
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 22.06.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Акционог плана за имплементацију
Пакта „Једно од петоро“ у периоду од 2015-2020. године.

II Предлог  одлуке  о  усвајању  Акционог  плана  за  имплементацију  Пакта
„Једно  од  петоро“  у  периоду  од  2015-2020.  године 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 Мирјана Поповић, начелник Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту.

Број: 907-1/2015-03
У Нишу, 22.06.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



Предлог

На основу члана 37, тачка 28 Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној
___________ 2015. године, доноси

O Д Л У К У

I    УСВАЈА  СЕ   АКЦИОНИ  ПЛАН  за  имплементацију  Пакта
„ЈЕДНО од ПЕТОРО“ у периоду од 2015-2020. године

II   Саставни  део   ове  Одлуке  је   АКЦИОНИ   ПЛАН  за
имплементацију   Пакта „ЈЕДНО од ПЕТОРО“ у периоду од 2015-2020.
године

        III Одлуку са  АКЦИОНИМ ПЛАНОМ за имплементацију Пакта
„ЈЕДНО  ОД  ПЕТОРО“   у  периоду  од  2015-2020.  године  објавити  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

На основу Пакта  „ЈЕДНО од ПЕТОРО“,  који је усвојио Конгрес  Савета
Европе  14.10.2012.  године,  Скупштина  града  Ниша  усвојила  је  Пакт  на
својој седници 14.10.2014.године, чиме је Ниш постао први град у Србији
који  је  потписник  Пакта.  У  име  Града,  градоначелник  Проф.др  Зоран
Перишић  потписао  је  званични  документ  Савета  Европе  о  спречавању
најтежих облика насиља над децом укључујући и сексуално насиље и тиме
је  Ниш  постао  део  Мреже  европских  градова  потписника  Пакта  за
заустављање сексуалног и других најтежих облика злостављања деце.
Решењем  Градоначелника  о  именовању  координатора  и  чланова  радне
групе  за  имплементацију  Пакта  о  заустављању  сексуалног  насиља  над
децом бр.183/2015-01 од 22.01.2015.године „Службени лист Града Ниша“
бр.  3/2015  од  22.01.2015.године  формирана  је  радна  група  за
имплементацију поменутог Пакта и рад са децом жртвама најтежих облика
злостављања  укључујући  и  сексуално  злостављање.  У  радну  групу
именовани су:
1.Проф.др Зоран Перишић, Градоначелник-председник
2.Душица Давидовић,одборник Скупштине Града – координатор
3.Светозар Алексов, члан Градског већа-члан
4.Братислав  Тимотијевић,представник  МУП-а  одсека  за  малолетничку
деликвенцију-члан
5.Душан  Кликовац,  представник  МУП-а  одсек  за  сузбијање  трговине
људима-члан
6.Саша Ђокић-основно јавно тужилаштво,члан
7.Јаворка  Ранђеловић,  помоћник  директора  Центра  за  социјални  рад
„Свети Сава“ Ниш-члан
8.Виолета Благојевић, Центар за породични смештај и усвојење,члан
9.Горан Стаменковић, Завод за васпитање деце и омладине, члан
10.Соња Шћекић, директор Сигурне куће, члан
11.Грозданко Грбеша, Завод за ментално здравље, члан
12.Снежана Лазић, новинар, члан
13.Јелена Жарић Ковачевић, заменик секретара Скупштине Града, члан
14.Мирјана Поповић,  Начелник Управе за  дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту,члан.
Задатак  Радне  групе  је  да  заједничким  радом  ангажовањем  свих
расположивих ресурса створи адекватне услове за имплементацију Пакта
за заустављање сексуалног насиља над децом, и утиче на подизање свести



и  стварању  структура  неопходних  за  решавање  сексуаног  насиља  и
злостављања над децом.
Радна група је на основу анализе података,  Стратегије развоја  локалних
услуга  социјалне  заштите,  Закона  о  социјалној  заштити и  подзаконским
актима и поротоколима о заштити деце од злостављања и занемаривања,
предложила следеће циљеве и активности које су у складу са Пактом.
Основни циљ је  развој  сигурног и  безбедног  окружења за  свако дете  и
обазбеђивање заштите деце од свих облика насиља. Ради остварења општег
циља дефинисани су и специфични циљеви:

 Подизање свести доносиоца одлука, запослених у институцијама које
се баве заштитом деце, грађана, а посебно деце о проблему насиља и
формирање ставова о неприхватљивости насиља.

