
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
("Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
  
 Градско веће Града Ниша, на седници од 04.04.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским 
извештајем за 2017. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем 
за 2017. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 
Ниш доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Мирјана Поповић, секретар Секретаријата за дечију и социјалну 
заштиту - Градске управе Града Ниша и Соња Шћекић, директор установе Сигурна 
кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш. 

 
 

 
Број:  448-15/2018-03 
У Нишу, 04.04.2018. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                   Дарко Булатовић 
 
 



          
 

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008,143/2016), Скупштина Града Ниша на седници 
одржаној ___________ 2018. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем за 2017. 
годину  установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 
Ниш, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 225 на 
седници одржаној 07.03.2018. године. 
 
 
 II Решење доставити: Сигурној кући за жене и децу жртве 
породичног насиља, Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за 
дечију и социјалну заштиту и Градској Управи Града Ниша - 
Секретаријату за финансије. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________ .године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       мр Раде Рајковић 
 

        ___________________ 
 

 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Управни одбор Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља на седници одржаној дана 07.03.2018. године  Одлуком бр. 225 
усвојио  је Извештај о раду са финансијским извештајем за  2017 годину. 

У 2017. години у установи је било смештенo 123 корисникa, односно 
63 жена и 60 деце, који су боравили у Сигурној кући, у складу са налазом и 
предлогом стручне комисије Центра за социјални рад од недељу дана до 
годину дана.  

Установа Сигурна кућа се у 2017. години осим основне делатности 
залагала да прошири своје делатности како би још више допринела у борби 
против насиља у породици. Организован је рад на превенцији и подизању 
свести о проблему насиља у породици, додатној едукацији корисница у 
циљу њиховог економског оснаживања и пројектним активностима. Такође 
су пружане услуге телефонског и „интернет саветовалишта“. 

Спроведено је истраживање на тему квалитета брачних односа на 
узорку од 300 грађана Града Ниша. Циљ истраживања био је унапређење  
брачних и партнерских односа као и јачање породице као стуба друштва. 

Установа је учествовала на трибинама: „ Сузбијање насиља над 
женама општине Мерошина“, „Заједно против насиља“ коју су у оквиру 
глобалне кампање „16. дана активизма против насиља над женама“ 
организовали Медијски истраживачки центар и женски развојни центар из 
Ниша као и на Конференцији о подршци жртвама насиља у Србији 
одржаној у Вишем суду у Нишу. 

 
Поводом почетка обележавања Међународних дана борбе против 

насиља над женама, у Скупштини Града Ниша установа Сигурна кућа је 
организовала трибину под називом „Свака кућа сигурна кућа“. 

 
 Имајући у виду да се рад Сигурне куће за жене и децу жртве 
породичног насиља првенствено заснива на практичној примени Закона о 
социјалној заштити, Закона о јавним службама и Одлуке о  правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша, Секретаријат за 
дечију и социјалну заштиту предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 

                   Секретар секретаријата 
 

     Мирјана Поповић 
 

      ______________ 





 
 

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 

Ниш 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Садржај: 
 

 

1. Увод 

 

2. Основна делатност 

 

3. Додатне активности 

3.1. Рад на превенцији и подизању свести о 

проблему насиља у породици 

3.2. Економско оснаживање корисница 

3.3. Пројектне активности и донације 

3.4.Сарадња са другим институцијама и 

невладиним организацијама 

 

4. Финансијски извештај 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. УВОД 

 
Заштита од породичног насиља подразумева организовану 

друштвену делатност у којој свој велики допринос даје  установа Сигурна 

кућа за жене и децу жртве породичног насиља. Ова установа је и у 2017. 

години, поступајући у складу са свим законсим и подзаконским актима 

којима се регулише област социјалне заштите, односно насиља у 

породици, обављала  веома битну и одговорну друштвену делатност. 

Установа Сигуруна кућа се и  у 2017. години осим основне 

делатности залагала да прошири своје делатности како би управо својим 

радом допринела  успешној борби против насиља у породици. 

