
 
 
 
 
 
 
 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 и 58/2009) 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 16.12.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите на територији Града Ниша, 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 Иван Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту и Душица Давидовић, члан Градског већа Града Ниша. 
 
 
Број: 1282-6/2010-03 
Датум: 16.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



На основу члана 9 став 4 Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана („Службени гласник РС“, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 52/96, 
29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) и члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08),  

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________2010 године, доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 

Члан 1 
 

У Одлуци о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 9/2008, 18/2009, 91/2009 и 77/2010),  у члану 2 став 2 после 
алинеје 4, додаје се нова алинеја  која гласи: 

„- Услуге у прихватилишту – Сигурној кући за жене и децу жртве породичног насиља 
пружају се и избеглицама и интерно расељеним лицима са територије Косова и Метохије која 
имају боравиште на територији Града Ниша – женама и деци жртвама породичног насиља, на 
основу упута и решења Центра за социјални рад.“ 

 
Члан 2 

 
У члану  29, алинеје 3 и 4  мењају  се и гласе : 

 
„ - Женама и деци жртвама породичног насиља  и 

         - лицима која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду 
збринута ван своје породице.“ 
 

Члан 3 
 

У члану 30, алинеја 4 мења се и гласи: 
 

-„Прихватилишту - Сигурној кући за жене и децу жртве породичног насиља.“  
                                                                    

Члан 4 
 

 Члан 31  мења се и гласи: 
 „Члан 31 

 
 Услуге прихватилишта пружају се корисницима до успостављања одговарајућег облика 

заштите, а највише до 30 дана. 
 Изузетно, услуге у прихватилишту – Сигурној кући за женe и децу жртве породичног 

насиља  могу 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. 

 За време боравка у прихватилишту - Сигурној кући, стручна комисија Центра за 
социјални рад врши месечну проверу степена угрожености.  



Потребу за смештајем у прихватилиште утврђује и смештај корисника врши, уз упут и 
решење, Центар за социјални рад.“ 

 
Члан 5 

 
Члан 35 мења се и гласи: 

 
„Члан 35 

 
 Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у прихватилиште и прихватну 

станицу у Дому за смештај деце и омладине „Душко Радовић“, Геронтолошком центру Ниш и 
Заводу за васпитање омладине Ниш регулисаће се уговором који закључује Град Ниш и 
установа у којој се ови облици заштите организују.“  
 

Члан 6 
 
 Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града, да сачини и објави пречишћен текст 
Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша. 
 

Члан 7 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 
Број:________________ 
 
У Нишу,_______________ 
 
 
                                                СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
                                                                                                               П р е д с е д н и к 
 
                                                                                                            Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Правни основ за доношење  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите на територији града Ниша садржан је у одредбама члана 9.став 4.Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гласник РС", бр. 
36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05). 
 
Одредбама члана 9. став 4. Закона утврђено је да општина, може својом одлуком, у складу са 
материјалним могућностима, утврђивати и друга права у области социјалне заштите, већи обим 
права од обима утврђених законом и повољније услове за њихово остваривање, као и друге 
облике социјалне заштите, ако је претходно у свом буџету за те намене обезбедила средства.    
 
У складу са напред наведеним законским одредбама Скупштина града Ниша  донела је Одлуку о 
правима из области социјалне заштите на територији града Ниша ("Службени лист града Ниша" 
бр.9/08,18/09, 91/09 и 77/010) којом је поред осталих права из области социјалне заштите 
утврђено и право на смештај у прихватилиште и прихватну станицу. 
 
Одлуком о оснивању Установе Прихватилиште – Сигурна кућа  за жене и децу жртве 
породичног насиља оснива се  Установа  која ће вршити прихват жена и деце жртава 
породичног насиља. Наведеном Одлуком ближе је одређена делатност Установе, средства за 
обављање делатности, права и обавезе оснивача као и органи  Установе.  
У циљу усклађивања Одлуке о правима из области социјалне заштитие на територији града 
Ниша са Одлуком о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља  
неопходно је изменити одредбе  Одлуке које регулишу смештај у прихватилиште и прихватну 
станицу. 
 
У прилогу је достављен преглед чланова  Одлуке о правима из области социјалне заштите на 
територији Града Ниша који се мењају. 
 
 
  
            УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
         И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
                                                                                      НАЧЕЛНИК 
                                                                                               Иван Николић 
 
                                                                                         __________________ 
 
 
 
 
 
 



ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА                    
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 2 

 
 Права утврђена овом одлуком могу да остваре лица која имају пребивалиште на 
територији града Ниша. 
 Изузетно: 

- Социјално становање у заштићеним условима могу остварити и избеглице и 
интерно расељена лица са територије КиМ који имају боравиште на територији града 
Ниша; 
- Привремено становање могу остварити деца и омладина која имају пребивалиште и у 
општинама Нишавског округа; 
 Средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету Града. 
 

Члан 29 
 

 Привремени смештај у прихватилишту пружа се: 
- деци без адекватног родитељског старања, 

 - деци са поремећајем у понашању, 
 - деци и женама жртвама насиља и 
 - жртвама породичног насиља. 
 

Члан 30 
 
 Прихватилиште се организује у:  
 
 - Дому за смештај деце и омладине "Душко Радовић",  
 - Геронтолошком центру Ниш, 
 - Заводу за васпитање омладине Ниш, 
 - Прихватилишту за жртве насиља. 
 

Члан 31 
 
 Услуге прихватилишта пружају се корисницима до успостављања одговарајућег 
облика заштите, а највише до тридесет дана. 
 Потребу за смештајем у прихватилиште утврђује и смештај корисника врши, уз 
упут и решење, Центар за социјални рад. 

 
 

Члан 35 
 
 Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у прихватилиште и 
прихватну станицу  регулисаће се уговором који закључује град Ниш и установа у којој 
се ови облици заштите организују. 
 
 
 



 
ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА                    
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Члан 2 
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