивоа. 
 

                                                 
13СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.112  
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Број породица са четворо деце је заступљен у укупном броју са свега 0,28 %, 
што нам врло прецизно документује претходно анализирану појаву изразито 
негативних демографских кретања у нашем граду. 
 
 
          Образовна структура има велики значај у демографским истраживањима са 
обзиром на утицај који има на природно и миграционо кретање становништва. 
Завршена средња школа је најчешћи вид образовања. IV степен стручне спреме има 
38% становништва. На другом месту је 16,2% становника са завршеном основном 
школом, а само 13,2% има завршену вишу и високу школу.14 
          Важно је напоменути да скоро 27,5% становништва Града је на нивоу основног 
и нижег образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на образовању 
становништва, кроз различите облике образовања. Преквалификације, 
доквалификације и перманентно образовање. Стопа неписмености је израженија код 
женске популације за  3,4%. 
          Независно од напред наведене статистике Град Ниш представља, кад 
говоримо о друштвеној надградњи један од највећих образовних и културних 
центара у Србији. На територији Града ради 35 основних и 19 средњих школа. 
Градско подручје је покривено 21 основном школом, а на сеоском подручју је 14 
школа. Средње школе су смештене у градском језгру. 
          На квалитативну и квантитативну промену социјалне карте Ниша велику улогу  
има развој образовних, културних, здравствених и социјалних установа, које својим 
капацитетима доприносе смањивању негативних економских и социјалних 
тенденција и на промене друштвених услова уопште.15 
 
 

                                                 
14 Студија развоја локалне економије Града Ниша,Релевантни показатељи за лолалну Стратегију развоја, 
Београд, 2005.стр.14 
15 Студија развоја локалне економије Града Ниша,Релевантни показатељи за лолалну Стратегију развоја, 
Београд, 2005.стр.32 
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           Највећи социјални проблем данас код нас представља и даље велико 
сиромаштво ''Класично ново сиромаштво је у ствари кључна друштвена чињеница и 
најтежи економски и социјални проблем у већини земаља у транзицији''16. Један од 
изузетно озбиљних проблема такође представља незапосленост. Овај социјални 
проблем доводи до озбиљних економских, социјалних и моралних последица. 
          У 2011. години новцем из буджета на нивоу земље је запошљено 50.000 
људи, а на основу планирања у 2012. години ће бити запослено једва 30.000. 
Економисти процењују да у наредних 10 месеци треба очекивати нових 50.000 
отказа, те да ће Србија са ¼ незапослене радне снаге остати међу рекордерима  у 
региону и Европи.  
  
 
 

17 
Због немогућности да се радно ангажују Србију деценијама напушта на 

хиљаде високообразованих људи. 10% од укупног броја становника који су се 
иселили из земље су високо образовани. Србија је рангирана на изузетно високо, 
159 место по броју грађана који су напустили своју земљу. 
           Стопа незапослености крајем новембра 2011. године је достигла 23,7%, па 
нам земља никада није имала мање запослених. Да ће статистика и за 2012. годину 
бити неумољива говори и чињеница да је у буджету, за нова радна места, 
предвиђено драстично мање средстава него прошле године, а самим тим у овој 
години можемо да очекујемо даље смањивање броја запослених, што представља 
директну последицу економске кризе. Уколико не дође до снажног преокрета и 
привредног раста, што је мало реално, без посла ће остати још неколико десетина 
хиљада радно способног становништва, на основу анализа појединих економиста.  
          Од 90-тих година присутна је вишегодишња тенденција опадања броја 
запослених и раста броја незапослених. Број запослених се из године у годину 
смањивао у друштвеном сектору, а у извесном, дужем, периоду растао у приватном 
сектору. Кад говоримо о броју запослених у привреди, односно у ванпривреди из 
године у годину се бележи пад броја запослених у привредним делатностима.                              
 
 
                                                 
16  Милосављевић Милосав, Бркић Мирослав, 2005 ''Социјални рад у заједници'' – едиција уџбеника, Социјална 
мисао – Београд 
17 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.129 
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Кретање броја запослених у Нишу за период 2001-2010.18 
  

  
 
Година Укупно Свега Привреда Ванпривреда 
2001 75.061 68.737 52.396 16.341 
2002 71.455 64.402 48.092 16.310 
2003 68.669 60.791 43.187 17.604 
2004 67.102 57.871 40.152 17.718 
2005 80.457 65.084 46.183 18.901 
2006 78.354 62.053 43.600 18.453 
2007 78.167 61.457 42.755 18.702 
2008 77.286 60.470 41.657 18.873 
2009 73.314 58.897 39.843 19.054 
2010 66.276 54.185 35.303 18.882 

 
„Према подацима Националне службе за запошљавање у прошлој години је 

запошљен 8851 Нишлија, што је за 2630 више него 2010. године. Међутим то није 
било довољно да се забележи позитиван скор у односу на 2010. годину, јер је 636 
особа било више евидентирано, него у децембру 2010. године. Наду да би раст 
незапослености могао да буде заустављен пружају“19 фирме у којима би требало у 
наредне две године да буде места за око 3.000 радника. 
       
          На дан 31.12. 2011. године код Националне служе за запошљавање, Филијале 
у Нишу је евидентирано 35.493 лица која траже посао. Од укупног броја 
евидентираних 18. 060 су жене, односно 50,88%. 
            
 
Стање по општинама у односу на број незапослених лица: 
 
Ниш-Нишка Бања....2.541 
Ниш-Пантелеј..........6.527 
Ниш-Црвени Крст....5.079 
Ниш-Палилула......10.555 
Ниш-Медиана........10.791 
 
          У овим друштвено-економским условима ипак постоји  основа за излазак из 
ове ситуације кроз оживљавање привреде, сарадњу привреде и ванпривреде, 
школовање потребних профила, како би се смањило демографско пражњење, 
односно задржало становништво и обезбедила одговарајућа квалификациона 
структура неопходна привредним и непривредним субјектима, што би довело до 
подизања животног стандарда становништва у Нишу. 
          Повећање запослености треба да буде у самом врху развојних приоритета 
како Србије, тако и Града Ниша. На тај начин би Србија постала економски 
развијенија и Земља са мањим контигентом незапослене радне снаге. 
 
 

                                                 
18 СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК ГРАДА НИША 2010,стр.123 
19 Блиц, петак, 17.фебруар 2012. године,стр.12 
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Кад говоримо о стручној спреми са којом су наши грађани евидентирани код 
Националне службе за запошљавање највећи број је са IV степеном, 13 196 и наши 
суграђани са III степеном стручне спреме, 9 444.  Грађани са IV степеном стручне 
спреме су се прошле године су се најбже запошљавали. У односу на пол највећи 
број жена са  средњом стручном спремом чека на посао.  

