
      
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) 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 01.02.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се  Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским  планом  за  2013.  годину  Установе  „Сигурна  кућа  за  жене  и  децу 
жртве породичног насиља“ 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским 
планом за 2013. годину Установе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља“  доставља се  председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града.

III За  представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се вршилац дужности директора Соња Шћекић.

Број: 150-18/2013-03
У Нишу, 01.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



       
На основу  члана  37  Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
бр.88/08 ) и члана 9 . Одлуке о оснивању  Установе  Сигурна кућа за жене и 
децу жртве породичног насиља («Службени лист Града Ниша» бр. 94/2010)

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 Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља за 
2013.годину, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 27,  на 
седници одржаној 10.01.2013.године.

II Решење доставити: Установи „Сигурна кућа за жене и децу жртве 
породичног  насиља  Ниш,  Управи  за  дечију,  социјалну  и  примарну 
здравствену  заштиту  и  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке.

Број: ________________

У Нишу, _________ . године

                                      СКУПШТИНА ГРАДА НИША

       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                Проф.др Миле Илић

 ___________________



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

На седници одржаној  10.01.  2013.  године Управни одбор Установе 
“Сигурна  кућа  за  жене  и  децу  жртве  породичног  насиља“  донео  је 
Програм рада са финансијским планом Установе  за 2013. годину.

Законом  о  јавним  службама  и  Статутом  града  Ниша,  утврђена  је 
надлежност Скупштине града Ниша о давању сагласности на Програм рада 
установа чији је оснивач град.

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш је нова 
Установа у систему социјалне заштите, коју је формирала Скупштина града 
Ниша својом Одлуком на седници 24.12.2010. године, („Службени лист 
Град 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 
коришћења услуга помоћи и подршке женама и деци жртвама породичног 
насиља путем информисања, обезбеђивања директних услуга, пружања 
правне помоћи, сагледавање ефеката, односно евалуације предузетих 
услуга и мера заштите.

Кориснице које бораве у Сигурној кући биће укључене у Програм 
психо-социјалне подршке који подразумева едукативни и саветодавни рад 
са корисницама, индивидуални и групни, у циљу овладавања стресом иза-
званим насиљем у породици и ублажавањем његових психолошких после-
дица, повећања базичне психолошке сигурности и самопоуздања, изнала-
жења опција и планирања живота без насиља и подизања нивоа личне ком-
петенције. Индивидуални рад и радна терапија организоваће се према по-
требама и захтевима корисница и то са професионалним лицима, а много 
пажње посветиће се раду са децом, у виду едукативно-креативних радио-
ница , помоћи у учењу за децу, одлазака у Луткарско позориште, итд.
У циљу економског оснаживања корисница организоваће се 
преквалификације и доквалификаце у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање.

Циљ је збрињавање жена и деце жртава породичног насиља, старање 
о њиховој безбедности, пружање подршке у процесу изласка из насиља, 
економско оснаживање жена. 

Делатност Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља 
остварује се кроз обезбеђење средстава из Буџета града Ниша на основу го-
дишњег уговора о финансирању установе.



Извор прихода Планирани износ
Приходи из буџета града 12.000.000,00
Приходи од донација 300.000,00
Приходи од пружања услуга 2.351.814,00
УКУПНО 14.651.814,00

Поред средстава из буџета Града Ниша, установа ће се ангажовати да 
обезбеди додатна средства од донација, пројеката и из других извора, како 
би створила што боље услове за прихват и помоћ корисницама.

Планирана  средства  потребна  за  нормално  функционисање  свих 
аспеката делатности исказана су у следећој табели:

Број 
пози-
ције

Економ. Кла-
сиф

Расходи и издаци Планирани износ

53 4110 Плате додаци и накнаде запослених 6.154.610,00
54 4120 Социјални доприноси на терет посло-

давца
1.101.382,00

4121 Допринос за пензијско инвалидско осигура-
ње

    676.381,00

4122 Доприноси за здравствено осигурање     378.543,00
4123 Допринос за незапосленост       46.458,00

55 4130 Накнаде у натури (превоз на посао и са 
посла)

    275.000,00

4131 Накнада трошкова за превоз са и на посао     275.000,00
56 4210 Стални трошкови 1.100.145,00

4211 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

    100.000,00

4212 Трошкови грејања     550.145,00
4212 Електрична енергија     240.000,00
4213 Комуналне услуге     100.000,00
4214 Услуге комуникација       60.000,00
4215 Трошкови осигурања       50.000,00

57 4220 Трошкови путовања      92.000,00
4221 Трошкови службених путовања у земљи       72.000,00
4222 Трошкови превоза у јавном саобраћају       20.000,00

