
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 и 
144/2016) 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 08.10.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештајa о раду са финансијским 
извештајем за 2019. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештајa о раду са финансијским извештајем 
за 2019. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 
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 Мирјана Поповић, секретаркa Секретаријата за дечију и социјалну 
заштиту Градске управе града Ниша и Соња Шћекић, директорка установе  Сигурна 
кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш. 

 
 

 
Број: 795-6/2020-03 
У Нишу, 08.10.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 



          
 

На основу члана 37. тачка 24.Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008,143/2016 и 18/2019), Скупштина Града Ниша на 
седници одржаној ___________ 2020. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем за 2019. 
годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 
Ниш, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 252/1 на 
седници одржаној 06.03.2020. године. 
 
 
 II Решење доставити: Сигурној кући за жене и децу жртве 
породичног насиља,Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за дечију 
и социјалну заштиту и Градској Управи Града Ниша - Секретаријату 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 Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиљана седници одржаној дана 06.03.2019. године Одлуком бр. 252/1 
усвојио  је Извештај о раду са финансијским извештајем за  2019 годину. 

У Сигурној кући за жене и децу жртве породичног насиља у 2019.  
године на смештају је било укупно 102 корисника, од чега 45 жена и 57-
оро деце. У односу на претходне године тај број је мањи, што се може 
повезати са позитивним резултатима које  даје нови Закон о спречавању 
насиља у породици. 

Свакодневни рад установе Сигурна кућа подразумевао је  заштиту и 
збрињавање жена и деце жртава породичног насиља, старање о њиховој 
безбедности, као и пружање психо-социјалне помоћи и подршке у процесу 
изласка из насиља. 
  Осим редовним активностима, установа Сигурна кућа је и током 
2019. године радила на проширењу својих делатности, и то кроз: 

- рад са жртвама насиља које се не налазе на смештају у установи, 
- рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља у породици, 
- омогућавање додатне едукације  корисница установе са циљем 

њиховог економског оснаживања, 
- пројектне активности, залагајући се да обезбеди што боље услове за 

кориснице које се налазе на смештају у установи 
Током 2019. године, установа je преузела je бројне активности како 

би допринела превенцији насиља у породици, као и подизању свести 
грађана о овом проблему: 

- Одржана је трибина под називом „Препознај насиље у партнерским 
односима“, намењена студентима Универзитета у Нишу,  са циљем 
сензибилисања и информисаности младих особа о свим облицима насиља, 
као и облицима заштите. 

- Поводом обележавања 18. маја - Дана сећања на убијене жене жртве 
насиља, установа Сигурна кућа организовала је Округли сто под називом 
„За оне којих нема“ у „Media i reform centru“. 

- Поводом почетка обележавања глобалне кампање 16 дана активизма у 
борби против насиља над женама,  одржана је трибина под називом  
,,Немој да ћутиш“.   

- Поводом  25. новембра -  Међународног дана борбе против насиља над 
женама, установа Сигурна кућа организовала је  уличну акцију под 
називом „Заустави, заштити, помози!“ испред ТЦ „Калча“. 

- На позив Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Сигурна кућа је учествовала на сајму ,,Једнаки".   
           



Као и током претходних година, установа Сигурна кућа се и  током 
2019.  године залагала да додатно обезбеди средства како би на тај начин 
створила што боље услове за своје кориснице, те је са тим циљем 
аплицирала са више пројеката. Од стране Министарства правде одобрен је 
пројекат под називом  „Оплеменимо Сигурну кућу“  . Пројектом је  уређен 
ентеријер установе. Од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре одобрен је пројекат „Срцем за жене“. Овим пројектом 
урађена је фасада установе комплетно је уређен унутрашњи простор 
установе и замењен је део столарије. 

Сигурна кућа је и током претходне године настојала да  одржи и 
успостави сарадњу са бројним  државним институцијама, установама и 
невладиним организацијама које се у свом раду сусрећу са проблемом 
насиља у породици. 

У 2019. години представници Сигурне куће присуствовали су 
бројним семинарима и едукацијама. 
 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, Секретаријат за 
дечију и социјалну заштиту предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 
 

        Секретар секретаријата 
  

           Мирјана Поповић 
 

              ______________ 






































	06-1 Resenje GV - Predlog resenja SG o usvajanju Izvestaja o radu Sigurne kuce
	06-2 Resenje SG - Predlog resenja SG o usvajanju Izvestaja o radu Sigurne kuce
	06-3 Odluka UO o usvajanju Izvestaja o radu Sigurne kuce
	06-4 Izvestaj o radu Sigurne kuce