Женска радна снага се теже запошљава због структуре радних места, те у 
економској структури становништва жене чине чак 30% издржаване популације. 
          Од укупног броја незапослених лица чак 70,3%, односно 24.976, има претходно 
радно искуство, а свега 20,7% по први пут тражи посао. Што указује на податак 
колико је људи остало без посла пропадањем многобројних предузећа и установа, 
тако да је проблем незапослености достигао границу  социјалне издрживости. 
          У Нишавском округу код Националне службе је регистровано 384 особе са 
инвалидитетом које траже посао. Од укупног броја у Граду Нишу на евиденцији 
Националне службе за запошљавање се налази 289 особа са инвалидитетом. Од тог 
броја  87 су жене, које траже запослење.  
          Кад говоримо о особама са инвалидитетом и анализирамо њихов радни статус 
закључујемо да од укупног броја радно ангажованих особа са инвалидитетом  у 
радном односу је свега 34,1% жена, што указује на висок степен предрасуда и 
стереотипа у нашој средини. Породице које имају оболело лице мушког пола се 
чешће одлучују да га школују и укључују у радни процес. На основу података 
Националне службе за запошљавање-Филијала Ниш, 61,60% особа са 
инвалидитетом мушког пола је завршило III, односно више степене образовања. 
Разлоге за овакву ситуацију можемо наћи, поред осталог и у родној дискриминацији, 
која је најизраженија  на нашој територији, како код особа са инвалидитетом, тако и 
код припадника ромске популације. 
          Највећи проценат особа са инвалидитетом, које имају завршен VII степен 
образовања, њих 68,1% живи у најурбанизованим деловима Града и имали су веће 
могућности и доступност многим установама и институцијама у окружењу у односу 
на особе са инвалидитетом које живе у мање урбаним деловима Града, односно 
особе са инвалидитетом које живе у руралним подручјима.  
          На основу података Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање-
Филијала Ниш приказујемо број корисника пензионера на територији Града Ниша по 
категоријама: 
 
-број категорије запослених је           51 799 
-број категорије самосталаца               1 852 
-број категорије пољопривредника      2 407 
 
Укупно                                                   55 998 
 
Од укупног броја свих корисника пензија по врсти права стање је следеће: 
 
-број инвалидских корисника је          9 884 
-број старосних корисника је            35 067 
-број породичних корисника је         11 047 
 
Укупно                                               55 998 
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КРЕТАЊЕ БРОЈА ПЕНЗИОНЕРА ЗА ПЕРИОД 2005-2011. ГОД.- ГРАД НИШ 
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 21,7% становника су корисници пензија. 
 
Становништво према националној или етичкој припадности 
 
 

По попису 2002. године 
 1961 1971 1981 1991 2002 
Укупно  146 524 193 509 230 711 248 086 250 518 
Национално 
се изјаснили 

145 827 187 681 217 895 247 554 245 534 

Срби 139 169 178 041 205 652 229 378 235 657 
Црногорци         937     1 955     2 394        2 231          846 
Југословени      -        -       -        -         664 
Албанци         144          191       198      121    99 
Бошњаци       -           -           -        -       24 
Бугари         681     1 184    1 028  1 097  799 
Буњевци         -          -      -       -      7 
Власи         -          -       -       -     12 
Горанци         -          -       -       -     75 
Мађари          85        114      92      88     58 
Македонци        874    1 370   1 459 1 465  715 
Муслимани    1 022     1 181       603     318    89 
Немци          -          -        -      -    14 
Роми      -            1 905   4 962  5 652 5 687 
Румуни     -       -      -      -     13 
Руси      -       -     -      -       37 
Русини       -       -     -      -        4 
Словаци      -       -     -      -     13 
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Словенци 401 378    293 189    92 
Украјинци      -       -     -      -     27 
Хрвати 946 1 409 856 705 417 
Чеси      -       -     -      -    11 
Остали 1 568 313 358 6 310 174 
Неизјашњени  486 3 770 11 253 162 1 460 
Непознато 211 2 058 1 563 370 3 473 
 
 
          Иако је у задње две деценије дошло до великог померања становништва, то 
није значајно утицало на промену националне структуре становништва, коју по 
Попису из 2002. године у нашој средини чине Срби 93,47%, Роми 2,56% и лица која 
су се изјаснила као Бугари, Македонци, Црногорци... 
 
 
Процентуално изражен етнички састав становништва према Попису из 2002. године 

 
Срби 93,47 %  Руси 0,01 % 
Роми 2,56 %  Бошњаци 0,01 % 
Црногорци 0,42 %  Украјинци  
Бугари 0,39 %  Словаци  
Југословени 0,34 %  Румуни  
Македонци 0,34 %  Власи  
Хрвати 0,21 %  Чеси  
Словенци 0,05 %  Немци  
Горанци 0,04 %  Русини  
Муслимани 0,04 %  Буњевци 0,04 % 
Мађари 0,03 %  Непознато 1,18 % 
Албанци 0,02 %    
 
 
.  

На основу података које нам пружа Статистички Годишњак Града Ниша 
најбројнију мањинску групу чине Роми. Стварни број припадника ромске заједнице се 
процењује на око 15.000. На основу података добијених од неких ромских НВО тај 
број је знатно већи. На основу исказаних бројчаних вредности на Попису 2002. у 
Нишу живи само 5.687 Рома. Много је разлога што овај бројчани показатељ не 
представља ни приближно тачан податак. Један од разлога је што многи припадници 
ромске националности  не желе да се декларишу као Роми, један број нема личне 
исправе, а не мали број  учестало мења место боравка... 
 Половина ромске популација млађа је од 25 година, а само 4 % становништва 
је старије од 60 година. Проценат незапослених је знатно нижи у односу на проценат 
запослених Срба. Око 30% становника ромске популације су корисници неког од 
видова социјалне заштите.  
          Живе углавном у три насеља у Граду, Београд Мала, Сточни трг и Црвена 
Звезда у изузетно лошим условима. Ова насеља територијално припадају МК Ђука 
Динић и Црвена звезда. Сточни трг и Црвена Звезда су углавном без водовода, 
канализације, неусловна и нехигијенска насеља. Београд Мала је смештена у самом 
градском језгру. Делови овог насеља су урбанизовани и уређени, али у овом 
традиционалном насељу подигнутом још пре 1900. године постоје и делови који нису 
условни за живот. Уџерице, шупе, блато, у двориштима животиње... 
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Другу мањинску етничку групу у Нишу чине Бугари. Припадници ове етничке 
групе су добро интегрисани у социјалну заједницу. 
          Привреда Ниша је због дугогодишњег дезинвестирања технолошки заостајала, 
тако да је у потпуности неприлагођена условима савременог тржишта. До 
деведесетих је била добро интегрисана у светску привреду и њена предузећа су 
пратила савремене токове техничко-технолошког напретка. Ниш је био 
препознатљив и изван граница тадашње Југославије по производима различитих 
индустрија. 

Основно привредно, а самим тим и социјално економско обележје су Нишу 
давале електронска, машинска, индустрија обојених метала, текстилна, дуванска и 
дрвна индустрија. Мада Ниш има повољне природне услове за развој свих облика 
туризма, а најповољнији локалитет је Нишка Бања са лековитим изворима термо-
минералне воде, температуре 37%, недовољно су искоришћени, иако Град има 
развијену саобраћајну инфра структуру, укључујући и аеродром.  
          Данас би Ниш требало да представља важан привредно-индустријски и 
туристички центар од изузетног регионалног и националног значаја, међутим 
социјална карта Града Ниша данас указује на изразиту потребу за оживљавањем 
привреде, на смањено ућешће младих у укупној популацији, на интензиван процес 
емиграције, неповољну образовну структуру, стални пораст броја корисника 
социјалне заштите,  пораст броја незапослених лица,  низак животни стандард 
становништва. Радна снага у нашој средини је недовољно искоришћена, а као 
резултат имамо многобројне   социјалне проблеме. 
          Једини излаз из ове ситуације је оживљавање привреде, јер иако постоје 
огромни економски проблеми са једне стране, са друге стране постоје велики 
неискоришћени потенцијали. Доминантан број становника спада у категорију радно 
способног становништва, 69,1%, што представља  један од значајних развојних 
потенцијала Ниша. 

