
 
 
 
 
 
 
 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 оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве 
породичног насиља. 
 
 II Предлог одлуке о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 
насиља, 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: 1282-7/2010-03 
Датум: 16.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



                                                                                                         НАЦРТ 
 
 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", број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ____________године доноси  
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВAЊУ СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ 

ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА 
 

Члан 1 
 

 Град Ниш (у даљем тексту: Оснивач), оснива Установу- Прихватилиште  за 
жене и децу жртве породичног насиља (у даљем тексту: Установа). 
 

Члан 2 
 
 Назив Установе је: "Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља". 
 Седиште Установе је: Ниш, ул. Божидарчева бр 37. 
 Устaнова не може променити седиште без сагласности Оснивaча. 
 

Члан 3 
 
         Шифра делатности Установе је:  

       87.90- остали облици социјалне заштите са смештајем.  
 

Члан 4 
 

 За оснивање и почетак рада Установе одређује се оснивачки улог у износу 
од 500 (петстотинаевра) евра, у динарској противредности на дан уплате. 
 

Члан 5 
 
 Делатност Установе је: 
 
 1) Обезбеђивање  смештаја, исхране и хигијенских потреба женама и деци 
жртвама породичног насиља; 
 2) 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, сагледавања ефеката, односно 
евалуације предузетих услуга и мера заштите.  
 
 Промена делатности Установе врши се уз сагласност Оснивача. 
 

Члан 6 
 

 У прихватилиште - Сигурну кућу врши се смештај жена и деце жртава  
породичног насиља са  пребивалиштем на територији Града Ниша као и жена и 
деце жртава породичног насиља - избеглица и интерно расељених  лица  са 
територије Косова и Метохије којa имају боравиште на територији Града Ниша, на 
основу упута и решења Центра за социјални рад Ниш. 
 Смештај жена и деце жртава породичног насиља којa немају пребивалиште 
или боравиште на територији Града Ниша врши се на основу упута и решења 
надлежног Центра за социјални рад. 
 Трошкове смештаја из става 2 овог члана сноси надлежни Центар за 
социјални рад. Трошкови смештаја се утврђују на основу цене дневног смештаја. 
Управни одбор Установе утврђује цену дневног смештаја на коју сагласност даје 
Градско веће Града Ниша. 
 Начин, поступак и услови пријема женa и деце у прихватилиште - Сигурну 
кућу као и услови и начин њиховог боравка биће ближе регулисани  посебним 
актом који доноси Установа. 
                                             

Члан 7 
  

 Установа послује  у складу са прописима о јавним службама. 
  Установа има својство правног лица са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и Статутом Установе. 
      

Члан 8 
  
 Средства за обављање делатности Установе, обезбеђују се: 

1. из буџета Града, 
2. донаторством, 
3. из других извора у складу са законом. 

 
Члан 9 

 
 Права и обавезе Оснивача су: 
 

- доноси акт о оснивању и укидању Установе, 



- даје сагласност на Статут, 
- даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова Установе, 
- даје сагласност на Програм рада Установе, 
- усваја Извештај о раду  и финансијском пословању, 
- именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, 
- именује и разрешава директора, 
- даје сагласност на цену дневног смештаја у Установу, 
- и друга права у складу са законом и актима Скупштине Града. 

 
 Скупштина Града даје сагласаност на Статут и на Програм рада  Установе, 
усваја извештај о раду и финансијском пословању Установе и именује и разрешава  
директора Установе. 
 Градско веће Града Ниша даје сагласност на цену дневног смештаја у 
Установу. 
 Градоначелник даје сагласност на акт о организацији и систематизацији 
послова Установе. 
 

Члан 10 
 
 Права и обавезе Установе према Оснивачу су: 
 

- да континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност из члана 5 
ове одлуке, 

- да рационално користи финансијска средства, опрему и инвентар, 
- да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за 

остваривање своје делатности, 
- да најмање једном годишње подноси Извештај о раду и финансијском 

пословању, 
- и друге обавезе у складу са законом и актима Скупштине Града. 

