
 
 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 27.03.2013. године, доноси 
                         
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са 
финансијским извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља 
за 2012. годину 

 
II  Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским 

извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 2012. 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 Соња Шћекић, в.д. директора Сигурне куће за жене и 
децу жртве породичног насиља. 

 
 
 
Број: 446-24/2013-03 
Датум: 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 



 На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној 
___________ 2013. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем  
Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 180 на седници 
одржаној 18.03.2013. године. 
 
 
 II Решење доставити: Сигурној кући за жене и децу жртве 
породичног насиља, 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 

 
 
 Управни одбор Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља на седници одржаној дана 18.03.2013. године  Одлуком бр. 180  
усвојио  је Извештај о раду Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља за 2012. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту. 
  

Делатност установе подразумевала 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.  
 

У 2012. години у установи је било смештено 96 корисника, односно 
46 жена и 50 деце, које су боравили, у складу са налазом и предлогом 
стручне комисије Центра за социјални рад од недељу дана до годину дана. 
Већина корисница су жртве породичног насиља, мада је смештај у 
Установи пружан и другим женама које су у стању социјалне потребе, а 
неопходно им је организовано збрињавање, такође по решењу Центра за 
социјални рад. 

Посебна пажња била је посвећена раду са децом. Организоване  су  
едукативно-креативне радионице, помоћ у учењу, одласци у позориште 
лутака и сличне активности које треба да допринесу да се деца  жртве 
насиља у породици емоционално дистанцирају од онога што су прошли, да 
искористе своје креативне потенцијале и успоставе и развију властите 
капацитете. 

Успостављена 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 невладине организације.  

 Психологом  је комплетирано радно особље које је неопходно за рад 
установе. 

Радно време установе је двадесет четири часа дневно, због природе 
делатности, јер се смештај корисница и брига о њима врши непрекидно.  



  
 Финансирање установе је, у складу са Уговором о регулисању 
међусобних права и обавеза у обављању послова установе закљученим са 
Градом Нишом, у 2012. години вршено квартално.  
 За 2012. годину било је уговорено финансирање у укупном износу од 
11.000.000,00 динара, од чега је извршен трансфер само  5.000.000,00 
динара и то за прва три квартала 3.500.000,00, а за четврти квартал 
1.500.000,00 динара. 
  
 Имајући у виду да се рад Сигурне куће за жене и децу жртве 
породичног насиља првенствено заснива на практичној примени Закона о 
социјалној заштити, Закона о јавним службама и Одлуке о  правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша, Управа за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења 
као у диспозитиву. 
 
 
 

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

      - НАЧЕЛНИК – 
     Мирјана Поповић 

 
      _______________ 

  





СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ 

ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА   

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ 

НАСИЉА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД  
 
 

Предмет извештаја су интерпретација и осврт на постојеће стање, 
уочене тенденције и промене у раду Установе ``Сигурна кућа за жене и децу 
жртве породичног насиља`` у периоду 01.01.2012.године до 31.12.2012. 
године, као и изношење проблема и тешкоћа у реaлизацији пружања 
помоћи корисницама установе, као и иновацијама али и недостајућим 
услугама. 

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља је нова 
установа у систему социјалне заштите коју је формирала Скупштина града 
Ниша својом Одлуком на седници 24.12.2010. године (Службени лист Града 
Ниша, бр. 94) 

 Рад установе се првенствено заснива на практичној примени Закона 
о социјалној заштити, Закона о јавним службама и Одлуке о  правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша. 

 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

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. 

У 2012. години у установи је било смештено 96 корисника, односно 46 
жена и 50 деце, које су боравили, у складу са налазом и предлогом стручне 
комисије Центра за социјални рад од недељу дана до годину дана. Већина 
корисница су жртве породичног насиља, мада је смештај у Установи пружан 
и другим женама које су у стању социјалне потребе, а неопходно им је 
организовано збрињавање, такође по решењу Центра за социјални рад. 

Због недостатка стручног кадра, у 2012. години корисницама нису 
пружане саветодавно-терапијске  и социјално-едукативне услуге у обиму 
који то захтева струка. Како у установи није био запослен психолог ни 
социјални радник, ове услуге је пружала једна особа која је повремено 
волонтирала. 



Овакво стање је трајало до 19. септембра 2012. године, када је 
именована нова директорка установе, која је, уз сагласност 
Градоначелника, расписала оглас за пријем психолога и попунила ово 
радно место. 