Кад говоримо о просечној заради у граду Нишу то документујемо табелом 
Управе за привреду и одрживи разовој – Одсека за статистику Града Ниша. 
Просечне зараде Нишлија су далеко испод минимума који је потребан за живот, што 
је у директној вези са стандардом грађана који константно пада. 
 
 
 ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ (У РСД) 
 

 
 

Град   Ниш  ГО Медијана  ГО 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 

      2011 
Јануар  40.767 29.307 44.502 31.910 25.500 18.555

Фебруар 42.578 30.733 45.732 32.826 29.591 21762

Март 44.655 32.207 47.443 34.063 30.485 22.363

Април 51.121 36.765 53.912 38.671 32.484 23.468

Мај 44.639 31.892 46.317 33.300 31.061 22.467

Јун 46.892 33.867 49.810 35.798 32.772 24.216

Јул 46.473 33.627 48.404 34.863 34.879 26.003
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Август 46.379 33.427 48.160 34.592 37.833 27.695

Септембар 46.136 33.207 50.019 35.905 28.940 21.328

Октобар 45.997 33.127 48.446 34.790 36.738 26.967

Новембар 46.289 33.285 49.642 35.594 34.895 25.627

Децембар 53.104 38.210 53.011 38.034 43.983 32.280

Јануар -
Децембар 

46.211 33.275 48.759 35.012 33.258 24.390

 
 ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ (У РСД)(наставак) 
 

 
 

ГО Пантелеј  ГО Црвени  Крст  ГОНишка  Бања  
просечна 
зарада 

просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

просечна 
зарада 

просечна 
зарада 

просечна 
зарада 
без 

пореза и 
допри-
носа 

просечна 
зарада 

      2011 
Јануар  29.900 22.077 43.962 31.398 26.202 19.614

Фебруар 28.058 20.876 45.657 33.033 42.506 31.504

Март 32.813 24.704 51.028 36.600 39.670 29.388

Април 32.897 24.698 65.706 47.237 39.355 28.539

Мај 28.980 22.022 63.110 42.882 27.089 19.581

Јун 34.218 26.710 51.849 37.153 41.014 29.586

Јул 32.433 24.372 51.321 36.880 55.499 40.014

Август 28.450 21.508 54.480 39.084 42.190 30.413

Септембар 26.067 18.879 50.001 35.959 42.993 30.985

Октобар 29.126 21.107 51.267 36.853 40.974 29.555

Новембар 33.519 24.503 50.150 35.947 27.877 20.139

Децембар 40.184 29.039 73.260 52.538 42.241 30.519

Јануар -
Децембар 

31.232 23.262 54.066 38.626 38.828 28.208

 

 
Полазне основе за израду Годишњег Извештаја о раду Центра за социјални 

рад за 2011. годину: 
 
-Закон о социјалној заштити 
-Породични закон 
-Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити 
малолетних лица 
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-Правилник о Стандардима и раду центра за социјални рад 
-Извештај о раду Центра за социјални рад за 2010. годину 
-Програм рада центра за социјални рад за 2011. год. 
-Одлука Града о проширеним правима из области социјалне заштите 
-Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. године 
 
Стратешка документа на националном нивоу: 
 
- Стратегија развоја социјалне заштите 
-Стратегија за смањење сиромаштва Републике Србије 
-Национална Стратегија о старењу 
-Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС  
 
Осим наведених полазних основа за израду Извештаја о раду Центра за социјални 
рад за 2011. годину користили смо непосредна сазнања стручних радника, Планове 
супервизора, руководиоца служби, помоћника директора и директора Центра. 
 
Центар за социјални рад 
 У центру за социјални рад остварују се овим законом утврђена права и 
обезбеђује пружање услуга социјалне заштите из овог закона.  
Центар за социјални рад оснива јединица локалне самоуправе.Може бити  основан 
за територију једне или више јединица локалне самоуправе, о чему одлуку доносе 
надлежни органи тих јединица локалне самоуправе, а међусобна права и обавезе 
оснивача уређују се уговором. 
Делатност центра за социјални рад 
 Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника 
утврђених овим законом и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и врши 
друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. 
Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, 
учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне 
самоуправе.  
Јавна овлашћења  
Центар за социјални рад, у складу са законом:  
 -процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира 
пружање услуга социјалне заштите; 
 -спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о 
коришћењу услуга социјалне заштите;  
 -предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим 
поступцима;  
 -води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.  
 
 Послови из става 1. тач. 2) и 4) овог члана 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, односно јединица локалне 
самоуправе центар за социјални рад обавља у складу са прописом који доноси 
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надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. 
Други послови центра за социјални рад  
 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.  
Пружање услуга у центру за социјални рад 
 Центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања, а друге 
услуге социјалне заштите може пружати само у оквиру своје посебне организационе 
јединице, ако добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној 
заједници нема другог овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите. 
Стручни радник центра за социјални рад који је распоређен на радно место на ком 
се обављају послови јавних овлашћења не може у радно време да ради на пружању 
услуга које по овом закону обезбеђује јединица локалне самоуправе.  
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СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
  

 Укупан број запослених радника у ЦСР 31.12.2011. године према статусу запослених и финансијеру радног  

Статус запосленог 
 Финансира 
Република 

Финансира 
Локална 

Укупно радника самоуправа
На неодређено време        61 17 78
На одређено време  0 12 12
Приправници 1 13 14

Укупно  62 42 104
Структура запослених радника у ЦСР на дан 31.12.2011. према врсти послова и финансијеру
   Врста послова
Финансијер Руководећи Стручни ( радници 

и сарадници) 
Административно
‐финансијски 

Остали Укупно

Република 12 38 6 6 62
Локална самоуправа 2 21 14 5 42

У К У П Н О   14 59 20 11 104
 

Структура запослених радника 31.12.2011. на 
пословима социјалног рада према стручном профилу  
запослених             

Стручни профил радника 

Врста послова
Водитељ случаја Супервизор Комбиновано: и 

водитељи случаја 
и супервизори 

Други стручни 
радници 

Социјални радник 18 0 3 1
Психолог  8 0 1 1
Педагог  5 0 2 0
Специјални педагог 0 0 1 0
Андрагог  0 0 0 0
Социолог  10 0 0 0
Правник  16 0 0 1
Друго  0 0 0 0

Укупно  57 0 7 3
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Укупан број корисника  ЦСР (уписаних у регистар) на активној евиденцији у извештајном периоду према  периоду  према 
старосним групама и родној припадности 

Корисници по узрасту  Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 
периода 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2011. 