 Реализација мера заштите деце од најтежих облика насиља.

 Заштита  жртава,  психосоцијална,  здравствена  и  правна  помоћ  и
бављење починиоцима.

Извори средства за реализацију активности наведених у Акционом
плану   су  у  буџету  Града  Ниша  глава  3.3  на  позицији  Управе  за
дечију  социјалну и  примарну здравствену заштиту  функција  070-
социјална  помоћ  угроженом  становништву  некласификована  на
другом   месту, позиција  69/2-  спречавање  сексуалног  насиља  над
децом, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту
из буџета у укупном износу од 500.000 динара,  у Буџету Републике
Србије и други извори.

 

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

      - НАЧЕЛНИК –
     Мирјана Поповић

      _______________





 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПАКТА „ЈЕДНО ОД ПЕТОРО“ 

                                                              У ПЕРИОДУ ОД 2015-2020 . године

                                                                                                    

Ниш, јуни 2015.године
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Садржај: страна

 Уводна реч Градоначелника 3

 Општи циљ 4

 Обука стручњака за препознавање деце жртве злостављања,рад са децом 6

 Реализација мера заштите деце од најтежих облика насиља              9

 Заштита жртава, психосоцијална, здравствена и правна помоћ и бављење починиоцима   11

                                                                                                  

Уводна реч градоначелника  Града Ниша Проф.др Перишић Зорана
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На  основу  Пакта  „ЈЕДНО од  ПЕТОРО“,  који  је  усвојио  Конгрес  Савета  Европе  14.10.2012.  године,
Скупштина града Ниша усвојила је Пакт на својој седници 14.10.2014.године, чиме је Ниш постао
први град у Србији који је потписник Пакта. Град Ниш   потписао је званични документ Савета Европе
о спречавању најтежих облика насиља над децом укључујући и сексуално насиље и тиме је Ниш
постао  део  Мреже  европских  градова  потписника  Пакта  за  заустављање  сексуалног  и  других
најтежих облика злостављања деце.

Формирана  је  радна  група  за  имплементацију  Пакта  и  рад  са  децом  жртвама  најтежих  облика
злостављања укључујући и сексуално злостављање.

Радна група је на основу анализе података, Стратегије развоја локалних услуга социјалне заштите,
Закона  о  социјалној  заштити  и  подзаконским  актима  и  поротоколима  о  заштити  деце  од
злостављања и занемаривања, предложила следеће циљеве и активности које су у складу са Пактом.

Основни циљ је развој сигурног и безбедног окружења за свако дете и обазбеђивање заштите деце
од свих облика насиља. Ради остварења општег циља дефинисани су и специфични циљеви:

 Подизање свести доносиоца одлука, запослених у институцијама које се баве заштитом деце,
грађана, а посебно деце о проблему насиља и формирање ставова о неприхватљивости насиља.

 Реализација мера заштите деце од најтежих облика насиља.

 Заштита жртава, психосоцијална, здравствена и правна помоћ и бављење починиоцима.

 

За остварење специфичних циљева, дефинисане су мере и активности за њихову реализацију, очекивани резултати, индикатори,
средства верификације, носиоци активности и евентуално финансирање, изван средстава обезбеђених у буџету Града, кроз
пројектно финансирање и обезбеђивање донаторских средстава.
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ОПШТИ ЦИЉ:

РАЗВОЈ СИГУРНОГ И БЕЗБЕДНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА СВАКО ДЕТЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД СВИХ ОБЛИКА
НАСИЉА

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: 

Подизање свести доносиоца одлука, запослених у институцијама које се баве заштитом деце, грађана, а посебно 
деце о проблему насиља и формирање ставова о неприхватљивости насиља

МЕРА 1.1. 

Информисање о проблему, распрострањености и последицама насиља над децом и значају заштите деце од 
злостављања

Активности Период 
реализа
ције

Очекивани 
резултати

Индикатор Средство 
верификације

Одговор
на 
институц
ија

Партне
ри

Извори 
средстава

Буџет 
Града

Буџет 
РС и 
други 
извори
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1.1.1.