До септембра месеца у установи није постојала нити се водила  
евиденција о корисницама, осим упута и решења Центра за социјални рад. 
Ови недостаци су отклоњени, евидентирају се сви стручни поступци, услуге 
и интервенције које се преузимају у раду са корисницама на начин прописан 
Законом о социјалној заштити.По пријему кориснице формира се досије, 
попуњава образац документовања насиља, води листа праћења у коју се 
уносе сви подаци о жртви насиља од датума  доласка и одласка из 
установе, врстама примењених саветодавно-терапијских и социјално-
едукативних услуга, информације о оснаживању жртве у свим фазама, 
процена потреба жртве, помоћ током судског поступка, састанци и 
конференције случајева Стручног тима установе са Стручним тимом Центра 
за социјални рад. Такође уведени су принципи и правила у оквиру којих 
функционише Сигурна кућа, а они се пре свега односе на сигурност и 
безбедност свих корисница, њихове међусобне односе, учешће у 
програмима психо-социјалне подршке и организације живота у кући и 
понашање корисница према имовини установе. 

Посебна пажња посвећује се раду са децом. Организују се  
едукативно-креативне радионице, помоћ у учењу, одласци у позориште 
лутака и сличне активности које треба да допринесу да се деца  жртве 
насиља у породици емоционално дистанцирају од онога што су прошли, да 
искористе своје креативне потенцијале и успоставе и развију властите 
капацитете. 

Успостављена 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 невладине организације.  

 Такође је ставорена основа за организовање саветовања и размену 
искустава и примера добре праксе са установама и организацијама за 
смештај жртава породичног насиља у другим срединама. 

 

КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

    
Установа Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља је 

смештена у павиљону Завода за васпитање омладине, који је Решењем 
Владе Републике Србије дат на коришћење Граду Нишу. 



Радно време установе је двадесет четири часа дневно, због природе 
делатности, јер се смештај кросница и брига о њима врши непрекидно. 

До 19. септембра 2012. године, кориснице су биле препуштене саме 
себи, јер осим в.д. директорке у устнови нико није био запослен. Ово 
неодрживо стање је, уз сагласност Градоначелника, веома брзо 
превазиђено на тај начин што су запослена четири радника као 
обезбеђење, како би се ова веома рањива циљна група заштитила од 
могућих насилника. Ови радници, поред послова физичке заштите лица и 
објекта, раде и као домари, врше ситне поправке, а по потреби обављају и 
курирске послове. 

Како установа није водила ни правно ни финансијско пословање, 
ангажовани су правник, економиста и књиговођа, на одређено време, са 
половином радног времена. 

Уз психолога који је примљен по огласу, комплетирано је радно 
особље које је неопходно за рад установе. 

 
Посебан проблем који се јавио у раду установе представљала је 

организована исхрана корисница која се до краја октобра месеца обављала 
у објекту Завода за васпитање омладине, када је Завод отказао ову услугу 
из разлога што му је ресорно министарство забранило даље пружање 
услуге. 

Како је отказни рок био само 10 дана, по позиву су прикупљене три 
понуде за избор новог пружаоца услуге од Дома ученика Ниш, Пчелице и 
Студентског центра Ниш. Имајући у виду да у Сигурној кући не постоји 
кухиња ни трпезарија, као ни опрема која би задовољила све хигијенско-
техничке услове предвиђене законом, на предлог в.д. директорке, Управни 
одбор је дана 31.10.2012. године донео одлуку да се закључи уговор о 
испоруци хране са Студентским центром Ниш, који је једини понудио 
испоруку хране у амбалажи за једнократну употребу. 

Због промене законске регулативе у поступку спровођења јавних 
набавки и непостојања плана јавних набавки за 2012. годину, спровођење 
поступка јавне набавке за ове намене је одложено, а анексом уговора је 
уговорена испорука хране до 28.02.2013. године. 

 
 

ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 
 
Простор за смештај корисница је делимично адаптиран и опремљен у 

2011. години. Иако је за 2012. годину било планирано опремање дела 



простора за боравак корисница и групни рад са њима, због недостатка 
средстава није се томе приступило. 

Поред тога, због промене услова исхране корисница, постало је 
неопходно адаптирати и просторију за кухињу и трпезарију у којима би се 
сервирала храна, па је извршено рашчишћавање простора за ову намену, 
али ће извођење радова почети кад се обезбеде средства. 

Истовремено, припремљен је за адаптацију и простор за канцеларије 
директорке и запослених. 

У току октобра и новембра месеца извршена је замена стакала на 
вратима и прозорима, као и друге поправке мањег обима. 

Што се тиче опреме за рад установе, у 2012. години је реализован 
пројекат „Пријатељи пријатељима“ који је финансирала Словачка агенција 
за међународну развојну помоћ, а састоји се у опремању намештајем и 
опремом дневног боравка корисница. 