 (01.01.2011. ‐ 31.12.2011.) 
  м  ж  Укупно  м  ж  Укупно 
Деца              (0‐17)  3380 2454 5834 2550 2028 4578 
Млади          (18‐25)  1268 2023 3291 781 1113 1894 
Одрасли      (26‐64)  5875 11043 16918 4140 5963 10103 
Старији      (65 и више)  980 2011 2991 668 1452 2120 

Укупно   11503 17531 29034 8139 10556 18695 
 
Корисници (15 и више година) према школској спреми и родној 
припадности      

Школска спрема  мушки  женски  Укупно 
Без школске спреме  686  1033 1719
Непотпуна ОШ  114  150 264
Основна школа  802  977 1779
Непотпуно средње образовање  16  16 32
Средње образовање  40  47 87
Више и високо oбразовање  1266  1332 2598
Непознато  5774  11745 17519

Укупно  8698  15300 23998
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Пребивалиште корисника према старосним групама 

  
Градско  Сеоско  УкупноСтаросне групе 

  М  Ж  Укупно М  Ж  Укупно   
Деца              (0‐17)  2699  1915 4614 681 539 1220 5834
Млади          (18‐25)  1044  1558 2602 224 465 689 3291
Одрасли      (26‐64)  4594  9222 13816 1281 1821 3102 16918
Старији      (65 и више)  721  1497 2218 259 514 773 2991

Укупно  9058  14192 23250 2445 3339 5784 29034
 
Број деце према узрасним групама и роду на активној евиденцији ЦСР у току извештајног периода

   Укупан број деце  Број деце на дан 
Узрасне групе  31.12.2011.године 

                   
  М  Ж  УКУПНО  М  Ж  УКУПНО 

0 ‐ 2    503  478  981  422  404  826 
3 ‐ 5   539  334  873  457  285  742 
6 ‐ 14  1590  1232  2822  1257  1025  2282 
15‐17  748  410  1158  414  314  728 

УКУПНО  3380  2454  5834  2550  2028  4578 
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Број деце према  корисничким групама и узрасту у току извештајног периода 

                                                                                                   
Корисничке групе                                                                     

              
узраст 

0‐2 3‐5 6‐14 15‐
17 

УКУПНО 

Дете које је занемарено или је у ризику од занемаривања  6 12 36 10 64 
Дете жртва насиља  5 3 23 9 40 
Дете са проблемима у понашању      87 415 502 
Дете чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права 45 67 148 34 294 
Социо‐материјално угрожено дете  768 669 1954 510 3901 
Остала деца  83 30 144 120 377 

У К У П Н О   907 781 2392 1098 5178 
 
Број деце према разлогу  примене мере старатељске заштите  
Разлог примене мере старатељске заштите   Број деце

Родитељи преминули  14
Родитељи непознати  1
Родитељи лишени пословне способности   
Родитељи спречени да врше родитељску дужност  69
Родитељ лишен родитељског права  20
Неадекватно родитељско старање ……(злоупотреба) 1
Неадекватно родитељско старање....(занемаривање) 187
Родитељи који нису стекли пословну способност   
Друге ситуације  0

УКУПНО  292
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Број корисника према дефинисаним корисничким групама и узрасту у извештајном периоду   

Корисничке групе  Млади  Одрасли  Старији  УКУПНО
Занемарена особа и у ризику од занемаривања  6 6 0 12
Особа жртва насиља  8 18 3 29
Особа са проблемима у понашању  394 127 1 522
Особа са поремећеним породичним односима  17 123 2 142
Особа социо‐материјално угрожена  1415 8542 455 10412
Остали   709 3653 196 4558

УКУПНО  2549 12469 657 15675
 
 
Број  пунолетних  корисника  према  статусу  запослености  и  старосној  структури  у  извештајном 
периоду 
Старосна структура корисника  Статус запослености 

Незапослен  Запослен  Пензионер
Млади  673  1 0
Одрасли  4348  4 24
Старији  12    2

УКУПНО  5033  5 26
 
Структура деце са проблемима у понашању према природи проблема понашања, узрасту и роду у извештајном периоду

   Узраст и род    
Проблем у понашању  6‐14  15‐17  

м  ж  ук  м  ж  ук 
Асоцијално понашање  26 6 32 33 14 47
Деца у сукобу са законом  42 4 46 181 8 189

УКУПНО  68 10 78 214 22 236
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Број васпитних мера појачаног надзора за децу и младе у сукобу са законом у извештајном периоду 

                                                                    
Васпитна мера појачаног надзора 

Број васпитних мера 
појачаног надзора за децу 

Број васпитних мера појачаног надзора за  
...... 

Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или старатеља  6 26 

Појачан надзор у другој породици  2 2 

Појачан надзор од стране органа старатељства  9 39 

Појачан  надзор  уз  дневни  боравак  у  одговарајућој  установи  за  
васпитавање и образовање малолетника 

4 1 

УКУПНО  21 68 
Број деце и младих у сукобу са законом према изреченим заводским мерама у извештајном периоду 

Заводска васпитна мера  Број деце  Број пунолет.лица која су кривич.дело извршила 
као малолет.а у време суђ. нису наврш.21 г. 

Упућивање у васпитну установу  1 4 
Упућивање у васпитно‐поправни дом  3 16 
Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање  0 5 

УКУПНО  4 25 
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 Број породица у којима је у извештајном периоду утврђено постојање насиља и број жртава насиља 

Број породица  Старосне групе‐жртве насиља 
Деца  Млади  Одрасли  Старији  Укупно 

57 37  8 18 3 66
 

 
 Структура корисника који су у извештајном периоду били жртве насиља према доминантној врсти насиља 

                     
Доминантне врста 

насиља 

Старосне групе‐жртве насиља 
Деца  Млади  Одрасли  Старији УКУПНО 

М  Ж  М  Ж  М  Ж М  Ж 
Физичко насиље  17 20 2 6 1 17 1 2 66 
Сексуално насиље  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Психичко насиље  0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Занемаривање  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Друго  1 2 0 0 0 0 0 0 3 

УКУПНО  18 22 2 6 1 19 1 2 71 
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 Структура жртава насиља према  извору пријаве у извештајном периоду   
  

Порекло пријаве  Број жртава 
Деца  Млади  Одрасли  Старији  Укупно 

Члан породице   37  6 2 0 45
Пријава другог лица ван породице  0  0 0 2 2
Пријава установе (школа, дом здравља, вртић....)  0  0 0 0 0
Пријава МУП‐а  0  0 0 0 0
Захтев суда  0  0 0 0 0
Пријава удружења   0  0 0 0 0
Орган  старатељства  по  службеној  дужности  у  другим 
поступцима 

0  0 0 0 0

Сама жртва  2  2 18 1 23
Анонимна пријава  0  0 0 0 0
Неко други  1  0 0 0 1

УКУПНО  40  8 20 3 71
 
 Особе са инвалидитетом корисници социјалне заштите у ЦСР према старости и родној 
припадности у извештајном периоду    

Старост  Мушки  Женски  Укупно    
Деца  137  56 193   
Млади  57  38 95   
Одрасли  367  302 669   
Старији  370  762 1132   

УКУПНО  931  1158 2089   
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 Структура особа са инвалидитетом према врстама инвалидитета и старости у извештајном периоду 