Израда 
оперативног 
плана 
информисања о 
проблему, 
распрострањено
сти и 
последицама 
насиља над 
децом и значају 
заштите деце од
злостављања

2015  Утрврђен 
план и програм 
информисања за
наредне две 
годие

 Одређене 
приоритетне 
теме за 
кампању

 Израђен 
план 
информисања

 Обим 
приоритетних 
тема

 Израђен 
план кампање

Усвојен  
оперативни 
план 
информисањ и 
план кампање / 
документ

Радна 
група 

Град 
Ниш,

Установ
е 
социјалн
е 
заштите

Медији

5
0

0
.0

0
0

 У
п
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в
а
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а
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е
ч
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, 
со

ц
и
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а
ш

т
и

т
у

М
и

н
и

ст
а
р

ст
в
о
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д
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ш

љ
а
в
а
њ

е
, 

б
о
р

а
ч
к
а
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со

ц
и

ја
л

н
а
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и
т
а
њ

а

1.1.2.

Израда сајта

2015  Утврђен 
садржај 
информација за 
сајт

 Израђен сајт 
са утврђеним 
информацијама

Сајт доступан 
јавности

Радна 
група

Град 
Ниш
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1.1.3. 

Израда брошура

2015  Израђено 
идејно 
решење 
флајера, 
плаката

 Одштампано
300 лифлета

 Одштампани
плакати

Подељен 
материјал 
установама, 
школама, 
локалним 
самоуправама, 
здравственим 
станицама

Радна 
група

Град 
Ниш

Д
о
н

а
т
о
р

и
 и

 
п

р
о
је

к
т
н

о
 

ф
и

н
а
н

си
р

а
њ

е

1.1.4.

Организација 
информативних 
састанака у 
предшколским и
образовним 
институцијама и 
институцијама 
социјалне 
заштите, 
интернатима

2015/201
6

 Утврђен 
програм 
састанака 
и излагачи
за 
информат
ивне 
састанке

 Реализовано 
30 
информатив
них 
састанака

Број присутних 
на 
информативни
м састанцима и 
евалутивне 
листе

Радна 
група и 
ангажова
ни 
практича
ри и 
експерти

Град 
Ниш
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Мера 1.2.:

Обука стручњака за препознавање деце жртве злостављања, рад са децом жртвама и подршку

1.2.1.

Обука локалних 
стручњака за 
заштиту деце од
злостављања

2015/201
6

Двадесет 
стручњака 
едуковано за 
рад са децеом – 
жртвама 
злостављања и 
за 
препознавање 
индикатора 
потенцијалних 
жртава

 Број 
стручњака 
који су 
успешно 
прошли 
обуке

 Број 
реализовани
х обука

 Број 
сертифик
ованих 
стручњак
а

Радна 
група, 
експерти

Град 
Ниш, 
донатор
и

1.2.2.

Организација 
семинара, 
округлих 
столова и 
трибина

2015/201
6

Већа 
информисаност 
стручних 
радника

Виши ниво 
знања и 
сензибилности 
за проблем 
злостављања 
деце

Број трибина

Број округлих 
столова

Број семинара

Број укључених 
стручњака

Евиденционе 
листе

Евалутивне 
листе

Тестови 
провере знања 
са семинара

Радна 
група, 
ангажова
ни 
експерти

1.2.3..

Успостављање 

2015 Развијање 
партнерства са 
ОЦД, склапање 

Склопљени 
протоколи о 
сарадњи са 

Број 
склопљених 
протокола са 

Радна 
група, 
Град
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сарадње са ОЦД,
медијима и 
јавним и 
приватним 
сектором

уговора са 
медијима и 
приватним 
сектором у 
подршци деци 
жртвама

дефинисаним 
улогама

ОЦД, медијима 
и приватним 
сектором

1.2.4.

Реализација 
радионица за 
родитеље/стара
теље на тему 
препознавања 
симптома 
насиља

2015/201
6

Усвојена знања о
индикаторима 
злостављања 
деце, 
препознавању 
потенцијалних 
жртава

Реализоване 
радионице са 
родитељима, 
старатељима, 
хранитељима

Број 
реализованих 
радионица

Број учесника 
на 
радионицама

Евалутивне 
листе

Едукован
и 
професио
налци за 
реализац
ију 
радиониц
а из 
области 
заштите 
деце од 
злостављ
ања и 
јачања 
родитељс
ких 
компетен
ција

1.2.5.