У Сигурној кући за жене и децу жртве породичног насиља током 

2017.  године  на смештају је било укупно 123 корисника, од чега 63 жена и 

60 деце. 

 

2. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ 
   

 Наш свакодневни рад подразумевао је заштититу и збрињавање 

жртава породичног насиља, али и  пружање психо-социјалне и правне 

помоћи, а све у циљу: 

- уклањања психолошких последица насиља, 

- повећања базичне психолошке сигурности, 

- овладавања стресом изазваним искуством насиља у породици и  

- подизања нивоа личне компетенције. 

 



 Након рада на психолошкој дијагностици, свакодневно су се са 

корисницама обављали индивидуални саветодавни разговори са циљем 

ублажавања и санирања последица претрпљеног насиља.  

 

У оквиру радно - окупационе терапије, кориснице су учествовале у 

различитим едукативно - креативним радионицама, које су за циљ имале 

између осталог и препознавање сопствених неоткривених потенцијала и 

креативности. Уједно, на тим радионицама су се обрађивале  теме путем 

којих се радило на њиховој родитељској компетенцији, вештинама 

комуникације итд. 

 

3. ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Осим редовних активности, установа Сигурна кућа је и током 2017. 

године  радила на проширењу  својих делатности: 

- рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља у породици,  

- додатној едукацији корисница у циљу њиховог економског 

оснаживања, 

- пројектним активностима залагала се да створи што боље услове за 

кориснице на смештају у установи  

- редовно је пружала услуге  телефонског саветовања свим грађанима 

који су се јављали за помоћ. 

- уведен је и нови облик рада са жртвама породичног насиља који  

подразумева комуникацију стручног тима Сигурне куће са жртвама 

породичног насиља  путем интернета - „Интернет саветовалиште“.  

 

 

 

 



 
 

 

 

3.1. РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ И ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ О 

ПРОБЛЕМУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ   

 

 

Током 2017. године, установа Сигурна кућа је преузела бројне 

активности како би допринела превенцији насиља у породици, као и 

подизању свести о овом проблему: 

- Спроведено је истраживање  на тему „Квалитет брачних односа“ на 

узорку од 300 грађана Града Ниша. Циљ овог истраживања био је 

рад на побољшању квалитета брачних односа, унапређење 

партнерских односа, као и  јачање  породице као стуба друштва. 

Резултати истраживања биће презентовани јавности током 2018. 

године, а након тога је у плану одржавање округлих столова  и 

трибина, а све у циљу унапређивања партнерских односа и 

превенције насиља у породици; 

- Поводом обележавања "Дана сећања на убијене жене жртве насиља у 

породици" организован је улични перформанс на Тргу Краља 

Милана; 

- Учешће на трибини "Сузбијање насиља над женама општине 

Мерошина"; 

- Учешће на Конференцији о подршци жртвама насиља у Србији 

одржаној у Вишем суду у Нишу, организованој од стране 

представника Европске подршке жртвама, Виктимолошког друштва 

Србије и Светске банке. 

- Поводом почетка обележавања Међународних дана борбе против 

насиља над женама, у Скупштини Града Ниша установа Сигурна 



кућа је организовала трибину под називом "Свака кућа сигурна 

кућа"; 

- Учешће на трибини „Заједно против насиља“, коју су у оквиру 

глобалне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“ 

организовали Медијски истраживачки центар и Женски развојни 

центар из Ниша; 

- Учешће на округлом столу ,,Сигурне куће - више од склоништа'' 

посвећеном унапређењу рада ових установа одржаном у Скупштини 

Града Новог Сада; 

- Велики број гостовања у медијима. 

 

 

3.2. ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КОРИСНИЦА 

 

 

С обзиром на то да је економска независност једна од битних ствари  

у процесу организовања даљег живота наших штићеница након напуштања 

насилника, залагали смо се да: 

- Пружамо помоћ корисницама у проналажењу посла, изради радне 

биографије и контактирању послодаваца, 

- Помажемо у аплицирању за субвенције при самозапошљавању преко 

Националне службе за запошљавање, 

- Организовали смо едукацију шивења за заинтересоване кориснице, 

- У самој установи организовали смо и одржали едукацију декупаж 

технике за коју су наше штићенице биле веома заинтересоване. 