Врста инвалидитета  Старосна структура    
Деца  Млади  Одрасли  Старији  Укупно 

Телесни   108  40 356 20 524
Интелектуални  28  16 23 1 68
Ментални  40  38 286 43 407
Сензорни  0  5 1 1 7
Первазивни развојни поремећаји, ....  0  1 0 0 1
Вишеструко  11  0 32 1039 1082

УКУПНО  187  100 698 1104 2089
      
      
 Структура  особа  са  инвалидитетом  према  оствареним  правима  на  додатак  за  помоћ  и  негу  другог  лица  и  додатак  за 
оспособљавање за рад у извештајном периоду 

                                                            
Мере 

Старосне групе особа са инвалидитетом 

Деца  Млади  Одрасли  Старији  Укупно 
Право на додатак за туђу негу и помоћ  202  127 569 725 1623
Право на увећани додатак за туђу негу и помоћ  33  6 166 182 387
Право на додатак за оспособљавање за рад  0  0 0 0 0

УКУПНО  235  133 735 907 2010
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 Дневне услуге у заједници, број корисника које је на услугу упутио ЦСР  и пружаоци услуга 

                                         
Врста услуге 

Број 
дневних 
услуга у 
заједници 
које 
финансира 
локална 
самоуправа 

Број 
корисника 
које је на 
услугу 
упутио ЦСР 

                                                             
Пружаоци услуга 

ЦСР 
непосредно 

Организа‐
циона 
јединица 
ЦСР 

Установа 
коју је 
основала 
локална 
самоуправа

НВО  Други 
пружаоци 

Дневни  боравак  за  децу  и  младе  са 
сметњама у развоју 

87 0 0 0 87 0 0 

Дневни  боравак  за  децу  и  младе  са 
телесним инвалидитетом 

0 0 0 0 0 0 0 

Дневни боравак за одрасле   0 0 0 0 0 0 0 
Дневни боравак за старије  215 0 0 0 215 0 0 
Помоћ у кући за децу и младе са 
сметњама у развоју и инвалидитетом 

60 0 0 60 0 60 0 

Помоћ у кући за одрасле   16 0 0 0 0 0 0 
Помоћ у кући за  старије  24 0 0 0 0 0 0 
Свратиште за децу улице  206 0 0 0 0 206 0 
Свратиште за одрасле и старије  0 0 0 0 0 0 0 
Нешто друго  130 677 0 0 0 0 0 

Укупно  738 677 0 60 302 266 0 
 

Подаци о пруженим мерама и услугама 
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Материјална подршка породицама и грађанима 
Структура социо‐материјално угрожених корисника који су у извештајном периоду остварили права на новчану социјалну 
помоћ и који имају статус носиоца права  

Врсте новчане социјалне помоћи  Старосне групе корисника носиоца права 
Деца  Млади  Одрасли  Старији  Укупно 

Право на новчану социјалну помоћ  2620  869 3911 37 7437
Право на увећану новчану социјалну помоћ  1212  245 1017 211 2685
Право на временски ограничену новчану социјалну помоћ  0  0 0 0 0
Право на једнократну новчану помоћ  22  103 2146 148 2419

УКУПНО  3854  1217 7074 396 12541
 
Број породица и чланова породица који су у извештајном периоду користили новчану социјалну помоћ (НСП) 

      Број чланова породице 
Број чланова породице  Број 

породица 
     Деца  Млади  Одрасли  Старији  Укупно 

Једночлана  1048 0 0 0 0 0 
Двочлана  941 0 0 0 0 0 
Трочлана  836 0 0 0 0 0 
Четворочлана  612 0 0 0 0 0 
Петочлана  249 0 0 0 0 0 
Породица са шест и више чланова  145 0 0 0 0 0 

 
Број упућених лица на остваривање права на бесплатан оброк,стамбено 
комуналне субвенције и бесплатну ужину 

Врста активности  Број 
породица 

Број лица 

Бесплатан оброк  2504 7010
Право на субвенције  2323 8130
Бесплатна ужина  755 755

Укупно  0 0
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Број  корисника  једнократних  новчаних  помоћи  и  укупан  број  обезбеђених 
једнократних новчаних  помоћи у извештајном периоду 

                                                           
Укупан број датих једнократних помоћи                    

Број 
корисника 
једнократних 
новчаних 
помоћи 

Укупан број 
датих 
једнократних 
помоћи 

Исхрана  787  354
Школовање деце  15  15
Домаћинство   16  16
Елементарне непогоде  0  0
Трошкови лечења  1072  995
Трошкови сахране  50  50
Трошкови превоза  45  45
Трошкови опремања  11  11
Друго  303  257

УКУПНО  2299 1743
 
116. Број решења/закључака према врсти права    

                                         
Врста решења/закључка 

Број захтева према врсти права    
Стална 
новчана 
помоћ 

Једнократна 
новчана 
помоћ 

Додатак за 
помоћ и 

негу другог 
лица 

Увећани 
додатак за 

помоћ и негу 
другог лица 

Помоћ за 
оспособљавање 

за рад 

               
УКУПНО 

Број решења о признавању права    3823 5094 1629 386 0 10932 
Број решења којима је одбијен захтев 
за признавање права 

122 60 0 0 0 182 

Број решења о обустави поступка  0 0 0 0 0 0 
Број закључака о  даљем признавању 
права у поступку преиспитивања  

3818 0 2 0 0 3820 

Број решења којима је престало право 
у поступку преиспитивања  

150 0 82 18 0 250 

УКУПНО  7913 5154 1713 404 0 15184 
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У 2011. години у Служби за планирање и развој су радили дипл.социолог, 
социјални радник, и инжењер статистике. Рад ове Службе се заснивао на 
подацима које пружа база Програма Интеграл, на подацима из досијеа 
корисника, на основу размене знања и консултација са колегама из других 
служби, коришћењем стручне литератуте и часописа из области социјалне 
заштите. коришћењем других  релевантних докумената као што су, програми, 
извештаји,пројекти, учешће на семинарима. 

 
Током године радници ове Службе су израдили 

 
-Годишњи Извештај о раду Центра за социјални рад за 2010. годину за 
потребе Републичког Завода за социјалну заштите 
 
-Годишњи Извештај о раду Центра за 2010. годину за потребе Града Ниша  
  
-Програм рада Центра за 2012. годину, на основу нове методолигије. Сврха 
израде оваквог Годишњег оперативног плана је операционализација 
стратешких и законских докумената, како би се одређени задаци и норме 
интегрисали у нашу праксу. Израда оваквог Плана треба да доведе до боље 
унутрашње сарадње међу службама Центра, затим до успостављања основе 
за проактиван однос Центра према процесима у заједници и проблемима 
грађана. 
 
-Израда Монографије поводом обележавања педесетогодишњице рада 
Центра за социјални рад Свети Сава –Ниш 
 
-Годишњи статистички извештај о пунолетним и малолетним корисницима  
услуга и мера социјалне заштите  
 
-Достава тражених података Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту, Министарству рада и социјалне политике, Републичком 
заводу за социјалну заштиту. 
 
