
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

 
На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 118/2018) и 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), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.01.2019. године, доноси 
   
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ“ 

 
 
 
 
 
 
 

I  Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта „Прихватилиште за децу и младе“. 
 
II Носилац пројекта је Дом за децу и омладину  "Душко Радовић" Ниш, а партнери на 

пројекту су Град Ниш и Центар за социјални рад „Свети Сава“. 
   Време реализације пројекта је 12 месеци. 
 
III Циљ пројекта је подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне 

заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана - деце и младих без 
родитељског старања. 

 
IV Вредност пројекта је 13.000.000,00 РСД и Град Ниш финансира пројекат до утврђеног 

износа. 
V Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину у 

Разделу 4, Глава 4.1, Програм 11, Пројекат 0901-П124, функција 090, број позиције 203, економска 
класификација 463. 

  
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта и другим партнером на 

пројекту, потпише Уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе учесника у реализацији 
пројекта. Текст уговора чини саставни део овог решења. 

 
VII Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и 

Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 

Дом за децу и омладину  "Душко Радовић" Ниш, доставио је Градској управи Града 
Ниша – Секретаријату за дечију и социјалну заштиту предлог пројекта „Прихватилиште за децу и  
младе“. 

Циљ пројекта је подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне заштите 
и побољшање положаја најугроженијих група грађана- деце и младих без родитељског 
старања. 
           Услуга Прихватилишта за децу и младе је услуга локалног карактера јер је Законом о 
социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) пренета  у надлежност локалним 
самоуправама. Њено финансирање и континуитет у раду директно је везано за буџетско 
планирање сваке локалне самоуправе. 

Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша 
(„Службени лист града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013, 44/2014 и 118/2018),  Град Ниш је 
услугу Прихватилишта уврстио у систем социјалне заштите на локалном нивоу, те предвидео 
да се услуга прихватилишта, између осталог, организује и у Дому за децу и омладину 
"Душко Радовић" Ниш. 
            Корисници услуге су деца и млади који су вишеструко депривирани и који у свом 
одрастању и развоју имају многобројне потешкоће услед недостатка адекватне родитељске 
бриге, занемарености и злостављања. Основни метод рада са овим корисницима је 
индивидуално- саветодавни рад. Саветодавни метод рада примењиваће се и током рада у 
групи или у пару са корисницима као и сет радионичарског рада у циљу постизања 
позитивне промене код деце и младих којима је неопходно пронаћи трајнији облик заштите. 
У Прихватилишту као ургентном и привременом облику социјалне заштите користиће се и 
опсервација  у циљу процене потреба и капацитета корисника и усмерени интервју за 
прикупљање информација о кориснику. За остваривање одређених права корисника и 
проналажење  одрживих будућих решења, стручни радници и стручни сарадници 
примењиваће и метод заступања и посредовања у партнерству са Центром за социјални рад 
тј. водитељем случаја. 
            За сваког корисника у сарадњи са корисником и водитељем случаја сачињаваће се 
индивидуални план третмана, водиће се лист праћења и лични лист који су саставни део 
основне документације о кориснику а за потребе ЦСР-а, суда или других институција, о 
постигнућима о раду са корисницима, стручни радници су у обавези да сачињавају 
индивидуални извештај.    

Пpихватилиште као услуга социјалне заштите у циљу будућег лиценцирања има 
сачињен свој програм рада на основу кога ће сви радно ангажовани стручни радници и 
сарадници бити у обавези да сачине своје годишње планове рада. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину у 
Разделу 4, Глава 4.1, Програм 11, Пројекат 0901-П124, функција 090, број позиције 203, економска 
класификација 463.  

Из свега напред изложеног, а ценећи посебно неопходност постојања овог вида социјалне 
заштите на територији Града Ниша као и збрињавање корисника, деце и омладине без родитељског 
старања донета је одлука као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Број: 64-14/2019-03 
У Нишу 24.01.2019. године 

 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                          Дарко Булатовић 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА 

Назив установе (како је наведено у 
документу о регистрацији): Дом за децу и омладину "Душко Радовић" 

Седиште и адреса: Гутенбергова 4а, Општина Пантелеј, 
18000 Ниш 

Матични број установе: 07333889 

ПИБ: 101531745 

Лице које заступа установу (функција 
у установи): Директор  Игор Стојковић 

Текући рачун и назив банке: 
840-31218845-03   
Позив на број по моделу  97 
Контролни број  8600159040174512900 

Телефон/факс: тел/факс 018/216168;    тел. 018/214137   

Е-пошта: info@domduskoradovic-nis.rs 

Контакт особа (име, презиме и број 
мобилног телефона): 

Директор  Игор Стојковић 
060/0816363 

 

 

1. Подаци о програму - пројекту 
 

1.1. Назив програма - пројекта: 
 

Прихватилиште за децу и младе  

1.2. Циљеви Конкурса на који ће се односити програм - пројекат:  

Подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне заштите и побољшање 
положаја најугроженијих група грађана- деце и младих без родитељског старања. 

 
 
 

mailto:info@domduskoradovic-nis.rs
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1.3. Локација на којој се одвијају програмске – пројектне активности: 
(Наведите општине и адресe на којима ће се програм - пројекат спроводити). 
 

Град Ниш, Општина Пантелеј, Гутенбергова 4а  

1.4. Трајање програма - пројекта: 
(Наведите колико месеци програм – пројекат  траје, датум почетка и завршетка). 
 

Пројекат ће се трајати 12 месеци, у периоду од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2019. 
године.  

1.5. Кратак опис програма - пројекта: 
(У максимално 15 редова опишите чиме се програм - пројекат бави) 
  
Прихватилиште за децу и младе без родитељског старања је услуга која обезбеђује 
задовољавање основних потреба деце и младих којима је неодложно осигурати 
безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или 
разним другим социјалним ризицима. Услуга је усмерена ка процени потреба за другим 
услугама и започињању процеса подршке и помоћи кориснику за успостављање 
стабилног даљег напретка, превазилажења кризе и одрживих будућих решења. Услугом 
се обезбеђује привремени смештај деци и младима до обезбеђивања адекватнијег и 
трајнијег облика заштите. Овај вид услуге кориснику се пружа не дуже од 6 месеци. 
Услуга смештаја у Прихватилиште усмерена је на припрему деце и младих за повратак 
биолошкој породици, одлазак у хранитељску породицу или оспособљавање да се као што 
самосталније одрасле особе интегришу у заједницу у најкраћем могућем року.  
Рад са децом и младима усмерен је ка задовољавању њихових краткорочних- 
средњорочних циљева, развијању способности, знања и практичних вештина неопходних 
у свакодневном животу, успостављању самопоштовања и поверења у односима са 
другима.  