58 4230 Услуге по уговору 5.354.000,00
4236 Уговорене услуге за оброке корисника 4.964.000,00
4231  Остале услуге     300.000,00
4237 Репрезентација       50.000,00
4235 Адвокатске услуге       40.000,00

60 4250 Текуће поправке и одржавање     324.000,00



4251 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката

    300.000,00

4252 Текуће поправке и одржавање опреме       24.000,00
61 4260 Материјал     150.000,00

4261 Административни материјал       60.000,00
4264 Материјал за саобраћај       20.000,00
4268 Материјал за одржавање хигијене      70.000,00

63 4820 Порези, обавезне таксе и казне      20.000,00
4821 Остали порези      10.000,00
4822 Обвезне таксе      10.000,00

64 5120 Машине и опрема      80.000,00
512100 Административна опрема      60.000,00
513100 Противпожарна опрема      20.000,00

УКУПНО 14.651.814,00

Установа је смештена у двоспратном објекту у коме се налази 10 соба 
за штићенице, простор за дневни боравак, купатило и пратеће просторије. 
Потребно  је   у  2013.  години  извршити  адаптацију  две  просторије  у 
приземљу  и  прилагодити  их  за  потребе  канцеларија  за  запослене. 
Истовремено  је  неопходно  опремити  их  основним  канцеларијским 
намештајем и опремом за рад администрације.

Посебан проблем представља то што у објекту не постоји кухиња и 
трпезаријски простор за исхрану корисница, већ им се храна сервира у 
дневном боравку, који не задовољава здравствене и санитарно-техничке 
стандарде.

За остваривање активности предвиђених програмом у 2013. години 
неопходно је инвестицоно улагање у адаптацију простора од 94м2 у призе-
мљу, а у погледу опреме потребно је извршити набавку канцеларијског ин-
вентара, трпезаријских столова, кухињских апарата и посуђа, опреме за ви-
део надзор, два компјутера и штампач.

За реализацију предвиђених програмских активности у 2013. години 
неоходни су: психолог, четири радника физичког обезбеђења,  правник, еко-
номиста, књиговођа, спремачица и сервирка. Како, осим психолога, у уста-
нови није запослен ниједан радник на неодређено време, за остала наведе-
на радна места потребно је одобрити средства у 2013. години.

За остварење циљева Сигурне куће осим ангажовања стручних 
радника потребна  је сарадња са свим институцијама које се у свом раду 
сусрећу са проблемом насиља у породици, као што су центри за социјални 
рад , полицијске станице, органи правосуђа и др.



Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра 
да  је  предложени  Програм   рада  са  финансијсим  планом  Установе 
„Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“  за 2013.годину 
сачињен   у  складу  са  позитивним  прописима  и  његовом  применом  у 
потпуности ће доћи до реализације постављених циљева.

                                                                 Управа за дечију, социјалну
  и примарну здравствену заштиту
             Н а ч е л н и к

       По овлашћењу

      ___________________
           Мирјана Поповић





СИГУРНА КУЋА ЗА  ЖЕНЕ И ДЕЦУ 

ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЗА 2013. ГОДИНУ
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1. УВОД



1.1. Полазне основе

Установа  социјалне  заштите  ``Сигурна  кућа  за  жене  и  децу  жртве  породичног 
насиља`` основана је крајем 2011. године. Основна делатност установе састоји се у 
пружању смештаја, исхране и психолошке и социјалне подршке женама и деци које су 
претрпеле  насиље  у  породици.  Своју  делатност  установа  обавља  у  непосредној 
сарадњи  са  институцијама  које  се  у  свом  раду  сусрећу  са  проблемом  насиља  у 
породици,  као  што  су  центри  за  социјални  рад  ,  полицијске  станице,  органи 
правосуђа.

Услуге  у  Сигурној  кући  се  пружају  корисницама  до  успостављања  одговарајућег 
облика заштите,  а највише до 30 дана.Изузетно  услуге  у прихватилишту Сигурна 
кућа за жене и децу жртве пооичног насиља може трајати од једног дана до шест 
месеци, с тим што се боравак може продужити и до једне године на основу налаза и 
предлога стручне комисије Центра за социјални рад.

Установа има површину од 388 метара и у сваком тренутку може да прими 25 жена са 
децом, а у случају потребе капацитети се могу проширити.

1.2. Циљеви функционисања установе
> Збрињавање жена и деце жртава породичног насиља
> старање о њиховој безбедности
> пружање подршке у процесу изласка из насиља
> пружање помоћи у економском оснаживању жена.

2. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

2.1. Психо-социјална подршка штићеницама
Кориснице које бораве у Сигурној кући биће укључене у Програм психо-социјалне 
подршке који подразумева едукативни и саветодавни рад,  индивидуални и групни са 
корисницама. 
Општи циљеви овог рада су:

- Овладавање стресом изазваним искуством насиља у породици
- Ублажавање или отклањање психолошких последица насиља
- Повећање базичне психолошке сигурости и самопоуздања
- Изналажење опција и планирање живота без насиља
- Подизање нивоа личне компетенције

Индивидуални рад  организоваће се према потребама и захтевима корисница. Много 
пажње посветићемо раду са децом. У плану је организовање едукативно-креативних 
радионица и помоћ у учењу за децу. Са корисницима ће радити професионална лица.
 



2.2. Пратеће активности
Наставићемо да у слободно време за жене и децу организујемо одлазак у позористе 
лутака и сличне активности које треба да допринесу ослобађању од траума које ус 
преживеле кориснице.

Велику  пажњу  посвећујемо  радној  терапији  која  је  врло  битна  за  психолошки 
опоравак жена.

У  циљу  економског  оснаживања  корисница  организоваће  се  преквалификације  и 
доквалификаце у сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

 2.3. Евиденција штићеница
По пријему кориснице отвара се досије  за сваку жену, књига пријема корисника, лист 
праћења и попуњава образац документовања насиља. Свака штићеница приликом 
пријема потписује  изјаву да добровољно прихвата смештај  у  установу и учешће у 
индивидуалним и групним програмима. 

2.4. Остале активности

Установа ће успоставити сарадњу са осталим Сигурним кућама у Србији, као и са 
другим установама социјалне заштите у граду, првенствено са Центром за социјални 
рад, у циљу размене искустава, заједничког рада на пројектима, сабирање резултата 
и евалуације.

3.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

3.1. Стање опремљености установе
Установа је смештена у двоспратном објекту у коме се налази 10 соба за штићенице, 
простор  за  дневни  боравак,  купатило  и  пратеће  просторије.  У  приземљу  зграде, 
средствима од донације опремљена је једна просторија за слободне активности деце. 
Како у објекту не постоји ниједна канцеларија нити опрема за рад запослених, сви 
запослени раде у том простору.  Зато је потребно у 2013. години извршити адаптацију 
две просторије у приземњу и прилагодити их за потребе канцеларија за запослене. 
Истовремено  је  неопходно  опремити  их  основним  канцелариским  намештајем  и 
опремом за рад администрације.

Посебан проблем представља то  што у  објекту  не постоји  кухиња  и  трпезаријски 
простор за исхрану корисница, већ им се храна сервира у дневном боравку, који не 
задовољава  здравствене  и  санитарно-техничке  стандарде.  Припрему  и  испоруку 
хране за штићенице врши Студентски  центар у  Нишу,  у  амбалажи за  једнократну 
употребу.
За  превазилажење  овог  проблема,  неопходно  је  две  просторије  у  приземљу 
адаптирати у кухињу и трпезарију и оремити их намештајем, кухињским апаратима и 



посуђем које испуњава захтеве у погледу законске регулативе и стандарде у области 
припреме и сервирања хране.

У циљу унапређења услова у погледу безбедности објекта и корисница, потребно је 
уградити  интерфон,  алармни  систем  и  видео  надзор,  а  припадајући  дворишни 
простор  оградити  металном  оградом  од  Завода  за  васпитање  омладине  и  на  тај 
начин физички онемогућити приступ штићеника дома и других лица Сигурној кући.
Истовремено ће се радити на уређењу дворишта и оплемењивању простора у коме 
бораве деца.

3.2. Инвестиционо одржавање објекта и опрема
За  остваривање  активности  предвиђених  програмом  у  2013.  години  неопходно  је 
инвестицоно улагање у адаптацију простора од 94м2 у приземљу које обухвата:

- замену столарије (6 унутрашњих врата и 7 прозора) 
- скидање постојећих подних облога и постављање ламината
- молерско-фарбарске радове (малтерисање, глетовање и кречење)
- промену водоводне, канализационе и електро инсталације
- преграђивање простора кнауф плочама.

Оквирна вредност наведених радова је око 1.000.000 динара.

У погледу опреме, потребно је извршити набавку канцеларијских столова, столица и 
ормана, трпезаријских столова, кухињских апарата и посуђа, опреме за видео надзор, 
2 компјутера и штампач.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЉУДСКИ РЕСУРСИ

4.1. Радно време и распоред дневних активности
Радно време установе је 24 сата дневно. Пријем и смештај корисница обавља се 
одмах по позиву из Центра за социјални рад у било које време. Зато је неопходно 
непрекидно дежурство особља установе – физичког обезбеђења и стручних радника.
Радно време запослених на административно-правним, финансијским и 
организационим пословима је од 8 до 16 сати.