-Достављање статистичких података Управи за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Одсеку за статистику ради израде Статистичког 
Годишњака Града Ниша  
 
-Месечни, тромесечни, шестомесечни статистички извештаји (образац РАД-1 о 
исплаћеним бруто зарадама запошљених према полу и степену стручне 
спреме и распону плата за потребе Републичког Завода за статистику 
 
-Табеларни Статистички преглед рада Центра за период 1971-2010 
-Сређивање и вођење библиотеке Центра (регистровано 313 књига) 
 
-Обављање послова везаних за безбедност и здравље радника 

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЦЕНТРА 
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-Пружање стручне помоћи приликом израде дипломских радова и 
истраживања студентима Филозофског и Правног факултета из Ниша 
 
-Рад на развоју апликативног Softwarа Интеграл, ради примене одредница из 
Правилника 
 
-Рад на одржавању апликације за подршку надлежне Управе у делу 
ажурирања података за радна ангажовања 
 
-Упитник намењен истраживању вршњачког насиља на територији Града 
Ниша, које ће бити реализовано у првој половини 2012. године. 
 
-Периодична анализа резултата  добровољног радно ангажовања 
 
-Рад на одржавању апликације за подршку надлежне Управе у делу 
ажурирања података за радна ангажовања 
 
-Извршена комплетна реинсталација оперативног система сервера марта 
месеца 2011. године.  
 
-Анализе за потребе NGO 
 
-Анализе за потребе општина Палилула и Панталеј 
 
-Инсталирана је база правних прописа „Ingro“ на две радне станице 
 
-Обуке стручних радника Центра, који су добили радне станице, ради примене 
Програма Интеграл.  
 
-Израда месечних извешаја за кориснике радног ангажовања, субвенција, 
једнократних новчаних помоћи, народне кухиње 
 
-Одржавање локалне мреже и корисничких станица 
 
-Учешће у Савету за рад са особама са инвалидитетом на нивоу Града 
 
- У сарадњи са колегама из осталих служби у Центру радници ове Службе су 
конкурисали пројектима код различитих донатора 
Спроведени радови на инсталацији мреже за осамдесет станица са спратним 
switchvima  
Инсталација двадесет нових рачунара и укључивање на мрежу Центра, која 
сада броји 75 рачунара. 

               -Учешће радника ове Службе у редовном-викенд дежурству и хитним мерама                
интервенци 
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Одржавање локалне мреже и коорисничких станица 
 
У току године извршено је преко 150интервенција на радним станицама . Најчешће 
интервеције су се односиле на сам оператвини систем радних станица, корисничких 
налога, отклањање застоја у раду са мрежним штампачима, отклањање у сметњама са 
email налозима и коришћењем Интернета. 
Отклањање вирусних инфекција на скоро свим радним станицама, иако постоји 
антивирусни пакет Нод.  
-Отклањање инфратруктурних прекида (каблова, switцх-eva. Wireless routera). 
Замена делова на радним станицама ( напајања 1 , меморија 2, матичних плоча 2 , 
каблова и рутера) 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА И ЗАПОСЛЕНО ОСОБЉЕ 
 
 
У односу на претходни извештајни период није дошло до промена у унутрашњој 

организацији цетра за социјални рад. 
Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад 

''Свети Сава'' – Ниш се уређује организација рада и организациони делови установе, 
врста послова и степен стручне спреме за обављање одређених послова, број 
запослених и опис систематизованих послова.  

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
Организациону структуру Центра чине: 
 

- директор 
- помоћник директора 
- секретар  
- организационе јединице Центра 
- стручна и саветодавна тела. 

 
 
Директор Центра је одговоран за успостављање унутрашње  

организације рада. Он своју функцију обавља са Управним одбором, помоћником 
директора, секретаром и руководиоцима служби. 

 
Послови у Центру су организовани по службама као организационим јединицама 

и то: 
 

- 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 
- Служба – Саветовалиште за породицу 
- Служба за финансијско-рачуноводствене послове 
- Служба за помоћно-техничке послове. 

 
У циљу повезивања и интегрисања служби, правовременог обавештавања и 

координације између појединаца и организационих јединица у вршењу јавних 
овлашћења у Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела. 

 
Стална тела су:  
Колегијум руководилаца, Колегијум служби, стална Комисија органа 
старатељства (Комисија за попис и процену вредности имовине штићеника). 
 
Повремена тела су:  
Стручни тимови 
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Циљ овакве унутрашње организације је да се заштити  наше становништво, које 
је годинама изложено разноврсним ризицима, посебно да се заштите маргинализоване 
групе и да им се пружи неопходна социјална сигурност. Оваквом унутрашњом 
организацијом развијају се разноврсне и доступне услуге у складу са идентификованим 
потребама и у најбољем интересу корисника.  

Број особа,  породица или група у заједници који користе услуге социјалних 
служби је у сталном порасту, а посебно од доношења новог Закона о социјалној 
заштити, априла месеца 2011. године. 

 Циљ нам је да пружене услуге доведу до побољшања квалитета живота, 
задовољавања потреба наших корисника, отклањања или ублажавања ризика, 
недостатака или неприхватљивог друштвеног понашања и искоришћавања највећег 
могућег потенцијала, које корисник има, за живот у заједници.  

Циљ нам је да корисник који је ушао у систем социјалне заштите не остане  дуго у 
систему већ да своје потребе задовољава, у високом проценту у средини у којој живи, у 
природном окружењу, чиме би се смањио притисак на институционалну заштиту. 

 
Кад говоримо о организацији Центра неизоставно се мора навести да Центар 

организује свој рад на начин да омогући доступност услуга свим грађанима којима су 
потребне, с тим што деца, стари, инвалиди, припадници мањинских група, 
представљају групе које морају да имају приоритет у доступности услуга као рањиве 
групе. Прерасподелом радног времена обезбеђује се да грађани 24 сата имају приступ 
услугама и хитним, односно неодложним мерама интервенције  уколико је то процена 
стручног радника. Кроз организовање двадесетчетворочасовног дежурства стручних 
радника Центра уз постигнут већи ниво стручне сарадње одређених институтуција у 
граду наши корисници по први пут од кад функционише Центар за социјални рад као 
базична установа социјалне заштите, имају могућност да у било које доба потраже и 
добију, односно да им се пружи адекватна помоћ и заштита. 

Центар за социјални рад има дефинисан  број стручних и других радника, чији се 
рад финансира из Републичког буџета на пословима јавних овлашћења. На основу 
решења надлежног Министарства предвиђено је увећање стручних радника чији се 
пријем може извршити након добијене сагласности Министарства надлежног за послове 
финансија, а преко Министарства рада и социјалне политике.  

Град и Центар за социјални рад су склопили Уговор на основу којег су регулисана 
права и обавезе у обављању послова везаних за остваривање права из области 
социјалне заштите, односно поверени послови из Одлуке о правима са територије 
Града Ниша. На основу склопљеног Уговора, Центру за социјални рад из буџета Града 
издвајају се средства која обухватају зараде и превоз за 21 радника.  