 

2. Предпрограмске – предпројектне активности 

2.1. Опис проблема: 
(У максимално 10 редова представите проблеме на чије решавање је овај програм - 
пројекат усмерен) 
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Деца и млади без адекватног родитељског старања, узраста од 7-18 година, као и деца и 
млади са поремећајем у понашању истог узраста, деца и млади која су изненада остала 
без смештаја или из других разлога морају бити збринута ван своје породице су деца   
која испољавају непослушност, агресију, отпор, бунтовништво, имају снижен ниво 
самопоштовања, која на раном узрасту испољавају аутодеструктивност према личној и 
туђој својини као и неке облике делинквентног понашања. То су деца и млади напуштени 
или грубо занемарени од стране родитеља или старатеља, деца и млади који имају лоше 
породично искуство услед породичне или партнерске патологије (породичног насиља)- 
па су често и они сами жртве злостављања, деца која су у локалној заједници најчешће 
неприхваћена и у ризику су од опасног живота на улици, деца у скитњи и просјачењу. 
Ова категорија корисника се сврстава у групу високо ризичних категорија по саму 
локалну заједницу и уколико се за ове кориснике не пронађе системско решење велика је 
вероватноћа да ће постати трајно везани за систем социјалне заштите. 
Услуга Прихватилишта док за њом траје потреба омогућава корисницима да у 
организованом окружењу и уз потребни надзор задовољавају развојне потребе, стичу и 
развијају животне вештине. 

2.2. Партиципација корисника приликом планирања програма - пројекта  
(Да ли је приликом планирања програмских - пројектних активности постојала 
партиципација корисника и у ком облику?) 
 
Услуга Прихватилишта је неодложна услуга смештаја деце и младих у кризним и 
ургентним  ситуацијама, те је увек једини избор корисника и стручних радника Центра за 
социјални рад. Доступна је током  24 сата. Упућивање у услугу смештаја у 
Прихватилиште реализује надлежни Центар за социјални рад.  
Током досадашњег рада Прихватилишта у 2018. год. корисници су исказивали велико 
задовољство добром организацијом активности у услузи, били су активни актери у 
одабиру радионица, креирању слободног времена и ову услугу препознали као веома 
значајну за акутно решавање њихових тешкоћа. Смештај у Прихватилиште према 
казивању самих корисника врло често је било једино могуће решење у ситуацијама 
породичног насиља и насиља од стране других одраслих или вршњака.  

2.3. Предуслови: 
(Уколико постоје, наведите предуслове неопходне за реализацију појединих програмских 
– пројектних активности)  
 

Обезбеђивање финансијске сигурности из буџета Града за континуирано пружање услуге 
Прихватилишта за децу и младе што ће омогућити стандардизацију и лиценцирање 
услуге. Услуга Прихватилишта за децу и младе предвиђена је и Одлуком о правима из 
области социјалне заштите на територији града Ниша („Сл.лист града Ниша“, бр. 101/12, 
96/2013 и 44/2014). 
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2.4. Ризици: 
(У максимално 5 редова наведите могуће ризике за спровођење активности) 
 
Чланом  24. претходно наведене одлуке Одлуке  предвиђено је да се услуга 
Прихватилишта за децу и младе организује у Дому за децу и омладину "Душко Радовић", 
која се до сада и реализовала. Од  2011. године доношењем новог Закона о социјалној 
заштити и низа подзаконских аката прецизирано је ко и под којим условима може бити 
пружалац одређених услуга социјалне заштите. С тим у вези, дефинисан је и стандард за 
услугу Прихватилишта за децу и младе, као и стандард у области обављања стручних 
послова социјалне заштите. Услугу Прихватилишта могу пружати установе које имају 
одговарајуће смештајне капацитете и испуњавају све остале функционалне стандарде, али 
је нужно испунити и стандард у погледу ангажованих радника  (6 стручна радника 
профила психолог, педагог, специјални педагог, социјални радник, дефектолог или 
андрагог,  правник и 2 стручна сарадника) како би се добила лиценца за обављање ове 
услуге. Неиспуњеност поменутих струковних и функционалних стандарда основни је 
ризик за недобијање лиценце и укидање услуге Прихватилишта од стране ресорног 
Министарства. 
Неопходно је да у погледу испуњавања функционалних стандарда, у буџету Града пронаћи 
могућност за стално финансирање 6 стручних радника и 2 стручна сарадника који би били 
у радном односу, како се не би доводило у питање постојање ове услуге. 

3. Корисници програма - пројекта 
 
3.1. Циљна група 
(Наведите свe циљнe групe којима се програм – пројекат бави. Може се навести више од 
једне циљне групе.) 
 

Циљна група Прихватилишта су деца и млади без родитељског старања и без адекватног 
родитељског старања, узраста од 7-18 година; деца и млади са поремећајима у понашању, 
узраста од 7-18 година; деца и млади која су изненада остала без смештаја или из других 
разлога морају бити збринута ван своје породице, узраста од 7-18 година; и деца и млади 
који се налазе у скитњи и просјачењу, без пратње, којима је потребан привремени 
смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга.  

 
3.2. Које критеријуме сте користили при одабиру корисника са којима се планира рад 
на програму - пројекту? 
(Образложите у максимално 5 редова) 
 

- Да су деца и млади без родитељског старања узраста од 7 до 18 година; 
- Да  су изненада остали без адекватне заштите; 
- Да су жртве злостављања или занемаривања од стране родитеља или старатеља; 
- Да су од стране службених лица пронађена у скитњи или на улици без пратње 

пунолетног лица; 
- Да испољавају неке облике поремећаја у понашању. 
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3.3. Структура корисника: 
(Унесите називе група корисника програма - пројекта и њихов број) 
 
 

Називи група корисника: Планирани број корисника обухваћених 
програмом - пројектом: 

1. Деца и млади без родитељског старања 
и без адекватног родитељског старања 
узраста од 7 до 18 година 

7 корисника са територије града Ниша и 3 
корисника из региона. 