4.2. Људски ресурси
За  реализацију  предвиђених  програмских  активности  у  2013.  години  неоходни  су: 
психолог,  четири радника физичког обезбеђења,  правник,  економиста,  књиговођа, 
спремачица  и  сервирка.  Како,  осим  психолога  у  установи  није  запослен  ниједан 
радник на неодређено време, за остала наведена радна места потребно је одобрити 
средства у 2013. години.
Напомињемо  да  је  ово  минимални  број  извршилаца  са  којим  установа  може  да 
функционише, и да поједине послове који су систематизовани, а немају извршиоце 
обављају запослени на другим пословима, уз своје редовне послове.



Ангажовањем волонтера и реализацијом споразума са Управом за дечју, социјалну и 
примарну  здравствену  заштиту  Града  Ниша,  обезбедиће  се  одређен  број  радних 
сати, кроз добровољно радно ангажовање, како за рад са корисницама, тако и за 
пратеће службе.

5. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ    

Спровођење Плана и програма  рада Установе пратиће Упрани одбор, а евалуацију 
вршиће директор установе.
У току је поступак именовања председника и два члана Управног одбора, а почетком 
године, када установа буде имала запослене на неодређено време, биће именована 
и два члана Управног одбора из реда запоислених.
Директор установе ће периодично извештавати Управни одбор о стању у установи и 
подносити му извештај о финансијском пословању.
Директор  ће  за  спровођење  Плана  и  програма  рада  у  2013.  години  поставити 
организацију рада установе,  дефинисати стандарде пословања,  иницирати рад на 
изради  пројеката  и  њиховој  реализацији,  остварити  сарадњу  са  релевантним 
институцијама и организацијама из области социјалне заштите и заштите жене и деце 
која су претрпела насиље у породици.

6. ФИНАНСИСЈКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ  

Делатност Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља остварује се кроз 
обезбеђење  средстава  из  Буџета  града  Ниша  на  основу  годишњег  уговора  о 
финансирању установе.

Извор прихода Планирани износ
Приходи из буџета града 12.000.000,00

Приходи од донација 300.000,00

Приходи од пружања услуга 2.351.814,00

УКУПНО 14.651.814,00

Поред средстава из  буџета  Града Ниша,  установа  ће се  ангажовати да обезбеди 
додатна средства од донација, пројеката и из других извора, како би створила што 
боље услове за прихват и помоћ корисницама.

Планирана  средства  потребна  за  нормално  функционисање  свих  аспеката 
делатности исказана су у следећој табели.

Број 
позициј
е

Економ. Класиф Расходи и издаци Планирани износ

53 4110 Плате додаци и накнаде запослених 6.154.610,00



54 4120 Социјални доприноси на терет послодавца 1.101.382,00

4121 Допринос за пензијско инвалидско осигурање     676.381,00

4122 Доприноси за здравствено осигурање     378.543,00

4123 Допринос за незапосленост       46.458,00

55 4130 Накнаде у натури (превоз на посао и са 
посла)

    275.000,00

4131 Накнада трошкова за превоз са и на посао     275.000,00

56 4210 Стални трошкови 1.100.145,00

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга     100.000,00

4212 Трошкови грејања     550.145,00

4212 Електрична енергија     240.000,00

4213 Комуналне услуге     100.000,00

4214 Услуге комуникација       60.000,00

4215 Трошкови осигурања       50.000,00

57 4220 Трошкови путовања      92.000,00

4221 Трошкови службених путовања у земљи       72.000,00

4222 Трошкови превоза у јавном саобраћају       20.000,00

58 4230 Услуге по уговору 5.354.000,00

4236 Уговорене услуге за оброке корисника 4.964.000,00

4231  Остале услуге     300.000,00

4237 Репрезентација       50.000,00

4235 Адвокатске услуге       40.000,00

60 4250 Текуће поправке и одржавање     324.000,00

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката

    300.000,00

4252 Текуће поправке и одржавање опреме       24.000,00

61 4260 Материјал     150.000,00

4261 Административни материјал       60.000,00

4264 Материјал за саобраћај       20.000,00

4268 Материјал за одржавање хигијене      70.000,00

63 4820 Порези, обавезне таксе и казне      20.000,00

4821 Остали порези      10.000,00

4822 Обвезне таксе      10.000,00

64 5120 Машине и опрема      80.000,00

512100 Административна опрема      60.000,00

513100 Противпожарна опрема      20.000,00

УКУПНО 14.651.814,00

План и програм рада усвојен је на седници Управног одбора 10.01.2013. године.

У Нишу, 10.01.2013. године. в.д. директора

_______________

Соња Шћекић