Реализзација 
едукативних 
радионица за 
децу и младе

2015/201
6

Усвајање знања 
и вештина за 
самозаштиту, 
препознавање 
симптома 
злостављања 

Реализоване 
радионице са 
темама 
самозаштите деце 
и младих од 
злостављања, 
ненасилног 
решавања 
конфликата и 
правима

Број радионица

Број учесника

Евалутивне 
листе

Едукован
и 
стручњац
и за 
реализац
ију 
радиониц
а
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1.2.6.

Израда 
едукативног 
материјала

2015/201
6

Израда 
едукативних 
приручника за 
стручњаке

Израда 
едукативних 
водича за 
родитеље/стара
теље

Израда 
едукативних 
водича за децу и
младе

Израђени и 
одштампани 
приручници и 
водичи

Број 
приручника и 
водича

Презентација 
приручника и 
водича

Ескперти 
из 
области 
заштите 
деце и 
младих 
од 
злостављ
ања, 
права 
детета, 
породице

1.2.7.

Именовати тело 
на локалном 
нивоу за 
заштиту деце од
злостављања у 
складу са 
потписаним 
Пактом

2015 Локални 
самоуправа 
препознала 
важност 
проблема и у 
складу са 
потписаним 
Пактом 
формирала 
локални тим за 
заштиту деце и 
младих од 
злостављања и 
подршку 
жртвама 

Формиран локални
тим

Решење о 
именовању 
чланова 
локалног тима

9



СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:

Реализација мера заштите деце од најтежих облика насиља 

МЕРА 2.1. 

Идентификација потенцијалних жртава и жртава злостављане деце

Активности Период 
реализа
ције

Очекивани 
резултати

Индикатор Средство 
верификац
ије

Одговорн
а 
институци
ја

Партнери Извори 
средстава

Буџет 
Града

Буџет
РС и 
други
извор
и

2.1.1.

Формиран локални 
тим за заштиту деце 
од злостављања

2015  Подела 
улога, 
одговорности и 
надлежности у 
оквиру Тима у 
складу са 
знањима и 
вештинама и 

 Донет 
Правилник о 
раду Тима

Правилник 
о раду Тима

Локални 
тим
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општим циљем 
акционог плана

2.1.2.

Потписивање протокола 
између институција и 
Града о 
мултисекторском 
приступу у заштити 
деце од злостављања у 
складу са Пактом и 
Националним 
протоколима

2015/2016  Ефикаснија 
идентификација 
жртава и 
потенцијалних 
жртава, холистички 
приступ кроз 
мултисекторску 
сарадњу и активно 
учешће локалне 
заједнице

 Потписани 
Протоколи са 
јасно 
дефинисаним 
корацима у 
поступању у 
складу са Пактом 
и Националним 
протоколима

Број 
протокола

Локални 
тим, Град, 
представни
ци свих 
релевантних
сектора

2.1.3.

Израда локалне 
стратегије за заштиту 
деце од злостављања за 
период 2016/2020 

2015/2016 Стратегија пружа 
могућност планског 
и координисаног 
деловања у области 
заштите деце и 
младих од 
злостављања и 
могућност израде 
годишњих акционих 
планова

Израђена 
Стратегија за 
заштиту деце од 
злоастављања 

Скупштина 
Града 
усвојила 
Стратегију за 
заштиту деце 
од 
злостављања

Локални 
тим, 
представни
ци 
релевантних
институција 
(соц.заштит
а, 
образовање, 
полиција, 
здравство, 
тужилаштво
, суд)

2.1.4.

Оснивање 
мултидисциплинарног 
центра за децу

2016 Ефикаснија заштита 
и подршка деци 
жртвама 
реализацијом свих 
активности 
усмерених на дете 
на једном месту и 
спречавање 
секундарне 

Одређена 
локација, 
адаптиран 
простор, 
селекционисани 
професионалци, 
обезбеђена 
средства

Донета 
одлука о 
оснивању 
центра од 
стране 
Скупштине 
Града

Градска 
Скупштина,

Градско 
Веће, 
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виктимизације

2.1.5.