70 корисника у периоду од 12 месеци 

2. Деца жртве злостављања или 
занемаривања од стране родитеља или 
старатеља 

3. Деца пронађена у скитњи или на улици 
без пратње пунолетног лица 

4. Деца која испољавају различите облике 
поремећаја у понашању 

 

3.4. Сврха пројекта  
 

Сврха смештаја у услугу Прихватилиште је задовољавање основних потреба деце и 
младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, те је 
њихов развој ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима. 
Сврха услуге је усмерена ка процени потреба за другим услугама и започињању процеса 
подршке и помоћи кориснику за успостављање стабилног даљег напретка, превазилажења 
кризе и одрживих будућих решења. 
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4.2. Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група активности, 
наведите њихов садржај, методику и логику повезаности са резултатима и општим 
циљем програма - пројекта: 
 

1. Прихват, смештај и исхрана у складу са развојним и здравственим потребама 
корисника 

Установа за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш, располаже са 260m²  слободне 
површине за пријем, смештај и збрињавање деце и младих без родитељског старања која 
су у стању ургентног прихвата услед настале кризе у породици. Наведени простор има 4 
спаваће собе, по две за девојчице и за дечаке. Собе су трокреветне, адекватно опремљене 
и по површини одговарају минималним стандардима прописаним подзаконским актима. 
У саставу овог простора налази се дневна соба од 30m² за реализовање радионица, 
заједнички боравак деце и слободно окупљање. Простор садржи и једну чајну кухињу  
као и посебан део за канцеларију васпитача и стручни тим. Све наведено у складу је са 
стандардима за пријем и прихват корисника и несметано њихово функционисање. Пријем 
корисника врши се искључиво посредством надлежног органа старатељства уз захтев за 
смештај, решење о старатељству и мишљењем лекара педијатра или лекара опште праксе. 
Надлежни орган старатељства у обавези је да детету или младој особи обезбеди 
адекватну одећу и обућу. У хитним случајевима то ће извршити пружалац услуге а 
материјална средства за ту намену биће рефундирана од стране ЦСР-а. 
Приликом пријема корисника дежурни васпитач размењује информације са сарадником 
из ЦСР-а о кориснику и све уписује у књигу дежурства. У року од три дана неопходно је 
прибавити сву осталу пратећу документацију од водитеља случаја (од ЦСР-а) за 
формирање досијеа корисника. Прву процену корисника у Прихватилишту, његово 
понашање, функционисање, процену његових потреба, почетну адаптибилност на групу 
прати задужени васпитач и о томе обавештава надлежни орган старатељства са позивом 
за израду Индивидуалног плана заштите током боравка у Прихватилишту. Дужина 
боравка у Прихватилишту прописана је Правилником о ближим условима и стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите („Сл.гласник РС“, бр. 42/2013), до 6 месеци. Током 
боравка у Прихватилишту кориснику је поред смештаја (исхране и преноћишта) и 
одржавање личне хигијене, здравствена заштита, саветодавно-терапијске услуге и др.  

2. Задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и 
пријатног окружења 

Ова група активности је у надлежности радно ангажованих у Прихватилишту саме 
установе али и сваког корисника појединачно. Простор у коме деца бораве се 
свакодневно чисти адекватним хемијским средствима. У сређивању и уређењу простора 
укључују се сами корисници када су пре свега у питању њихове личне ствари и простор у 
коме бораве. Ово из разлога јер се жели подстакнути индивидуалност деце, очување 
њиховог идентитета и интегритета. У ситуацијама када се процени да је безбедност 
корисника угрожена због конфликтне структуре личности и сл. за таквог корисника се 
обезбеђује надзор 24 сата тј. задужује се посебна особа која је у обавези да прати све 
промене код њега. Простор у коме корисници бораве неопходно је оплеменити разним 
садржајима, прикладним за децу и адолесценте уз уважавање става и мишљења самих 
корисника. Радно ангажовани у прихватилишту као и сами корисници ради ће на 
успостављању правила понашања, поштовању ритма дана, кућног реда и пошотвању и 
уважавању туђих потреба, како би се постигла што боља кохезивност групе. 
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3. Здравствена заштита и саветодавно-терапијске услуге 
Корисници Прихватилишта су врло често на третману неуропсихијатра или су бар у 
праћењу неког менталног опоравка. Неопходно је успоставити добру и квалитетну 
сарадњу са системом примарне здравствене заштите због праћења свеукупног 
здравственог стања детета али и сарадњу са лекарима специјалистима тј. дечијим 
неуропсихијатром од којих се могу добити значајне информације о породици и 
функционисању детета. Уколико корисник има медикаментозну терапију, васпитач је у 
обавези да исту поређа у дозере и њих чува на прописаном месту а терапију дели у време 
које је прописао лекар. Уколико дође до здравствених промена код корисника васпитач је 
обавезан да хитно реагује, обавести здравствену службу и надлежни орган старатељства. 
Редовне контроле реализује васпитач заједно са корисником, прати термине заказивања 
прегледа и евентулане промене терапија. За кориснице васпитач реализује редовне 
гинеколошке прегледе. У циљу постизања позитивне промене код корисника и 
превазилажења постојеће кризе, у Прихватилишту ће се организовано спроводити 
саветодавно-терапијски рад са децом и младима; индивидуално, групно и кроз 
организовање сета радионичарских и групних активности. Посебан акценат биће стављен 
на индивидуални рад са корисницима где се очекује већи напредак, ово из разлога што је 
за поједине кориснике неопходан интензивнији рад како би се боље уклопили у групу. 
Групни и индивидуални рад морају бити интерактивни због осећаја припадности групи и 
бољег функционисања саме групе. Саветодавни рад са корисницима даје много 
могућности те се и очекује достизање позитивне промене и преобликовање непожељних 
облика понашања. 

4. Спровођење васпитног рада са циљем овладавања вештинама облачења, 
обувања, одржавања личних ствари и избора гардеробе у складу са 
временским приликама и стандардима облачења 

Велики број корисника на смештај долази са неусвојеним хигијенским навикама које 
нису у складу са календарским узрастом корисника. Сматрамо јако важним и значајним 
да је формирање хигијенских навика предуслов за свако даље уредно функционисање те 
ће се овим активностима посветити посебна пажња. Кориснике је неопходно подучавати, 
контролисати и подстицати на рутинско усвајање хигијенских навика (умивање, прање 
зуба, одржавање ноктију, купање, одржавање одеће и обуће, усклађивање гардеробе са 
временским  приликама као и складном облачењу). Учење корисника правилном 
одлагању веша, гардеробе и обуће у ормане најпре уз присуство васпитача а касније кроз 
редовне контроле.  

5. Подршка при школовању  
Ова група активности подразумева ангажовање свих актера који учествују у реализацији 
индивидуалног плана заштите корисника. Како паранормална криза и животне околности 
не бирају време и године када ће се десити, то се догађа да редовни развојни кризни 
период буде прекинут насиљем, одбацивањем, злоупотребом деце и сл. Ово свакако као 
последицу може имати прекид школовања на краћи или дужи временски период, 
одустајање од даљег напредовања и усавршавања по питању образовања што свакако 
додатно отежава касније уклапање детета и младе особе у ширу социјалну средину. Зато 
је јако важно да одмах при смештају у Прихватилиште, надлежни центар за социјални 
рад, ангажована лица у Прихватилишту и школе учине све да се пробуди асертивност 
корисника ка наставку школовања; уколико је могуће у редовно школовање и редовну 
наставу, а уколико то не може да се реализује укључити корисника на даље школовање 
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при школи за образовање одраслих. Корисник Прихватилишта може бити и млада особа 
која је окончала редовно основно школовање и која није спремна да се даље образује. 
Упутно би било покушати радно оспособљавање кроз неки од курсева при Радничком 
Универзитету, као неку врсту функционалног образовања.  
Циљ ове групе активности је да се кориснику пружи прилика да пронађе своје снаге за 
даљи рад и усавршавање, подстакне на мотивисање за наставак школовања а самим тим и 
обезбеди себи адекватнију даљу заштиту-хранитељску породицу или домску заштиту. 
Подршка у учењу је свакодневна редовна активност како васпитача тако и детета, која ће 
се одвијати у преподневној и поподневној смени кроз формално и неформално учење. 
Васпитач је у обавези да сарађује са школом коју похађа корисник и редовно контролише 
његово похађање наставе.  