Потребе Центра данас, кад говоримо о радницима су да се у најскорије време 
приме како стручни радници, тако и радници који ће обављати финансијско – 
административне техничке послове. Разлози за пријем нових радника су повећање 
броја корисника, али не само као квантитативни показатељ, већ долази до увећања 
броја мера и услуга које се пружају једном кориснику. Осим тога не мали број корисника 
који уђе у систем социјалне заштите задржава се, односно остаје у њему по неколико 
година, а одређени проценат наших корисника проведе добар део свог живота у овом 
систему на тај начин што користи различите мере и услуге социјалне заштите. (нпр. – 
једнократне новчане помоћи, новчану социјалну помоћ, додатак за туђу негу  и помоћ, 
/народна кухиња, субвенције на стамбено комуналне услуге, у неким периодима 
коришћење помоћи у натури/ и неретко стиже до домског смештаја, ако је само, старо и 
оболело лице без сродника који имају обавезу издржавања и без могућности да 
функционише самостално. 
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Унутрашња организација, која се примењује у Центру, подразумева „водитеља 
случаја“ који је задужен за конкретан случај и независно од тога што на основу његове 
процене укључују и користи стручне ресурсе из своје установе или из других установа и 
организација у локалној заједници степен ангажовања и личне одговорности је већи и 
захтева додатно ангажовање и више времена које стручни радник проведе радећи на 
једном случају, јер он захтева низ активности које нису више, јер сам процес „вођења 
случаја“ означава системски приступ у социјалном раду који обухвата процену, 
могућност одређене врсте услуга, планирање, координацију, надгледање и евалуацију 
услуга, а све са циљем превазилажења проблема корисника. Повећањем броја 
радника, развојем нових услуга на локалу, применом системског приступа у социјалном 
раду  очекујемо да ће наши корисници своје потребе задовољавати на ефикаснији и 
квалитетнији начин. 

 
 
УСЛОВИ РАДА 
 

Своју делатност радници Центра обављају у згради која има 1.152 м2 пословног 
простора. У 56 канцеларија ради 78 радника на неодређено време. Са радницима који 
имају статус радника на одређено време и радницима на стручној пракси укупан број 
радника на дан 31.12. 2011. године је износио 104. За оволики број радника би било 
неопходно обезбедити већи пословни простор, или неку од служби Центра дислоцирати 
, како би се на квалитетнији начин обављао посао. 

Кад говоримо о техничкој опремљености у установи, морамо да истакнемо да је 
она неупоредиво боља, него ли у претходним периодима. Рачунарима, штампачима и 
осталом потребном опремом су опремљени радници, почев од Пријемне канцеларије.  

Током прошле године је одређен број канцеларија опремљен новим 
канцеларијским намештајем, јер је стари био неупотребив.  

Извођени су радови на ентеријеру и екстеријеру 
Возни парк Центра је недовољан да се обаве планирани теренски обиласци. 

Распоред одлазака на терен или распоред за службена путовања се прави по неколико 
дана унапред, али се често дешава да је неопходно интервенисати хитно, по 
приоритету 1, а самим тим долази до померања планираних терена и немогућности 
поштовања рокова. Неопходно би било у интересу наших корисника да Центар за 
социјални рад набави још једно возило, како би корисницима, који се налазе у стању 
ризика, могла да буде пружена правовремена заштита. 

Центар за социјални рад је прикључен на Градску топлану и кад говоримо о 
грејању можемо да кажемо да је квалитетно. Изузетак чине канцеларије у приземљу у 
којима су температуре ниже, не због слабијег грејања, већ због велике фреквенције 
странака у току дана. 

Током године су извођени радови на ентеријеру и екстеријеру установе . Ходници 
и степениште установе су поплочани , а у одређеном броју канцеларија је постављен 
ламинат. 

Постојећа централа је стара и дотрајала, и не пружа могућност да радник који 
ради на том месту одговори на све позиве грађана, односно стручних радника. Велики 
број позива, како упућених Центру, тако и из Центра захтева да се набави нова, 
савремена  телефонска централа, са више могућности приликом рада.. Недостатак 
средстава на име материјалних трошкова онемогућава да се користе мреже мобилне 
телефоније 

 



 42

 
  ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ДАНАС:  
     
       - повећање броја радника, првенствено стручних , а  затим и других профила  
      -  већи пословни простор                 
       - аутомобил 

 - већа износ новчаних средстава намењених за материјалне трошкове 
 - одређен број штампача  
 - телефонска централа   
 - клима уређаји 
 - набавка ламината за остатак канцеларија, где је неопходно заменити подове.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИШ    
Фебруар 2012. 
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I 
Приходи из буџета Републике  

 
Економ 

класификација
Назив Класификације  Износ 

791001 Бруто зараде 48.744.840,55
791002 Допринос  ПИО на терет послодавца 5.361.943,48
791003 Допринос здравство на терет послодавца 2.997.813,86
791004 Допринос за незапос. на терет послодав. 365.587,06
791005 Материјални трошкови 6.198.420,68
791006 Накнада за рад хранитеља 24.234.974,22
791007 Матуре и екскурзије за децу на хранитељству 376.926,20
791008 Професионално оспособљавање деце на смештају у институцију 1.071.358,00
791009 Јубиларне награде 1.009.850,99
791000 Подршка октобарским сусретима            362.425,0
7910010 Опрема за саобраћај        999. 999,26
7910011 Административна опрема          890.839,40

 : УКУПНО: 92.614.978,70 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  О  ПОСЛОВАЊУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
«СВЕТИ САВА» 

ЗА      ПЕРИОД  01.01.2011 ДО 31.12.2011 
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II             
 

Приходи из буџета Града   Ниша  
 

Економ 
класификација

Назив класификације  Износ  

733101 Трансфери осталим нивоима власти 19.011.000,00 
733102 Подршка октобарским сусретима      250.000,00 

  
733104 Једнократне новчане помоћи    27.205.000,00

  
733106 Увећана једнократна новчана помоћ 

 
 3.486.549,00 

733107 Субвенције за стамбено комуналне услуге          8.635.852,00 
733108 Социјално становање у заштићеним условима       1.091.734,47 
733109 Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице     5.394.991,32 
7331010 Сахране социјалних случајева       668.330,20 
7331011 Помоћ у кући        679.050,02 
7331012 Допремање хране преко Г. Центра   383.820,00 

 УКУПНО:       66.806.327,01 
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III 

                                            
Остали приходи 

  
Економ 

класификација
Назив класификације  Износ  

733150 ЈНП  Општине Пантелеј 1.133.500,00 
733150 ЈНП  Општине Палилула  47.500,00 
733150 ЈНП  Општине  Црвени Крст  451.000,00 
733150 JНП  Општине Нишка Бања  506.000,00 
733154 Јавни рад – «Мало пажње пуно срце« Општина  Нишка Бања.     2.134.694,93 
733154 Јавни рад-« Подршка деци са посебним потребама »–  Тржиште рада      1.487.175,08
733155 Пројекат УНДП- Рад са починиоцима насиља у породици  1.530.843,00 
771100 Меморандумске ставке- боловање. 328.449,61 
7331210 Трансфери општина       2.896.413,74
745100 Донација у корист општина и градова  Ок.су.  125.068,34 

 УКУПНО: 10.640.644,70 
 
 
 

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
За период  01.01- 31.12.2010. год 

 
 
I       Из буџета Републике 
 

92.614.978,70 

II Из буџета Града Ниша 
 

66.806.327,01 

III    Остали приходи 
 

10.640.644,70 

УКУПНИ ПРИХОДИ   170.061.950,41 
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I 