 
Члан 11 

 
 Органи Установе су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 
 

Члан 12 
 
 Директора Установе именује и разрешава Скупштина Града. 
 Директор: - представља и заступа Установу, 
   - организује и руководи радом Установе, 
   - извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за   
     њихово спровођење, 
   - стара се о законитости рада Установе, 



   - предлаже  акта које доноси Управни одбор 
   - доноси акт о организацији и систематизацији послова уз     
     сагласност Градоначелника и  
   - обавља и друге послове утврђене законом и Статутом 
     Установе. 
    
 

Члан 13 
 
 Директор се именује на период од четири године.  
 

Члан 14 
 
 Управни одбор Установе именује и разрешава Скупштина Града, на период 
од четири године. 
 Управни одбор има председника и четири члана, од којих су  три члана 
представници Оснивача а два члана запослени из Установе. 
 

Члан 15 
 
 Управни одбор : 

- доноси Статут Установе, 
- расписује јавни конкурс за именовање директора 
- одлучује о пословању Установе, 
- доноси годишњи програм рада Установе, 
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, 
- доноси опште акте, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом, 
- утврђује цену смештаја у Установу, 
- доноси пословник о свом раду, 
- обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 
Члан 16 

 
 Надзорни одбор Установе именује и разрешава Скупштина Града, на период 
од четири године. 
 Надзорни одбор има председника и два члана, од којих су два члана 
представници Оснивача а један члан запослени из Установе. 
  

Члан 17 
 

 Надзорни одбор: 
- надзире пословање Установе, 



- прегледа годишњи извештај о финансијском пословању и годишњи 
обрачун Установе, 

- доноси Пословник о раду, 
- обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 
 О резултатима извршеног надзора, Надзорни одбор извештава Скупштину 
Града. 
  
 

Члан 18 
 
 До именовања Управног одбора, Скупштина Града ће именовати 
привремени Управни одбор, од пет чланова. 
 Привремени Управни одбор донеће Статут, најкасније у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Након усвајања Статута, Оснивач именује органе Установе у складу са 
законом. 
 

Члан  19 
 
 До именовања директора Установе, послове и овлашћења директора 
обављаће вршилац дужности директора кога именује Скупштина Града. 
 

Члан 20 
 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању 
прихватилишта за жртве насиља („Службени лист Града Ниша“ бр. 77/2007). 
 

Члан 21 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у  "Службеном 
листу Града Ниша". 
 
Број _____________________ 
У Нишу, __________________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Миле Илић 



  
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

Правни основ за доношење Одлуке о оснивању Установе 
прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља  под називом 
„Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиљаса“ садржан је у 
одредбама Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 
Србије“бр. 42/91 и 71/94) и   Одлуке о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша  ("Службени лист града Ниша.", број 
9/2008,18/2009,91/2009 и 77/2010 ).  
 
Како је насиље над женама и децом озбиљан проблем и како је све више 
породичног насиља намеће се потреба за оснивањем једне овакве 
Установе за смештај  жена и деце жртве породичног насиља. Такође би 
у Сигурној кући био обезбеђен  смештај, исхрана и хигијенске потребе 
са пружењем саветодавно-терапијских услуга, пружања правне заштите, 
сагледавање ефеката, односно евалуације предузетих услуга и мера 
заштите.   
Овом Одлуком ближе је одређена делатност, средства за обављање 
делатности, права и обавезе оснивача и Установе као и органи 
Установе.  
Обзиром да насиље над женама и децом узима све више маха, тачније 
долази до све веће потребе за заштитом овог вида популације  и самим 
тим намеће се и потреба за оснивањем овакве Установе, Управа за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење 
Одлуке о оснивању прихватилишта -  Сигурне куће за жене и децу 
жртве породичног насиља. 

 
 
  
 

                                                  УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,СОЦИЈАЛНУ И   
                                                    ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ  ЗАШТИТУ 

 
                                                     ИВАН НИКОЛИЋ 

 