6. Развој, очување  и унапређење потенцијала корисника 
Активности које омогућавају очување и унапређење корисника биће усклађене са 
узрастом, потенцијалима и жељеним променама код корисника. Основ ове групе 
активности ће бити радионичарски и групни рад, а чиниће га сет социо-едукативних, 
психолошких и забавно-креативних радионица. У изузетним случајевима метод рада у 
овој групи активности биће и рад у пару. Циљ и сврха ове групе активности је 
започињање процеса подршке и помоћи кориснику за успостављање стабилног даљег 
напретка, превазилажења кризе и одрживих будућих решења. Свака од радионица имаће 
своју прописану структуру која подразумева циљ и обавезан едукативни део тј. резиме 
који ће бити интерактиван процес између радионичара и групе корисника. Рад са децом и 
младима усмерен је ка задовољавању њихових краткорочних-средњорочних циљева, 
развијању способности, знања и практичних вештина неопходних у свакодневном 
животу, успостављању самопоштовања и поверења у односима са другима. Организација 
рада ове групе активности базирана је на принципу јачања индивидуалности сваког 
корисника која ће нагласити свако постојеће позитивно понашање, мисли и осећања и 
водити ка реализацији неиспољених позитивних потенцијала.  
Организацијом оваквих радионица у Прихватилишту подразумева ће се потпуно 
поштовање и уважавање свих дечијих права из Конвенције о правима детета. 

7. Правна подршка 
Како нам је један од основних циљева испуњавање стандарда и лиценцирање услуге 
Прихватилишта за децу и младе значајна активност у овом сегменту биће израда 
посебних правних аката (правлиник о раду Прихватилишта, правилник о организацији и 
систематизацији послова, поштовање и примена законских и подзаконских аката у 
социјалној заштити) који ће омогућити добијање лиценце од ресорног Министарства за 
континуирано  пружање ове услуге на локалном нивоу.  
Око 80% корисника услуге Прихватилишта су деца са изразитим проблемима у 
понашању а већина  испољава деликвентно понашање и у сукобу је са законом. 
Корисници Прихватилишта имају право на адекватну правну подршку и заштиту. Ову 
врсту активности и послова обављаће стручни радник за правне послове у социјалној 
заштити. Правник као члан тима неопходан је и у ситуацијама када су корисници 
Прихватилишта жртве или починиоци злостављања и насиља.  
Стручни радник за правне послове биће члан стручног тима за пријем, праћење и отпуст 
корисника као и члан тима за заштиту корисника од злостављања.  
Такође, стручни радник за правне послове биће задужен за регулисање радно-правних 
односа запослених у Прихватилишту, израду свих општих и појединачних правних аката, 
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уговора, затим остваривање контаката и сарадње са релевантним актерима у локалној 
заједници, обављаће  послове информисања, правног саветовања, учествања у процени, 
планирању и реализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите, у сарадњи са 
запосленима на стручним пословима у социјалној заштити, учествоваће у планирању 
јавних набавки- изради Плана набавки и припремању конкурсне документације, 
припремаће тужбе, предлоге, одговоре  на тужбе, жалбе и друге поднеске, пратиће 
законске и друге прописе и указиваће на обавезе које проистичу из њих. 
 

8. Евалуација 
Евалуација је подељена на интерну и екстерну. Интерну евалуацију вршиће стручни тим 
Прихватилишта заједно са свим ангажованим васпитачима на месечном нивоу уз процену 
већ постигнутог и сачињавање плана за наредни месец. Интерној евалуацији по потреби 
може присуствовати корисник или његов водитељ случаја. Екстерна евалуација би се 
реализовала квартално од стране градског Секретаријата за дечију и социјалну заштиту и 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. И једна и друга 
евалуација имају за циљ процену и унапређење како постигнућа у раду са корисницима у 
Прихватилишту тако и унапређење саме услуге Прихватилишта.  

4.3. Методологија 
 
 
Услуга Прихватилишта за децу и младе је услуга социјалне заштите која је Градском 
одлуком („Сл.лист града Ниша“, бр. 101/12, 96/2013 и 44/2014) увршћена у услуге 
социјалне заштите на локалном нивоу. Корисници услуге су деца и млади који су 
вишеструко депривирани и који у свом одрастању и развоју имају многобројне потешкоће 
услед недостатка адекватне родитељске бриге, занемарености и злостављања. Основни 
метод рада са овим корисницима је индивидуално- саветодавни рад. Саветодавни метод 
рада примењиваће се и током рада у групи или у пару са корисницима као и сет 
радионичарског рада у циљу постизања позитивне промене код деце и младих којима је 
неопходно пронаћи трајнији облик заштите. У Прихватилишту као ургентном и 
привременом облику социјалне заштите користиће се и опсервација  у циљу процене 
потреба и капацитета корисника и усмерени интервју за прикупљање информација о 
кориснику. За остваривање одређених права корисника и проналажење  одрживих будућих 
решења, стручни радници и стручни сарадници примењиваће и метод заступања и 
посредовања у партнерству са Центром за социјални рад тј. водитељем случаја. 
За сваког корисника у сарадњи са корисником и водитељем случаја сачињаваће се 
индивидуални план третмана, водиће се лист праћења и лични лист који су саставни део 
основне документације о кориснику а за потребе ЦСР-а, суда или других институција, о 
постигнућима о раду са корисницима, стручни радници су у обавези да сачињавају 
индивидуални извештај.    
Пихватилиште као услуга социјалне заштите у циљу будућег лиценцирања има сачињен 
свој програм рада на основу кога ће сви радно ангажовани стручни радници и сарадници 
бити у обавези да сачине своје годишње планове рада. 
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5.  Крајњи исходи програма - пројекта 

5.1. Општи циљ програма - пројекта: 
(Образложите у максимално три реда очекиване резултате програма - пројекта, односно 
која пожељна друштвена промена се остварује реализацијом програма - пројекта) 
 

Циљ услуге је обезбеђивање привременог смештаја  и унапређење квалитета живота деце и 
младих без адекватног родитељског старања и успостављање даљег стабилног напретка, 
превазилажња кризе и проналажења трајнијег облика заштите. 