Континуирана обука 
запослених у 
мултидисциплинарном 
центру

2015/2020 Побољшање 
квалитета заштите 
деце кроз јачање 
професионалних 
компетенција 
запослених

Успешно 
завршене обуке и 
стицање 
сертификата за 
реализацију 
актвности 
усмерених на 
заштиту, 
идентификацију и 
подршку деци 
жртвама

Број обука

Број 
сертификован
их радника

Број успешних
интервенција

2.1.6.

Сарадња са 
мултидисциплинарним 
центрима за  децу у 
окружењу и земљама и 
градовима 
потписницима Пакта

2015/2020 Размена искустава, 
стицање нових 
знања, уједначавање
праксе

Посете и 
семинари 
Локалног тима и 
Локалном тиму у 
земљи и 
иностранству

Број посета

Број нових 
активности

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 3
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Заштита жртава, психосоцијална, здравствена и правна помоћ и бављење починиоцима

МЕРА 3.1. 

Заштита најбољег интереса и права детета жртве злостављања у свим фазама кривичног гоњења

Активности Период 
реализа
ције

Очекивани 
резултати

Индикатор Средство 
верификаци
је

Одговорна 
институција

Партне
ри

Извори 
средстава

Буџе
т 
Град
а

Буџет
РС и 
други
извор
и

3.1.1.

Обезбеђивање 
бесплатне помоћи 
током судског 
поступка

2015/2020  Ефикаснија 
и економски 
исплативија 
правна помоћ 
током судског 
поступка

 Краћи 
судски поступци

 Ангажова
ни обучени 
правници

 Протокол
са 
Адвокатском 
Комором о 
заступању

Број 
ангажованих
правника

Потписан 
Протокол са 
Адвокатском 
Комором

Локални тим

Мултитисциплин
арни центар за 
децу

3.1.2.

Обезбеђивање 
психосоцијалне 
подршке жртвама 
током судског 
поступка

2016/2020  Обезбеђива
ње заштите за 
жртву

 Психосоција
лна подршка у 
превазилажењу 
трауме или 
ублажавању 

 Број 
корисника 

 Број 
сеанси 

 Број 
припрема за 
судске 

Регистар 
корисника и 
услуга

Мултидисциплин
арни центар за 
децу
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последица

 Припрема за
судски поступак и
смањење додатне
виктимизације

 Предлози за
измену 
закнодавног 
оквира везаног за
судске поступке у
којима су деца 
жртве 
злостављања

поступке

3.1.3. 

Терапеутска помоћ
жртви

2016/2020 Смањење 
посттрауматских 
последица код 
деце жртава 
злостављања

Број клијената

Број сеанси 

Регистар 
клијената 

Досијеи 
клијената

Мултидисциплин
арни центар за 
децу

3.1.4.

Формирање 
службе за 
подршку 
починиоцима

2016/2020 Превенција 
рецидива 

Формиран тим 
обучених 
стручњака за 
рад са 
починиоцима

Решење о 
формирању 
службе за 
подршку 
починиоцима
у оквиру 

Мултидисциплин
арни центар за 
децу

3.1.5. 2016/2020 Реализација Број Регистар Мултидисциплин
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Рад са 
починиоцима 
злостављања

програма 
третмана са 
починиоцима

починилаца 
укључених у 
третман

корисника 
третмана

арни центар за 
децу

3.1.6.

Континуирана 
обука запослених 
у 
мултидисциплинар
ном центру за 
примену 
различитих 
техника 
идентификације, 
психосоцијалне 
подршке, терапије
и заступања 
детета жртве

2015/2020 Јачање 
професионалних 
компетанција 
запослених, 
квалитетнија 
подршка деци 
жртвама 
злостављања, 
превенирање 
злостављања у 
породицама у 
ризику и 
заједници

Број обука које 
су запослени 
завршили

Задовољство 
корисника 
пруженим 
услугама

Број 
сертификова
них 
стручњака за
примену 
различитих 
техника 
идентификац
ије, 
третмана, 
заступања

Мултидисциплин
арни центар за 
децу

Извештај који је град Ниш поднео Савету Европе и области права детета и заштите деце прихваћен је и усвојен као пример 
добре праксе и напредних стремљења, у складу са реформама социјалне заштите. Подршка породици, превенција издвајања 
деце из породице, деинституционализација заштите деце, подршка маргинализованим и вулнерабилним групама уклопљени су 
у овај акциони план, а његово усвајање би град Ниш сврстало у прве градове који су кренули са имплементацијом Пакта.
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