Део недостајуће опреме је набављен из редовних средстава, а 
односи се на канцеларијску опрему и средства за рад. 

 
 
 

РАД МЕНАЏМЕНТА УСТАНОВЕ 
 
Радом установе руководи в.д. директорка и Управни одбор. 

 Установа је до 24.12.2012. године имала привремени Управни одбор 
од 5 чланова, који је у 2012. години одржао две седнице, на којима је 
усвојио Извештај о раду установе у 2011. години и Програм рада за 2012. 
годину и одлучивао о другим питањима из своје надлежности. 
 Дана 24.12.2012. године Скупштина Града Ниша је изабрала три 
члана Упоравног одбора, а два члана из реда запослених ће бити изабрана 
када у установи буду запослени радници на неодређено време. 
 Вршилац дужности директора до 19.09.2012. године је радила као 
једина запослена, тако да није било услова за организацију рада и 
руковођење, а именовањем нове в.д. директорке су се стекли услови за 
обављање послова у складу са законом. 
 

 
 
 
 
 
 



 
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
 Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља се финансира 
из буџета Града Ниша и средствима од донација и из других извора. 
 Финансирање установе је, у складу са Уговором о регулисању 
међусобних права и обавеза у обављању послова установе закљученим са 
Градом Нишом, у 2012. години вршено квартално.  
 За 2012. годину било је уговорено финансирање у укупном износу од 
11.000.000,00 динара, од чега је извршен трансфер само  5.000.000,00 
динара и то за прва три квартала 3.500.000,00, а за четврти квартал 
1.500.000,00 динара.  
           Приходи и расходи установе су наведени у следећој табели: 
 
Табела прихода: 

 

Економ. 

Класиф 

Извор прихода   Планирани износ  Реализовани износ 

781100  Приходи из буџета града  11.000.000,00  5.000.000,00

744100  Приходи од донација  300.000,00  94.751,24

  Приходи од пружања услуга    1.510.500,00

  УКУПНО  11.300.000,00  6.605.251,00

 
Табела расхода: 
 

Економ. 

Класиф 

Расходи и издаци  Планирани износ  Реализовани износ 

411100  Плате додаци и накнаде запослених  3.817.800,00  1.775.961,00

412100  Допринос за пензиско инвалидско 

осигурање 

420.000,00  248.556,00

412200  Доприноси за здравствено осигурање  234.800,00  136.034,00

412300  Допринос за незапосленост  28.700,00  17.137,00



413100  Накнаде у натури (превоз на посао и са 

посла) 

  16.313,00

414300  Отпремнине и помоћи     

415100  Накнада трошкова за запослен (превоз 

радника) 

120.000,00  31.254,00

416100  Награде запосленима и остали посебни 

расходи 

   

421100  Трошкови платног промета и банкарских 

услуга  

240.000,00  20.450,12

421200  Енергетске услуге   670.000,00  734.261,65

421300  Комуналне услуге  100.000,00  68.871,32

421400  Услуге комуникација  90.000,00  35.364,52

421500  Трошкови осигурања  20.000,00   

421900  Остали трошкови     

422100  Трошкови службених путовања у земљи   12.000,00   

422300  Трошкови путовања у оквиру радног 

времена  

   

422900  Остали трошкови транспорта  10.000,00   

423100  Административне услуге     

423200  Компијутерске услуге     

423300  Услуге образовања и усавршавања 

запослених 

   

423400  Услуге информисања      

423500  Стручне услуге – павне услуге  20.000,00  27.108,00

423500  Остале финансиске услуге  360.000,00  209.000,00

423700  Репрезентација   30.000,00  29.611,02

423600  Уговорене услуге за оброке корисника  4.500.000,00  2.484.475,24



425100  Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 

300.000,00  131.432,00

425200  Текуће поправке и одржавање опреме  24.000,00   

426100  Административни материјал   30.000,00  23.073,75

426300  Материјал за образовање и усавршавање 

запослених 

   

426400  Материјал за саобраћај  20.000,00  2.000,00

426800  Материјал за одржавање хигијене  134.700,00  19.461,75

426900  Материјал за посебне намене    10.310,99

431100  Амортизација зграда и грађевинских 

објеката 

   

431200  Амортизација опреме     

472200  Накнаде из буџета за породиљско одсуство     

472400  Накнаде из буџета за случај незапослености     

482100  Остали порези     

482200  Обвезне таксе   10.000,00   

512100  Опрема за саобраћај     

513100  Противпожарна опрема   11.000,00   

512200  Рачунарска опрема  100.000,00   

  УКУПНО  11.300.000,00 6.020.675,00

 
 

 

                                                                                             В.д. директора 

        Соња Шћекић 
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