 
5.2. Резултати програма - пројекта: 
(Прикажите резултате програма - пројекта кроз које се остварује општи циљ програма - 
пројекта и показатеље (индикаторе) на основу којих ћете их мерити.)  
 

Резултати програма - пројекта Индикатори (показатељи) резултата 

1.  Обезбеђен смештај за безбедан, 
краткотрајан привремени боравак деце и 
младих и задовољавање њихових основних 
потреба. 

1. Испољен осећај сигурности корисника 
због безбедног смештаја, дужина боравка 
корисника у Прихватилишту, усмерени 
интервју са корисницима ради процене 
њиховог задовољства. 

2. Усвојен другачији ритам дана за ову    
категорију корисника  

2. Сви корисници поштују ритам дана и 
кућни ред 

3.  Боља интеграција корисника   
Прихватилишта у ширем социјалном 
окружењу 

3. Повезивање деце са хранитељским 
породицама, оживљавање контаката деце 
са сродницима, процена социјалне 
успешности.  

4. Усвојено знање које се тиче       
препознавања насиља и присилних радњи 

4. Усвојени механизми самозаштите кроз 
реализацију радионица на тему заштите 
деце од злостављања 

5. Корисници Прихватилишта остварују 
право на трајнији облик заштите (повратак 
у биолошку породицу, одлазак у 
хранитељску породицу или смештај у 
домској заштити) 

5. Корисници Прихватилишта збринути су 
у хранитељске породице, враћени 
биолошкој породици или примљени на 
домски смештај 

6. Корисници Прихватилишта остварили су 
право на образовање 

6. Деца и млади из Прихватилишта редовно 
се школују и оспособљавају за рад 

7. Повећана сензибилност јавности за ову 
категорију корисника  

7. Корисници Прихватилишта адекватно 
интегрисани у ширу социјалну средину 
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8. Испуњени стандарди за лиценцирање 
услуге Прихватилишта 8.Услуга лиценцирана  

 
У досадашњем нашем искуству и у раду са децом у Прихватилишту за децу и младе од 
100% корисника, узраста од 11 до 17 година, а на основу сачињених процена за све 
кориснике, може се закључити да је 80% корисника било са неусвојеним хигијенским 
навикама или бар са навикама у развоју. Улога васпитача Прихватилишта је да у таквим 
ситуацијама, увек буде подстицај за извршавање редовног спровођења личне хигијене. 
Један од основних задатака свих ангажованих на пословима бриге о деци  у овој услузи је 
и подучавање како се и на који начин одржава лична хигијена и хигијена простора. 
Посебна пажња у раду са корисницима Прихватилишта посвећена је очувању и 
унапређењу индивидуалних капацитета корисника, што је усклађено са узрастом и 
потребама сваког детета. Рад са децом и младима усмерен је ка задовољавању њихових 
краткорочних-средњорочних циљева, развијању способности, знања и практичних 
вештина неопходних у свакодневном животу, успостављању самопоштовања и поверења у 
односима са другима. Основ оваквог рада је радионичарски и групни рад, а чини га сет 
социо-едукативних, психолошких и забавно-креативних радионица. У изузетним 
случајевима метод рада у овој групи активности је рад у пару. 
 
 
 
5.3. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација): 
(У максимално 5 редова изложите на који начин ћете вршити интерни мониторинг и 
евалуацију програма - пројекта) 
 
Активностима пројекта планирана је интерна и екстерна евалуација као вид праћења и 
мониторинг услуге. Интерну евалуацију вршиће стручни тим и ангажовани васпитачи 
једном месечно. 
Екстерну евалуацију реализоваће квартално градски Секретаријат за дечију и социјалну 
заштиту и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а на основу 
редовне документације коју је пружалац услуге у обавези да води (матична књига 
корисника, књига дежурства, листови праћења, индивидуални план третмана итд.). 
Квартално правдање утрошка средстава вршиће Дом за децу и омладину "Душко 
Радовић" Ниш  Секретаријату за дечију и социјалну заштиту а на основу документаије и 
евиденције о броју корисника и дужини њиховог боравка у Прихватилишту. Квартални 
утрошак средстава подразумева хонораре за радно ангажована лица, саветодавно-
терапијски рад са корисницима, исхрану, смештај, одећу, обућу и све оно то је неопходно 
у циљу 24-воро часовног збрињавања корисника у периоду од годину дана. Носилац 
пројекта је у обавези да књиговодствено финансијски пропрати утрошак средстава и да 
их Секретаријату званично достави.  Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш ће 
доставити окончани наративи и финансијски извештај  у року од 30 дана од дана 
окончања пројекта. На основу реализованиих активности са децом и постигнутим 
резултатима о сваком кориснику Центру за социјални рад ће бити достављени 
индивидуални извештај о ефектима у раду са децом.  
 



ПРИЛОГ 1 – ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА 
 

 

6. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ 

 

Име и презиме Функција у пројектном 
тиму Квалификације 

Руководилац услуге-
директор установе  Руковођење пројектом  VII степен стручне спреме- 

економиста 

Стручни радник 

Васпитач-члан пројектном 
тима у директном раду са 
децом задужен за израду 

релевантне документације за 
кориснике 

VII степен стручне спреме 
(психолог, педагог, 
специјални педагог, 
социјални радник, 

дефектолог) 

Стручни радник 

Васпитач-члан пројектном 
тима у директном раду са 
децом задужен за израду 

релевантне документације за 
кориснике 

VII степен стручне спреме 
(психолог, педагог, 
специјални педагог, 
социјални радник, 

дефектолог) 

Стручни радник 

Васпитач-члан пројектном 
тима у директном раду са 
децом задужен за израду 

релевантне документације за 
кориснике 

VII степен стручне спреме 
(психолог, педагог, 
специјални педагог, 
социјални радник, 

дефектолог) 

Стручни радник 

Васпитач-члан пројектном 
тима у директном раду са 
децом задужен за израду 

релевантне документације за 
кориснике 

VII степен стручне спреме 
(психолог, педагог, 
специјални педагог, 
социјални радник, 

дефектолог) 

Стручни радник 

Васпитач-члан пројектном 
тима у директном раду са 
децом задужен за израду 

релевантне документације за 
кориснике 

VII степен стручне спреме 
(психолог, педагог, 
специјални педагог, 
социјални радник, 

дефектолог) 

Стручни сарадник Васпитач радионичар-члан 
пројектном тима  

VII степен стручне спреме 
(социолог, професорски 
факултети, струковни 

васпитач) 

Стручни сарадник Васпитач радионичар-члан 
пројектном тима  

VII степен стручне спреме 
(социолог, професорски 
факултети, струковни 

васпитач) 

Стручни радник 
Стручни радник за правне 

послове у социјалној 
заштити 

VII степен стручне спреме - 
Дипл. правник 

 
Помоћни радник  

 

Радник на одржавању 
простора и опреме у коме се 

реализује пројекат 
III степен стручне спреме 
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7. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  (уколико је планирано да се пројекат 
реализује у партнерству са другом организацијом) 
 
7.1.  Основни подаци о партнерској организацији: 
 
Пуно име организације (како је наведено 
у документу о регистрацији): 

Град Ниш - Секретаријат за дечију и 
социјалну заштиту 

Правни статус организације (приложити 
документацију о регистрацији 
организације) 

Град 

Службена адреса: Ул. Пријездина бр. 1 
Телефон/факс: 018/504477 
Е-маил адреса: pmirjana@gu.ni.rs 
Контакт особа (име, презиме и функција 
у организацији): 

Мирјана Поповић, овлашћено лице по 
овлашћену начелника градске управе Града 
Ниша у Секретаријату за дечију и социјалну 
заштиту 

 

 
 
7.2. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери улазе у 
партнерство? 
 
