
 
 
 
 
 
 
 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 Годишњег извештаја о раду са 
финансијским извештајем Сигурне куће за жену и децу жртве породичног насиља 
Ниш за 2011. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Годишњег извештаја о раду са финансијским 
извештајем Сигурне куће за жену и децу жртве породичног насиља 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 Слађана Живковић Костић, в.д. директора Установе „Сигурна кућа 
за жене и децу жртве породичног насиља“. 
 
 
 
 
Број: 356-52/2012-03 
 
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 Годишњи Извештај о раду са финансијским 
извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 
2011. годину, који је усвојио Привремени Управни одбор Установе, Одлуком 
брoj 15, на седници одржаној 27.02.2012. године. 
 
  II Решење доставити: Установи Сигурна кућа за жене и децу жртве 
породичног насиља Ниш, 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 

 
  

 
                                                                  

 
 



Сигурна кућа за жене и децу 

жртве породичног насиља Ниш 

Ниш, 27.02.2012. год. 

Број ___________      

                 На основу члана  23   Статута Сигурне куће за жене и 
децу жртве породичног насиља Ниш, Привремени Управни 
одбор на седници одржаној 27.02.2012. године донео је  

 

 

О Д Л У КУ 
 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ Сигурне куће за жене и децу 
жртве породичног насиља Ниш ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

                                                           I 

 

Усваја се годишњи извештај о раду са финансијским 
извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш за 2011. годину. 

 

                                                             Председник привременог УО 

 
                                                             Данијела Петровић 
 

 



СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ 

ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА  НИШ 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  

Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 
2011. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, 27. Фебруар 2012. године 

 

 

 



1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ 
 

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш, 

Шифра делатности: 8792 
Матични број 17821784 
ПИБ 107206644 
Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 

насиља је нова установа у систему социјалне заштите 
коју је формирала Скупштина града Ниша својој 
Одлуком на седници 24.12.2010. године (Службени лист 
Града Ниша, бр. 94) а на основу члана 3,4 и 13 Закона о 
јавним службама (Службени гласник РС број 42/91 и 
71/94), и члана 37 Статута Града Ниша (Службени лист 
Града Ниша бр. 88/08). Делатност установе је 
обезбеђивање смештаја, исхране и хигијенских 
потреба женама и деци жртвама породичног насиља. 
Пружање саветодавно-терапијских и социјално – 
едукативних услуга, које обухватају осигурање приступа 
и коришћење услуга помоћи и подршке женама и деци 
жртвама породичног насиља путем информисања, 
обезбеђивања директних услуга, пружање правне 
помоћи, сагледавање ефеката, односно евалуације 
предузетих услуга и мера заштите. 

 
 
2.  АКТИВНОСТИ  
 
Сигурна кућа је са радом почела од 18.07.2011. 

гоине. У 2011. години и имала је  45 корисница, од тога 
22 жене старости од 19 до 65 година и 23 детета. 



Смештеним корисницама и деци пружене су услуге 
смештаја, исхране и хигијене. Услуге исхране 
корисника пружа нам Завод за васпитање омладине, 
као и услуге грејања.  

Едукативни и саветодавани рад, радна  терапија 
организовни су у складу са могућностима Установе, јер 
Установа има само једног запосленог радника. Много 
пажње посвећено је раду са децом. 

Оганизовани су састанци једанпута месечно са 
корисницама, на којима се вршила размена 
искустава, и сабирање резултата.  У свом раду Сигурна 
кућа је имала добру сарадњу са свим институцијам 
каоје су у свом раду сусрећу са проблемом насиља у 
породици, као што су центри за социјални рад, 
полицијске станице, органи правосуђа и др. 

 
 
3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 
Установа тренутно има у сталном радном односу 

једно лице и једно лице ангажовано по Уговору о делу.  
Пријемом стручних радника и пратећг особља 

Сигурна кућа ће пружати знатно квалитетније услуге 
женама и деци жртвама породичног насиља.  

