
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 03.03.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом за 2021. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом за 2021. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ 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 Зоран Јовић, в.д. директора установе Центар за социјални 
рад „Свети Сава“ Ниш и Данијела Николић, Градска управа за друштвене 
делатности.  
  
 
Број:  233-19/2021-03 
У Нишу,  03.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



       
 

На основу члана 37.  Статута града Ниша („Службени лист града 
Ниша“, бр.88/08,143/16 и 18/19) и члана 7 . Одлуке о оснивању  Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ („Службени лист Града Ниша“, број 17/98 и 
94/10), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ________ . 
године, доноси 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 
 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада са финансијским 
планом за 2021. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, који је 
усвојен Одлуком Управог одбора установе, број 01-2235, на седници 
одржаној 23.12.2020.године. 

 
 

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

Градској управи за друштвене делатности и Градској управи за финансије. 
 
 
 
 
 
Број: ________________ 
 
У Нишу, _________ . године 
 
 
 
 
                                      СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   

         Бобан Џунић 
 

 
 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
  

  
Управни одбор Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш на 

седници одржаној 23.12.2020.године донео је Програм рада са 
финансијским планом за 2021. годину. 

Програм рада Центра је синтетизовани документ са приказом 
социјалне заштите на територији Града Ниша који прати стратегије из 
области социјалне заштите у Републици Србији. 

Мисија Центра је пружање адекватне и правовремене помоћи и 
подршке појединцима и породицама које се налазе у стању социјалне 
потребе, оснаживање младих као и рањивих група за самосталан и 
продуктиван живот у друштву и спречавање настајања и отклањање 
последица социјалне искључености. 

Визија Центра као модерне установе, са достигнутим високим 
квалитетом социјалних услуга која својим стручним и техничким 
капацитетима успешно одговара на све изазове на подручју породично-
правне, старатељске и социјалне заштите и која својом активном улогом 
синхронизовано са осталим чиниоцима локалне самоуправе ради на 
сузбијању и смањењу негативних ефеката проблема на пољу сиромаштва, 
социјалне искључености, породичног и вршњачког насиља као и осталих 
појава.  

Делатност Центра је у вршењу јавних овлашћења у складу са 
Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11) као и 
широки дијапазон услуга из области социјалне заштите  у складу са 
Одлуком о правима из области социјалне заштите  које град обезбеђује 
права и услуге за појединце и породице којима је неопходна друштвена 
помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и 
стварање услова за задовољавање основних животних потреба које се 
финансирају из буџета Града.   

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

     Планирани приоритети у раду за 2021. годину су: 
- на основу препорука надзора ДРИ из марта 2019г. - радна активација 

корисника новчане социјалне помоћи, са циљем активног 
укључивања социјално рањивих особа,  

- примена механизама и поступака социјалне заштите које подржавају 
живот у заједници,  

- стварање материјално-техничких и просторних услова за прихват и 
пријем особа са посебним потребама и инвалидним лицима у 
посебно опремљеном простору, канцеларији у приземљу зграде, где 



би сами могли да обаве разговор са пријемним или стручним 
радницима, предају документацију или примају лично важна 
документа.  

- повезивање свих актера социјалне заштите на локалном нивоу 
(актуализација међуресорних група, учешће у раду градских и 
општинских комисија за социјалну заштиту)  

- побољшање у делу идентификовања приликом утврђивања 
категорије најсиромашнијих (активација удружења грађана и 
комисија за помоћ у идентификацији системски невидљивих 
рањивих и социјално искључених лица и група)  

- побољшање информисања грађана о различитим програмима 
социјалне заштите, који се реализују,  

- развијање нове услуге за стара и изнемогла као и самачка старачка 
домаћинства и лица  

- побољшање људских ресурса као и материјалних и техничких 
средстава за ефикаснију реализацију услуге помоћ у кући (раније 
интегрисани сервис услуга за стара и изнемогла лица)  

- активно учешће у националним и међународним пројектима 
намењеним социјалним групацијама из домена рада Центра.  

 
Градска управа за друштвене делатности сматра да је предложени 

Програм  рада са финансијским планом за 2021. годину сачињен у складу 
са позитивним прописима и да даје допринос ефикаснијем и потпунијем 
решавању социјалних потреба грађана. 
 

                                                                                                  
      ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ  

                                                                                 НАЧЕЛНИКА  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 
           ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                                                      
______________________________ 

                                                                                       КАТАРИНА МИТРОВСКИ 
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