Право на ургентан смештај у Прихватилиште за децу и младе је облик социјалне заштите 
који је регулисан Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији града 
Ниша („Сл.лист града Ниша“, бр. 101/12, 96/2013 и 44/2014), за сву децу и младе који се 
налазе у стању хитног збрињавања. Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину Град је 
определио средства за ову сулугу социјалне заштите.  
Корисници Прихватилишта стичу право на смештај у овакав вид заштите искључиво на 
основу надлежног органа старатељства тј. Центра за социјални рад  који је поред града 
Ниша формални партнер на овом пројекту. ЦСР доноси одлуку о смештају детета у 
Прихватилиште а Дом за децу и омладину "Душко Радовић" као пружалац услуге  
реализује прихват и смештај корисника. У сарадњи са пружаоцем услуге ЦСР доноси 
решење о престанку смештаја у Прихватилиште и одређује трајнији облик заштите  
корисника. 

Пуно име организације (како је наведено 
у документу о регистрацији): Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш 

Правни статус организације (приложити 
документацију о регистрацији 
организације) 

Установа 

Службена адреса: Ул. Светозара Марковића 41 
Телефон/факс: 018/244881     018/241140 
Е-маил адреса: office@csr-nis.rs 
Контакт особа (име, презиме и функција 
у организацији): Зоран Јовић, директор 
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Дом "Душко Радовић" се обавезује да Секретаријату за дечију и социјалну заштиту 
достави полугодишњи и годишњи  наративни и финансијски извештај у року од 30 дана од 
дана завршетка пројекта.   

7.3. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано? 
 
Уговором  ће бити дефинисана сва права, обавезе и одговорности партнера на реализацији 
пројекта. Трансфер средстава вршиће се квартално на основу приложене финансијске 
документације на рачун бр. 840-31218845-03; позив на број по моделу  97; контролни број  
8600159040174512900; ПИБ 101531745; матични број 07333889. 
 

8. Одрживост програма - пројекта 

8.1. Одрживост: 
(Уколико постоје, наведите могућности за наставак програмских – пројектних  активности 
након престанка подршке Секретаријат за дечију  и социјалну заштиту) 
 
Услуга Прихватилишта за децу и младе је услуга локалног карактера тј. Законом о 
социјалној заштити («Сл.гласник РС», бр. 24/2011) пренета је у надлежност локалним 
самоуправама. Њено финансирање и континуитет у раду директно је везано за буџетско 
планирање сваке локалне самоуправе. 
Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл.лист 
града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013 и 44/2014) Град Ниш је услугу Прихватилишта 
уврстио у систем социјалне заштите на локалном нивоу, те предвидео да се услуга 
Прихватилишта, између осталог, организује и у Дому за децу и омладину "Душко 
Радовић" Ниш. 
 
8.2. Искуство у реализацији програма - пројекта 
(Наведете програме - пројекте из области социјалне заштите и заштите особа са 
инвалидитетом у чијој сте реализацији учествовали као носилац)  
 
 

Назив програма - пројекта Мала домска заједница 

Улога вашег удружења - 
организације (носилац програма - 
пројекта) 

Носилац пројекта 

Локација на којој је програм - 
пројекат реализован 

Дом за децу и омладину "Душко Радовић" 
Гутенбергова 4а, Општина Пантелеј 
18000 Ниш 

Најзначајнији резултати програма - 
пројекта 

Формирана нова услуга социјалне заштите за 
децу и младе са тежим и тешким сметњама и 
измештено 12-оро  деце из дома у Кулини.  
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Да ли је активност програма - 
пројекта настављена и након 
завршетка програма - пројекта 

Да 

Донатор  Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, УНИЦЕФ и Влада Италије 

Трошкови програма - пројекта 2.300.000,00 дин. 

 

Назив програма - пројекта Породични сарадник за породице у ризику од 
измештања 

Улога вашег удружења - 
организације (носилац програма - 
пројекта) 

Носилац пројекта  

Локација на којој је програм - 
пројекат реализован 

Дом за децу и омладину "Душко Радовић" 
Гутенбергова 4а, Општина Пантелеј 
18000 Ниш 

Најзначајнији резултати програма - 
пројекта 

Превенција измештања деце и младих из 120 
мултипроблемских породица  

Да ли је активност програма - 
пројекта настављена и након 
завршетка програма - пројекта 

Да 

Донатор  Фондација Новак Ђоковић и УНИЦЕФ 

Трошкови програма - пројекта 1.400.000,00 дин. 

 
 

Назив програма - пројекта Породични сарадник за децу са сметњама у 
развоју и њихове породице  

Улога вашег удружења - 
организације (носилац програма - 
пројекта) 

Носилац пројекта  

Локација на којој је програм - 
пројекат реализован 

Дом за децу и омладину "Душко Радовић" и 
Нишавски регион 
 

Најзначајнији резултати програма - 
пројекта 

Услугу је користило 50 породица у којима је 
превенирано измештање деце са сметњама у 
развоју  
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Да ли је активност програма - 
пројекта настављена и након 
завршетка програма - пројекта 

Да 

Донатор  Европска Унија, УНИЦЕФ 

Трошкови програма - пројекта / 

 
 
8.3. Ресурси   
(Детаљно прикажите различите ресурсе којима располаже ваше удружење – организација) 
 

Број стално и привремено 
запослених у вашој 

организацији по 
категоријама (нпр. 