 
 

 

 



 
 

3.3. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ И ДОНАЦИЈЕ 

 

 

Као и претходних година Сигурна кућа се и у 2017. години залагала 

да додатно обезбеди средства како би на тај начин створила што боље 

услове за своје штићенице. Са тим циљем, аплицирали смо са више 

пројеката, од којих су одобрени: 

 

- Пројекат под називом "Заштитимо се зеленилом" којим се 

аплицирало код Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре.  

(С обзиром на то да се објекат установе налази се у непосредној 

близини центра града у улици која је прометна и да су наше  

штићенице и њихова деца често  изложена погледима пролазника, 

сматрали смо да би због безбедности и заштите индетитета како 

штићеница, тако и њихове деце било добро да се око целог дворишта 

посаде саднице туја.)  

Пројекат „Заштитимо се зеленилом“ је одобрен и реализован и 

подразумевао је израду бетонског ивичњака око целог дворишта 

установе, садњу стотину садница туја и постављање система за 

наводњавање „Кап по кап“.  

Након завршетка реализације пројекта, додатно је уређено двориште 

Сигурне куће, односно сасечена су стабла на улици испред Сигурне 

куће, порушен је стари део ограде са предње стране објекта који је 

био склон паду и направљена је нова ограда, као и капија. 

 

- Установа је добила на привремено коришћење возило од 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре чиме се 

знатно смањио ризик по безбедност корисница приликом обављања 



њихових неопходних  и неодложних послова ван објекта  Сигурне 

куће.  

За потребе службеног возила, направљен је плато у оквиру 

дворишног простора  Сигурне куће. 

 

- Сигурној кући је након аплицирања на конкурсу одобрен и пројекат 

под називом „Топлина уточишта“ од стране Компаније Нафтне 

индустрије Србије, у оквиру програма „Заједници заједно“. Пројекат 

подразумева замену старих и дотрајалих прозора чиме ће се 

побољшати услови током боравка у установи (топлије собе за 

штићенице). Пројекат је одобрен крајем 2017. године и биће 

реализован током 2018. године.  

 

 

3.4. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Осим са установама  и невладиним организацијама са којима је и до 

сада Сигурна кућа успешно сарађивала, у 2017. години успоставили смо и 

сарадњу са: 

- Организацијом "Из круга" Ниш са којом је потписан  меморандум о 

будућој сарадњи, 

- Такође, потписан је и меморандум о будућој сарадњи са  

„Удружењем самохраних мајки“, с обзиром на то да се након изласка 

из Сигурне куће већина наших штићеница учлањује у поменуто 

удружење, а са жељом да се унапреди положај жена жртава 

породичног насиља и самохраних мајки, као и да се ради на 

превенцији насиља и економском оснаживању ове две рањиве 

категорије. 



 
 

 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш је у 

2017.години, имала буџет у укупном износу од 27.836.000 динара из два 

извора прихода - из буџета Града Ниша 23.360.000,00 динара и сопствених 

прихода 4.476.000,00 динара. 

 

Укупни трошкови у 2017. години износили су 12.360.523,39 динара. 

Трошкови из буџета Града Ниша су 10.580.136,25 динара, а трошкови из 

сопствених прихода, заједно са донацијама су 1.780.387,14 динара.  

 

Сва пренета буџетска средства у 2017.години наменски су 

потрошена. 

 

 

          



  Бр.     
  Поз. 

