PREDLOG ZA IZMJENU ZAKLJUČAKA VLADE CRNE GORE
BROJ 07-3106, od 21.juna 2018.g., SA SJEDNICE OD 14. JUNA 2018. GODINE

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. juna 2018. godine razmotrila je Predlog Informacije o
rekonstrukciji objekta od opšteg interesa u opštini Berane.
S tim u vezi, donijela je zaključke broj 07-3106. Tačkom 1 pomenutih zaključaka Vlada Crne
Gore je usvojila Informaciju o rekonstrukciji objekta od opšteg interesa u opštini Berane, tačkom 2
istih Vlada je dala saglasnost za rekonstrukciju objekta od opšteg interesa u opštini Berane za
potrebe prihvatilišta-skloništa za žrtve porodičnog nasilja i dnevnog boravka za stara lica, tačkom 3
Vlada je prihvatila Ugovor o ustupanju na korišćenje objekta u opštini Berane između Ministarstva
zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja, dok je tačkom 4 Vlada ovlastila ministra rada i
socijalnog staranja i ministra zdravlja da potpišu ugovor iz tačke 3.
U saradnji Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i Programa za rodnu
ravnopravnost kancelarije UNDP-ja u Crnoj Gori izrađena je Analiza prioritetnih usluga podrške za
žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici sa preporukama, u skladu sa Istanbulskom konvencijom.
U skladu sa Analizom, prepoznata je potreba za uspostavljanje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja
u Bijelom Polju a ne u Beranama kako se prvobitno planiralo. Opština Bijelo Polje je prepoznata kao
regionalni centar za sjever zemlje, jedna od najvećih i najbrojnijih opština i formiranje skloništa za
žene i djecu žrtve nasilja bi, s jedne strane, omogućilo direktnu zaštitu velikom broju žena koje žive
na teritoriji opštine i u graničnim opštinama, a s druge strane, veličina grada omogućava relativnu
tajnost skloništa, odnosno povećava bezbjednost korisnica. Od dodatne je važnosti činjenica da je
Bijelo Polje dobro povezano putnom mrežom ka drugim gradovima i mjestima na sjeveru zemlje, te
da se u njemu nalaze ključne institucije za zaštitu žrtava, kao što je Osnovni sud, Viši sud i Sud za
prekršaje. U opštini Berane se planira rekonstrukcija objekta od opšteg interesa za potrebe
uspostavljanja usluga socijalne i dječje zaštite sa ciljem poboljšanja kvaliteta života korisnika i
njihove socijalne uključenosti.
Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo rada i socijalnog staranja predlaže da Vlada Crne Gore
izmjeni tačku 2 zaključaka broj 07-3106 sa sjednice od 14.juna 2018. godine u smislu da se u tački 2
riječi “Prihvatilišta-skloništa za žrtve porodičnog nasilja i dnevnog boravka za stara lica” zamijene
riječima “Uspostavljanja usluga socijalne i dječje zaštite”.

Shodno navedenom, Ministarstvo rada i socijalnog staranja predlaže Vladi Crne Gore da
donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K
U Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-3106 od 21. juna 2018.g., sa sjednice od 14.juna 2018.
godine tačka 2 mijenja se i glasi: „ 2. Vlada je dala saglasnost za rekonstrukciju objekta od opšteg
interesa u opštini Berane za potrebe uspostavljanja usluga socijalne i dječje zaštite."