директор, менаџер, стручни 
радници, рачуновођа, 
назначавајући њихова 

радна места) 

 
Радно место Број лица 

Организација/руковођење 1 

Васпитна служба 9 

Административно-техничка служба  8 

Рачуноводствена служба 2 

Опрема и просторни 
капацитети 

Објекат се налази у насељеном месту, урбаном делу града, 
са добро организованим градским и приградским превозом. 
Објекат има прикључак на електричну и телефонску мрежу, 
прикључак и инсталације за довод воде за пиће и одвод 
отпадних вода. Објекат је топлотно, звучно и хидро 
изолован, има систем централног грејања који обезбеђује 
адекватну собну температуру, природно проветравање и 
осветљење. Прилаз објекту приступачан је за несметан 
долазак возила са корисницима који се отежано крећу и за 
самостално кретање корисника инвалидских колица и 
других помагала.  
Инфраструктурни објекти су доступни корисницима- у 
непосредној близини је градска Општина Пантелеј, 
здравствена станица Лира, неколико вртића, 4 основне 
школе, факултет уметности и др. Укупан радни простор 
Дома износи око 2550 м2, са двориштем од 8000 м2. 
Корисницима је на располагању зелена површина у оквиру 
самог Дома-у дворишту, где се налази мобилијар, како за 
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децу уредног развоја, тако и посебно прилагођен мобилијар 
за децу са тежим и тешким сметњама у развоју, затим је ту 
и игралиште-терен за фудбал и кошарку. Сви корисници 
имају адекватан животни простор- спаваће собе, дневни 
боравак, одвојене мушке и женске тоалете, компјутерску 
радионицу, теретану за рекреацију, простор за физикалну и 
радно-окупациону терапију, простор за сусрете и контакте 
са члановима породице и другим значајним лицима. 
Лежајеви у спаваоници прилагођени су узрасту и 
потребама корисника према степену подршке. Размак 
између лежајева омогућава несметано функционисање 
корисника, у складу са њиховим потребама и 
могућностима. Површина спаваоница је по 16м2,  у којима 
бораве 3 /три/ корисника. Спаваће собе су одвојене за лица 
различитог пола.  Дневни боравак постоји при свакој 
корисничкој групи и опремљен је  у складу са потребама и 
интересовањима корисника. Умиваоник, туш и тоалет 
обезбеђени су на сваких десет корисника. Подови су од 
неклизајућег материјала, прекривени, паркетом, ламинатом 
плочицама у купатилима. Сви запослени имају адекватан 
радни простор  са пратећом опремом прилагођеном опису 
посла. Кухиња, трпезарија и вешерај располажу 
савременим електро уређајима (етажне пећнице, шпорет са 
равном ринглом, машина за судове, љуштилица за поврће, 
плински шпорет, кипер, универзал-машина, машине за 
прање и сушење, ваљак за пеглање и др.). Трпезарија (54м2) 
задовољава стандард од најмање 50% корисника на 
смештају. Корисници свакодневно имају 3/три/ оброка и 
2/две/ ужине. Јеловник се саставља комисијски, у саставу: 
васпитач, кувар, корисник, лекар нутрициониста. Комисија 
се мења на 6 месеци. Јеловник је истакнут на видном месту, 
у трпезарији. Део простора опремљен је фитнес справама, 
која је свакодневно доступна нашим корисницима, а коју 
користе и деца са тежим и тешким сметњама у развоју. У 
ери електронске комуникације корисницима свакодневно 
су доступни рачунари са интернет прикључком. У самом 
објекту постоји лифт који могу користити корисници 
инвалидских колица, а у дворишту је 2007. године, озидана 
рампа за особе са инвалидитетом, тако да, иако је спратна, 
установа је приступачна свим корисницима, па и 
корисницима који користе ортопедска помагала.                                                                                                                                
Сви запослени у васпитној, рачуноводственој  и делом 
техничкој служби, имају своје персоналне рачунаре.                                                                                                                  
У циљу безбедности наших корисника, а на прописаним 
бочним странама зграде и самом улазу ,инсталиран је видео 
надзор. Установа обезбеђује безбедно окружење за боравак 
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корисника, запослених и трећих лица. 

Остали релевантни ресурси 
(нпр. волонтери, 

сарадничка 
удружења/институције) 

Дом за децу и омладину "Душко Радовић" остварује 
сарадњу, како са установама и институцијама система, тако 
и са невладиним сектором.  
Сарадња је фокусирана пре свега на унапређењу и јачању 
сарадње са упутним органима, односно центрима за 
социјални рад који смештају кориснике у установу. 
Сарадња се реализује кроз честе контакте са колегама из 
центара, а ради реализације планираних мера заштите, али 
и на нивоу заједничке израде нових садржаја и програма 
потребних корисницима. Имајући у виду да су установе као 
наша сервиси упутних органа, неопходно је да се 
заједнички дефинишу садржаји деловања и утицаја, 
примерени узрасту и проблемима који су присутни код све 
већег броја корисника домског смештаја.  
Сви корисници домског смештаја остварују квалитетну 
здравствену заштиту, имају свог изабраног лекара.  
Сарадници из локалних институција радо се одазивају на 
позиве када је у питању заштита интереса корисника, 
присуствују конференцијама случаја, често се размењују 
информације писаним путем или телефоном, и до сада није 
било већих потешкоћа у реализовању зацртаних циљева.  
Са свим институцијама образовног система досадашња 
сарадња је била задовољавајућа и у том правцу је треба и 
даље унапређивати, обзиром на постојећу специфичност 
структуре корисника домског смештаја.  
Основни задатак даље сарадње са локалном самоуправом 
јесте јасно дефинисање статуса услуге  Прихватилишта за 
децу и младе, како би се ова услуга кадровски унапредила.  
Поред сарадње са институцијама система Дом остварује 
одличну сарадњу и са НВО,  које пружају значајну 
подршку у реализацији васпитних задатака и организовању 
слободног времена корисника на смештају. Значајна и 
квалитетна сарадња остварена је са Волонтерским центром 
из Ниша, Добротворном Фондацијом Српске Православне 
цркве „Човекољубље“, Црвеним крстом – Ниш, 
Удружењем самохраних мајки, Удружењем „МИ“ и 
Удружењем за помоћ особама са L.Down sindrom-ом Ниш, 
Удружењем за заштиту, одгој и проучавање животиња 
"ЗОО Планет", Пливачким клубом „Свети Никола“ из 
Ниша, Карате клубом „Борац“ из Ниша, Удружењем 
„Актив жена Ниша“,   Делта хуманитарним фондом, 
УНИЦЕФ-ом Србија и Фондацијом Новак Ђоковић. 
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9. Буџет 

9.1. Приказ буџета  
 

Укупни трошкови програма 
- пројекта 

Износ који се тражи од 
Секретаријата за дечију 

и социјалну таштиту 

Проценат износа који се тражи 
од Секретаријата за дечију и 

социјалну  заштиту у укупним 
трошковима програма – пројекта 

13.000.000,00 дин 13.000.000,00  дин 100% 
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ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА 