СТРУКТУРА РАСХОДА  
 ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА  

- Из буџета Републиуке-   
 

Економ. 
Класификација

Назив класификације  Износ 

4111 Плате и додаци запослених   48.744.840,55
4121 Доприноси на терет послодавца  ПИО 5.361.943,48
4121 Доприноси на терет посодавца-Здравство 2.997.813,86
4121 Доприноси на терет пословацвца -Незап. 365.587,06
4143 Јубиларне награде за 2009,2010 и 2011 г. 1.009.850,99
4151 Накнада за превоз  1.454.874,92
4211 Трошкови платног промета                    214.718,13
4212 Енергетске услуге 1.421.933,18
4213 Комуналне услуге 107.716,01
4214 Услуге комуникација                      907.079,00
4215 Трошкови осигурања 144.761,48
4221 Трошк.службених путовања, дневнице                     345.275,00
4221 Трошкови превоза на служ. путу                      73.580,00
4221 Трошкови смештаја на сл. путу                      77.596,00
4232 Компјутерске услуге-одржавање рач. 93.703,63
4232 Услуге образовања- октобарски сусрети 362.425,00
4233 Услуге образовања и усавршавања запос. 62.000,00
4234 Услуге информисања- сручни часописи 90.073,40
4235 Стручне услуге-накнада за рад хранит.  24.234.974,22
4237 Трошкови репрезентације   136.115,77
4251 Текуће поправке и одржавање зграде  222.020,00
4252 Текуће поправке и одржавањење опреме  102.602,16
4261 Административни материјал   147.622,82
4264 Материјал за саобраћај  270.000,00
4268 Материјал за хигијену  134.693,72
4269 Матријал за посебне намене –ситан инв. 18.697,20
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4721 Накнаде из буџета за децу и породицу ПОР 1.071.358,00
4723 Накнаде из буџета за децу и породицу-екскурзије и матуре 376.926.20

        4821 Регистрација возила   89.120,80
        4822 Обавезне таксе 45.872,00
        4822 Обавезне таксе за судска решења корис. 50.947,08

512 Нефинанс. Имовина за Центар за породични смештај –кола, компјуитери, намештај            1.890.838,66
 УКУПНО: 92.614.978,70

 
 
 
 

II 
 

СТРУКТУРА РАСХОДА  
 ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА  

 
-Расходи из буџета Града Ниша- 

 
Економ. 

Класификација
Назив класификације  Износ 

411100 Трансфери осталим нивоима власти  
Бруто зараде и накнаде  зарада 

13.407.225,92

412100 Трансфери осталим нивоима власти 
Доприноси на терет послодавца 

2.399.875,51

415100 Трансфери осталим нивоима власти 
Накнада трошкова за превоз 

           557.230,00

426100 Трансфери осталим нивоима власти 
Трошкови канц. Материјала  

736.999,22

423300 Услуге образовања- октобарски сусрети 
Подршка буџета Града 

250.000

4251 Одржавање зграда и објекта -плочице 444.209,00
4252 Текуће одржавање  опреме  165.117,86

421100 Трансфери осталим нивоима власти  
Трошкови платног промета  

       307.114,55
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421400 Услуге комуникација- поштарина               252.556,56
   

423900 Услуге израде акта о безбедности  103.840,00
4264 Материјал за саобраћај 562.000,00

512200 Трансфери осталим нивоима власти  
Административна  опрема  

299.262,51

47293101 Једнократне новчане помоћи              27.191.776,01
47293108 Увећана једнократна новћана помоћ              3.486.549,00
47281103 Субвенције за стамбено комуналне услуге          8.635.852,00
47281106 Социјално становање у заштићеним условима             1.091.734,47
47281105 Привремени смештај у прихватилиште и прихватне станице          5.394.991,32
47261107 Сахране социјалних случајева  668.330,20
47281107 Помоћ у кући 679.050,02
47281104 Допремање хране преко Г. Центра 383.820,00

 УКУПНО:         67.017.534,15
 

 
III 

СТРУКТУРА РАСХОДА  
 ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА  

- Из осталих прихода -   
 

Економ. 
класификација

Назив класификације  Износ 

47293102 ЈНП Општине Пантелеј                  1.133.500,00 
47293103 ЈНП Општине Палилула                  47.500,00 
47293106 ЈНП Општине Црвени крст              457.000,00 
47293105 ЈНП Општине Нишка Бања            506.000,00 
411111 Јавни рад- Мало Пажње пуно срце-зараде    1.       2.012.366,93  
415112 Јавни рад- Мало Пажње пуно срце- превоз  1.                 116.270,00 
426100 Јавни рад- Мало Пажње пуно срце- материјал.  1.                      6.058,00 
411111 Јавни рад –Подршка деци са посебним потребама-тржиште рада- зараде                 1.367.222,88 
415112 Јавни рад –Подршка деци са посебним потребама -тржиште рада- превоз   

60.000,00 
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426100 Јавни рад- Подршка деци са посебним потребама –Тржиште рада-
материјал и банкарска провизија 

 

                 53.950,78 
 

          6.001,42 
411111 Зараде радника општине Пантелеј  472.333,28 
411111 Зараде радника општине Палилула  1.567.239,84 
411111 Зараде радника општине Црвени Крст 856.840,62 
414100 Накнаде за породиљско боловање  328.449,61 
423700 Угостит.услуге-поводом јубилеја Центра 125.068,34 
4211 Банкарска провизија пројекта хранитељ 168,26 
4822 Таксе за пројкат хранитељства 7.079,00 

426411 Бензин за пројекат хранитељства 6.700,00 
42611 Канц. Матерјал пројекта хранитељ 1.200,00 
42111 Банкарска провизија  пројекта  УНДП 4.150,00 
421121 Путарина на пројекту УНДП 1.460,00 
423599 Услуге по уговору –стручне услуге  УНДП-рад са починиоцима насиља 205.915,00 
425113 Столарски радови –из пројекта  29.106,09 
426111  Канцеларијски Матерјал  из пројкета 18.041,66 
426411 Бензин за пројекат –терен обилазак пор. 6.595,00 
426913 Ситан инвентар из пројекта 3.185,99 
512200 Aдминистративна опрема  из пројекта  299.262,51 

 УКУПНО: 9.692.665,71 
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УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
За период  01.01- 31.12 .2010. год 

 
 
I Из буџета Републике  

 
92.614.978,70 

II Из буџета Града Ниша 
 

 67.017.534,15 

III Остали расходи 
 

9.692.665,71 

УКУПНИ  РАСХОДИ  169.325.178,56 
 
 
 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ........................................................         170.061.950,41 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ     ....................................................        169.325.178,56 
БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ ...................................................             736.771,85 
                   
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ОД 736.771,85 СЕ УВЕЋАВА ПРЕНОСОМ СУФИЦИТА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ ОД  290.253,76  
КОЈИ ЈЕ НАМЕНСКИ БИО  ОПРЕДЕЉЕН ЗА ЈЕДНОКРАТНЕ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  И ИЗНОСИ  
  1.027.025,61. 
 
Овај износ од 1.027.025,61   наменски се преноси у 2012.години  и  опредељен је за 

- Једнократне новчане помоћи  у износу од    63.898,86 
- Пројекат  УНДП     у износу од                      963.126,75  

 
 
ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИО                                  
 
   ЈАСМИНА  ИЛИЋ                                                                                  
 
 

ФЕБРУАР   2012. 
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