Еко. 
клас. ОПИС 

Финансијски план за 2017. годину Трошкови у 2017. години  
 

Буџет - 01  С. Приходи - 
04 

УКУПНО 
01+04 Буџет - 01  С. Приходи 

- 04 
УКУПНО     
   01+04 

     143 4110 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

      
7.800.000,00  

          
10.000,00   7.810.000,00        

5.776.684,00  
                 

203,00   5.776.887,00  

  4111 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

      
7.800.000,00  

           
10.000,00    7.810.000,00         

5.776.684,00  
                  

203,00  
   
5.776.887,00  

     144 4120 
Социјални 
доприноси на  
терет послодавца 

      
1.430.000,00                         -     1.430.000,00        

1.032.632,00  
                         

-     1.032.632,00  

  4121 Допринос за ПИО          
950.000,00         950.000,00            

692.280,00          
692.280,00  

  4122 
Допринос за 
здравствено 
осигурање 

         
410.000,00         410.000,00            

297.085,00          
297.085,00  

  4123 Допринос за 
незапосленост 

           
70.000,00           70.000,00              

43.267,00     43.267,00  

     145 4130 Накнаде у натури          
350.000,00  

          
20.000,00      370.000,00           

142.410,00  
            

16.510,00  158.920,00  

  4131 
Накнаде у натури 
(превоз на посао и 
са посла – маркица) 

         
350.000,00  

           
20.000,00       370.000,00            

142.410,00  
             

16.510,00  
      
158.920,00  

     146 4140 Социјална давања 
запосленима 

           
50.000,00  

        
140.000,00      190.000,00                          -                             

-                        -    

  4143 

Помоћ у случају 
смрти запосленог 
или члана уже 
породице  

           
100.000,00       100.000,00                              

-                         -    

  4144 
Остале помоћи 
запосленим 
радницима 

           
50.000,00  

           
40.000,00         40.000,00                          -                              

-                         -    

      147 4210 Стални трошкови       
2.330.000,00  

        
250.000,00   2.580.000,00           

887.570,80  
            

87.015,21  974.586,01  

  4211 
Трошкови платног 
промета и 
банкарских услуга 

           
80.000,00  

           
40.000,00       100.000,00              

20.318,79  
               

6.351,62 26.670,41  

  4212 Енергетске услуге       
1.500.000,00      1.500.000,00            

696.508,85          
696.508,85  

  4213 Комуналне услуге          
400.000,00  

           
10.000,00       410.000,00            

144.818,49  
               

8.971,02  
      
153.789,51  

  4214 Услуге комуникације          
200.000,00  

         
100.000,00       300.000,00              

25.924,67  
             

60.287,37  86.212,04  

  4215 Трошкови 
осигурања 

         
150.000,00  

         
100.000,00      11405,2 11.405,20  

    148 4220 Трошкови 
путовања 

         
150.000,00  

        
150.000,00      300.000,00                          -                

66.843,00   66.843,00  

  4221 
Трошкови 
службених путовања 
у земљи 

         
100.000,00  

         
100.000,00       200.000,00                          -                 

51.179,00   51.179,00  

  4223 
Трошкови путовања 
у оквиру радног 
времена 

           
50.000,00  

           
50.000,00       100.000,00                 

15.664,00   15.664,00  

     149 4230 Услуге по уговору       
7.750.000,00  

     
1.876.000,00   9.626.000,00        

2.319.125,45  
          

962.737,87  3.281.863,32  

  4231 Административне                        200.000,00                           -    



 
 

услуге 100.000,00  100.000,00  

  4233 
Услуге образовања и 
усавршавања 
запослених 

           
50.000,00  

         
100.000,00       150.000,00                 

12.800,00   12.800,00  

  4234 Услуге 
информисања 

         
100.000,00  

         
150.000,00       250.000,00                 

90.399,60   90.339,60  

  4235 Стручне услуге          
150.000,00  

         
150.000,00          

  4236 
Услуге за 
домаћинство и 
угоститељство 

      
5.000.000,00  

         
276.000,00    5.276.000,00         

2.076.031,50  
           

204.046,01  
   
2.280.077,51  

    Уговорне услуге за 
оброке корисника 

      
5.000.000,00  

         
200.000,00    5.200.000,00        

    Остале угоститељске 
услуге              

76.000,00         76.000,00                          -                           -    