Ја доле потписани, одговоран за програм - пројекат у име удружења - организације 
подносиоца програма - пројекта, потврђујем да су: 
(а) информације изнете у програм - пројекта су тачне, 
(б) да подносилац програма - пројекта испуњаваја све услове из конкурсне документације 
да учествују у реализацији овог програма - пројекта и  
(ц) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију програма - пројекта имају и 
професионалне компетенције и наведене квалификације 
 
 
Име и презиме одговорног 
лица: Игор Стојковић 

Функција у удружењу - 
организацији: Директор 

Потпис и печат:  

Датум и место: јануар 2019.  у  Нишу 
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ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА - Попуњавају само организације које имају 
партнерство, свака организација појединачно 
 
Ја, доле потписани, у име Града Ниша (навести назив организације), партнерске 
организације пројекта потврђујем да сам: 
а) прочитао целокупан предлог пројекта 
б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта  
ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске 
организације у име које потписујем ову изјаву: 

 
 
 

Име и презиме: Дарко Булатовић 
Организација: Град Ниш 
Функција у организацији: Градоначелник 
Потпис:  

Датум и место  јануар 2019.  у  Нишу 
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ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА - Попуњавају само организације које имају 
партнерство, свака организација појединачно 
 
Ја, доле потписани, у име Града Ниша (навести назив организације), партнерске 
организације пројекта потврђујем да сам: 
а) прочитао целокупан предлог пројекта 
б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта  
ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске 
организације у име које потписујем ову изјаву: 

 
 

Име и презиме: Зоран Јовић 

Организација: Центар за социјални рад "Свети Сава" 
Ниш 

Функција у организацији: Директор 
Потпис:  

Датум и место  јануар 2019.  у  Нишу 
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Молимо Вас да страницу извршног прегледа програма - пројекта попуните користећи 
информације које сте претходно навели у Прилогу 1.   
 

ИЗВРШНИ ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА 

Подносилац програма - пројекта: 
 
Дом за децу и омладину  ″Душко Радовић″ 
Ниш 

Назив програма – пројекта: Прихватилиште за децу и младе  
 

Локација програма – пројекта: Град Ниш, Гутенбергова 4а, Општина 
Пантелеј,   18000 Ниш 

Трајање програма – пројекта: 
 
12 месеци 

Кратак опис програма – пројекта: 

Прихватилиште за децу и младе без 
родитељског старања је услуга која обезбеђује 
задовољавање основних потреба деце и 
младих којима је неодложно осигурати 
безбедност у кризним ситуацијама чији је 
развој ометен породичним приликама или 
разним другим социјалним ризицима. Услугом 
се обезбеђује привремени смештај деци и 
младима до обезбеђивања адекватнијег и 
трајнијег облика заштите. Овај вид услуге 
кориснику се пружа не дуже од 6 месеци. 
Услуга смештаја у Прихватилиште усмерена је 
на припрему деце и младих за повратак 
биолошкој породици, одлазак у хранитељску 
породицу или оспособљавање да се као што 
самосталније одрасле особе интегришу у 
заједницу у најкраћем могућем року. 

Циљна групa: 

Деца и млади без адекватног родитељског 
старања, узраста од 7-18 година; деца и млади 
са поремећајима у понашању, узраста од 7-18 
година; деца и млади која су изненада остала 
без смештаја или из других разлога морају 
бити збринута ван своје породице, узраста од 
7-18 година; и деца и млади који се налазе у 
скитњи, без пратње, којима је потребан 
привремени смештај и процена потреба ради 
упућивања на коришћење других услуга.  
 



ПРИЛОГ 4 – ИЗВРШНИ ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА 

Општи циљ програма – пројекта:  

Циљ услуге је обезбеђивање привременог 
смештаја  и унапређење квалитета живота 
деце и младих без адекватног родитељског 
старања и успостављање даљег стабилног 
напретка, превазилажења кризе и 
проналажења трајнијег облика заштите. 

Главне активности програма - пројекта: 
(Групе активности навести по редоследу 
којим су приказане у Прилогу 1 програма - 
пројекта) 

1. Прихват, смештај и исхрана у складу са 
развојним и здравственим потребама 
корисника 
2. Задовољавање основних животних потреба 
и осигурање безбедног и пријатног окружења 
3. Здравствена заштита и саветодавно-
терапијске услуге 
4. Спровођење васпитног рада са циљем 
овладавања вештинама облачења, обувања, 
одржавања личних ствари и избора гардеробе 
у складу са временским приликама и 
стандардима облачења 
5. Подршка при школовању  
6. Развој, очување  и унапређење потенцијала 
корисника 
7. Правна подршка 
8. Евалуација 

Укупна финансијска средства затражена од 
Секретаријата за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту: 

13 000.000,00 дин. 

Координатор програма - пројекта (име, 
презиме, мобилни телефон и e-пошта): 

Игор Стојковић 
060/0816363 
direktor@domduskoradovic-nis.rs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис и печат овлашћеног лица: 
 

________________________________ 
 



12 месеци 

АНЕКС 1 
 

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА  ИЛИ ПРОЈЕКТА 
 
 
Ја доле потписани, у име удружења - организације  (Игор Стојковић), које подноси 
програм или пројекат, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су 
доле наведени подаци тачни. 
 
1) репрезентативност установе (припадност Републичком систему социјалне заштите)           
(да) (не) 
 
2) капацитети (људски ресурс подносиоца програма за реализацију програмских 
активноси  
 
(а) број запошљених лица       18 
 
б) број ангажованих лица              9 
 
 
3) број чланова матичног удружења - организације  / 
 
 
4) број корисника који ће бити обухваћен програмом           10 
 
 
5) спровођење пројектних активности       а) да              б) не   
 
6) период постојања од оснивања установе                                 34 год. 
 
7) временски интервал у погледу континуитета коришћења буџетских средстава за 
спровођење програмских и пројектних активности   
 
 
8) усклађеност програма или пројекта са Акционим планом одрживог развоја Града 
Ниша      а) да  б) не   
 
НАПОМЕНА: Удружење – организација која не достави веродостојне податке неће ући 
у разматрање и систем бодовања програма који је аплициран на Конкурсу. 
 
 
 

Овлашћено и одговорно лице 
 

  __________________________ 


	14-1 Resenje - Projekat Prihvatiliste za mlade
	14-2 Prilog 1 - Obrazac za pisanje  projekta, 2019
	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
	Назив програма - пројекта
	Текући рачун и назив банке:
	1. Подаци о програму - пројекту
	2. Предпрограмске – предпројектне активности
	3. Корисници програма - пројекта
	4.3. Методологија
	5.  Крајњи исходи програма - пројекта
	6. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ
	7. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  (уколико је планирано да се пројекат реализује у партнерству са другом организацијом)
	7.3. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано?
	8. Одрживост програма - пројекта

	14-3 Prilog 4- Izvrsni pregled programa, 2019.
	14-4 Izjava podnosioca prijave na Konkurs, 2019