 
4. ПРИНЦИП ВОЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ КЊИГОВОДСТВА 

 
Установа своје финансијско пословање води 
према Закону о рачуноводству. 
 

 



5.  СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА У 2011. ГОДИНИ 
 
 
Приходи од буџета Града  
Приходи од донација 
Приходи од центара за социјални рад 
 
 
На основу горе изложеног са циљем де се све 
може сагледати у износима даје се табела 
структуре прихода остварених у извештајном 
прериоду 2011. Годние и проценат њиховог учешћа 
у структури укупног прихода. 
 
 
 

Остварено 
Ред. бр. Назив-врста прихода 

у 2011.години 
Проценат учешћа

1. Приходи од буџета града Ниш 1.500.000,00 63,29

2. Приходи од донација за адаптацију 
простора 600.000,00 25,32

3. Приходи од центара за цоцијални рад 270.050,00 11,39

 Укупни приходи 2.370.050,00

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА У 2011. ГОДИНИ 
 
Ради лакшег прегледа остварених трошкова у 
извештајном периоду 2011. Године у наредном делу 
извештаја дат је преглед структуре трошкова по 
врстама . 
 
 

Ред. бр. Назив - врста трошка Остварено у 2011 години Проценат 

1 Плате, додаци и накнаде запослених 525.915,00 

2 Доприноси 94.319,00 

3 Исплата накнада по Уговору о делу 29.000,00 

4 Трошкови грејања и електричне енергије 281.698,12 

5 Накнаде за превоз на посао и са посла 14.300,00 

6 Трошкови комуникације 16.502,16 

7 Трошкови платног промета 4.857,14 

8 Трошкови исхране корисника 994.502,66 

9 Трошкови адаптације зграде 597.839,00 

10 Трошкови материјала за одржавање 
хигијене и канцелар. материјал 10.512,00 

 Укушпни трошкови 2.569.445,08 

 
 
 

У посебном делу овог Извештаја дат је  преглед 
остварених трошкова по врстама у односу на 
финансијски план за 2011. Год. 
  



Т    А     Б    Е     Л      А 

ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА У 2011. 

У ОДНОСУ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

СА ПРОЦЕНТОМ ОСТВАРЕЊА  

 
Планирано             Остварено проценатРед. 

бр. 
Назив-врста прихода 

у 2011.години у 2011.години   

1. Нето плате  запослених 379.734,00 387.742,00 102,10

   - Порез и доприноси на терет 
запослених и на терет 
послодавца 250.818,00 261.492,00 104,25

   Трошкови платног промета 8.700,00 4.857,14 55,82

   Трошкови грејања и 
електричне енергије и 
комуналне услуге 219.400,00 281.698,12 128,40

2. Накнаде превоза за долазак и 
одлазак са посла 16.500,00 14.300,00 86,67

   Трошкови комуникације 30.000,00 16.502,16 55,00

  Услуге по уговору (исхрана 
корисника, адвокатске и опште 
услуге) 1.536.300,00 994.502,66 61,15

3. Трошкови адаптације зграде 24.000,00 597.839,00 Из донац

   Потрошни материјал 
(канцеларијски, за хигијену) 78.000,00 10.512,00 13,48

4. Трошкови путовања 24.000,00  

 Остали трошкови (кабловска, 
интернет) 12.000,00  

   Порези и обавезне таксе 25.000,00  

 Машине и опрема 80.195,00  

 Укупно 2.684.647,00 2.569.445,08 



За трошкове адаптације зграде добијена су средства 
од донатора у износу од 600.000,00 динара. 
 
Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 
у 2011. Години пословање је завршила са губитком од 
199.395,08 динара због мање пренетих средстава од 
буџета града у односу на финансијски план за 2011. 
Годину. 
 
 
 
 
 
                                                                   ВД директор, 
 
                                                     Слађана Живковић-Костић  
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