  4237 Репрезентација            
50.000,00  

         
100.000,00                   

99.976,63  99.976,63  

  4239 Остале опште услуге       
2.300.000,00  

      
1.000.000,00    3.300.000,00            

243.093,95  
           

555.515,63  
      
798.609,58  

      150 4240 Специјализоване 
услуге 

         
150.000,00  

        
150.000,00      300.000,00                          -                

50.900,00  50.900,00  

  4243 Медицинске услуге            
50.000,00  

           
50.000,00       100.000,00                   

1.700,00    1.700,00  

  4249 
Остале 
специјализоване 
усуге 

         
100.000,00  

         
100.000,00       200.000,00                 

49.200,00   49.200,00  

       151 4250 Текуће поправке и 
одржавање 

         
800.000,00  

        
500.000,00   1.300.000,00           

119.500,00  
          

343.604,00   463.104,00  

  4251 Текуће поправке и 
одржавање објеката 

         
600.000,00  

         
350.000,00       950.000,00            

119.500,00  
           

283.834,80  
      
403.334,80  

  4252 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

         
200.000,00  

         
150.000,00       350.000,00                 

59.769,20  59.769,20  

     152 4260 Материјал          
550.000,00  

        
680.000,00   1.230.000,00           

113.000,00  
          

163.909,46   276.909,46  

  4261 Административни 
материјал 

         
150.000,00  

         
100.000,00       250.000,00                 

82.325,34    82.325,34  

  4263 

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 

         
100.000,00  

           
80.000,00       180.000,00              

63.000,00  
               

1.980,00    64.980,00  

  4264 Материјал за 
саобраћај 

         
100.000,00  

         
100.000,00       200.000,00              

50.000,00  
             

10.886,00   60.886,00  

  4267 
Медицински и 
лабораторијск 
материјал 

           
50.000,00  

         
100.000,00       150.000,00                 

31.040,75    31.040,75  

  4268 Материјал за 
одржавање хигијене 

         
100.000,00  

         
100.000,00       200.000,00                          -                 

27.950,17   27.950,17  

  4269 Материјал за 
посебне намене 

           
50.000,00  

         
200.000,00       250.000,00                          -                   

9.727,20    9.727,20  

     153 4650 Остале дотације и 
трансфери 

         
950.000,00                         -        950.000,00           

189.214,00  
                         

-     189.214,00  

  4651 Остале дотације по 
закону 

         
950.000,00         950.000,00            

189.214,00  
                          

-    
      
189.214,00  

     154 4820 Порези, обавезне 
таксе и пенали 

         
200.000,00  

        
100.000,00      300.000,00                          -                             

-                        -    

  4822 Oбавезне таксе          
200.000,00  

         
100.000,00       300.000,00                           -    

     155 4830 Накнаде и пенали 
по решењу суда 

         
100.000,00  

         
200.000,00       300.000,00                          -                              

-                         -    



                                                                                                    Директор 

 

                                                                              дипл.психолог Соња Шћекић 

  4831 Накнаде и пенали по 
решењу суда 

         
100.000,00  

         
200.000,00       300.000,00                           -    

     156 5120 Машине и опрема          
750.000,00  

        
400.000,00   1.150.000,00                          -                

88.664,60   88.664,60  

  5122 Административа 
опрема 

         
500.000,00  

         
200.000,00       700.000,00                 

88.664,60   88.664,60  

  5125 Медицинска опрема          
100.000,00  

           
50.000,00       150.000,00                              

-                         -    

  5126 
Опрема за 
образовање, науку, 
културу и спорт 

         
150.000,00  

         
150.000,00       300.000,00                           -    

  ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА: Финансијски план за 2017. годину Расходи - закључно са 31.12.2017. 

године 
   01 - Приходи из 

буџета                                                             23.360.000,00                                                                 
10.580.136,25  

 
  04 - Сопствени 

приходи                                                               4.476.000,00                                                                   
1.780.387,14 

    УКУПНО:                                                             27.836.000,00                                                                 
12.360.523,39  
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