
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 и 
Финансијски план установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља 
Ниш за 2021.годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски 
план установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 
2021.годину, 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 Соња Шћекић, директорка установе Сигурна кућа за жене и 
децу жртве породичног насиља Ниш и Данијела Николић, Градска управа за 
друштвене делатности.  
  
 
 
Број: 233-20/2021-03 
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 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 и Финансијски план 
установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 
2021.годину, које је усвојио Управни одбор Установе Одлукама број:1447/1 и  
број 1448/1 на седници одржаној 30.12.2020 године. 
 
 
 

II Решење доставити: Установи „Сигурна кућа за жене и децу жртве 
породичног насиља“ 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 

 
  

На седници одржаној 30.12.2020. године Управни одбор установе 
Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља донео је Програм рада 
и Финансијски план установе за 2021.годину.  

Статутом града  Ниша, утврђена је надлежност Скупштине града Ниша 
за давање сагласности на Програм рада установа чији је оснивач Град. 

Основна делатност Сигурне куће је пружање заштитите и збрињавање 
жртава породичног насиља, али и  пружање психо-социјалне и правне 
помоћи. 
 Обављајући своју основну делатност, Сигурна кућа ће и наредне године 
наставити са праксом индивидуалних и групних едукативно – креативних 
радионица са корисницама у циљу превазилажења криза. 
          Установа ће наставити са новинама које су уведене у раду са 
корисницама, а које се тичу њиховог психичког оснаживања (радионице 
Асертивне комуникације, радионице Емоционалне писмености, радионице на 
тему успешног родитељства и Мотивационе радионице). 

У 2021.години наставиће се рад на превенцији и подизању свести када 
је породично насиље у питању. Као и током претходних година, организоваће 
се различите активности (трибине, округли столови, улични перформанси) 
поводом обележавања важних датума за установу. 

Сигурна кућа ће и током наредне године наставити са истраживачким 
радовима. 

    Установа ће се у 2021.години активно залагати да економски оснажи 
своје кориснице, и то кроз: 

- остваривање контакта са  потенцијалним послодавцима, као и са другим 
институцијама и организацијама које би им могле помоћи,  

- сарадњом са Националном службом за запошљавање ради 
обезбеђивања приоритета при запошљавању за кориснице Сигурне куће, 

- организовање различитих хуманитарних акција како би се обезбедила 
финансијска средства  којим би се кориснице упутиле на едукације ради  
додатног професионалног оспособљавања и доквалификација по њиховом 
избору.      

       С обзиром на то да су често са женама на смештају у Сигурној кући и 
њихова деца, која су директно или индиректно била изложена насиљу, 
неопходно је посебну пажњу посветити раду са њима, што ће установа 
чинити и у 2021.години. 

 
 



       
 Установа Сигурна кућа наставиће са пружањем саветодавних услуга за 

све жене које се налазе у ситуацији насиља, а не налазе се нa смештају у 
установи. То ће чинити путем разговора са грађанима, путем СОС телефона и 
пружањем саветодавних услуга путем  Интернет саветовалишта. 

Сигурна кућа годинама уназад уређује објекат установе самостално 
обезбеђујући средства аплицирајући пројектима на конкурсе домаћих и 
иностраних донатора. На тај начин, у потпуности је уређем ентеријер и 
екстеријер установе.   
     Сигурна кућа ће у 2021. години своје активности усмерити на 
аплицирање у пројектима: 
- аплицирање пројектом за едукацију жена у руралном подручју у циљу 

препознавања и пријављивања насиља, 
- аплицирање пројектом  у циљу економског оснаживања корисница 

Сигурне куће, 
- аплицирање пројектом за уређење дворишта (постављање бехатон плоча). 

Градска управа за друштвене делатности сматра да су предложени 
Програм рада и Финансијски план установе Сигурна кућа за жене и децу 
жртве породичног насиља Ниш за 2021. годину сачињени  у складу са 
позитивним прописима и њиховом применом у потпуности ће доћи до 
реализације постављених циљева. 

 
 

     ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ  
                                                                                           НАЧЕЛНИКА  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
                                                      

______________________________ 
                                                                                                    КАТАРИНА МИТРОВСКИ 
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