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Предлози за измене и допуне Правилника о облицима услуге смештаја, критеријумима и 
мерилима за утврђивање цена услуга смештаја и учешће корисника заштите односно 
сродника корисника заштите у трошковима смештаја у Центру за развој локалних услуга 
социјалне заштите у Врању (Сл. гласник града Врања 22.09.2010.године, број 25, стр. 1146) 
 
 
 
II ОБЛИЦИ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 
 

1. Изменити члан 2. тако да се брише тачка 3. „Прихватилиште за жртве породичног 
насиља (одрасла и стара лица).“  

 
Тако да члан 2. сада гласи: 
 
Облици услуге смештаја, у којима корисници смештаја односно сродници, који су према 
прописима о браку и породичним односима обвезници издржавања у трошковима смештаја 
корисника, учествују у трошковима услуге смештаја у центру за развој услуга социјалне 
заштите су: 
 

1. Прихватна станица за одрасла стара лица 
2. Прихватилиште за одрасла и стара лица 

 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ измене члана 2. 
 
Пријем жена жртава насиља у породици у прихватилиште/сигурну кућу је ургентно, 
дешава се у ситуацијама када је безбедност жена озбиљно угрожена и увек подразумева 
невољно напуштање куће/стана. Поред тога, у прихватилиште долазе жене које немају 
довољно средстава, нити других могућности за алтернативни смештај (код примарне 
породице, рођака), а у великом броју случајева ове жене немају подршку чланова 
породице и других сродника (који су законски обвезници издржавања) за развод или 
напуштање ванбрачне заједнице, те није реално очекивати да ће имати подршку за 
трошкове смештаја. Утуживање сродника из ових разлога би жене изложило додатним 
судским поступцима (уз судске поступке који ће бити покренути због насиља у породици: 
кривични и парнични), што је неправедно поступање. Из тих разлога, ова категорија 
смештаја не може да се поистовети са другим облицима смештаја (нпр. дом за стара лица) 
и требало би да буде бесплатна за све жене према којима је извршено насиље у породици, 
а које су морале бити смештене у Прихватилиште. Изменом Правилника омогућило би се 
свим женама које су у безбедносном ризику од насиља да користе услугу смештаја у 
Прихватилиште, без обзира на њихову или социо-економску ситуацију њихових сродника. 
Тиме би се отклонила могућност за условљавање ових жена плаћањем и скинуо терет 
доказивања да немају довољно средстава за плаћање трошкова смештаја. Истовремено, 
ово би захтевало од ЦСР, као и од других надлежних служби и установа, ефикасно и 
делотворно законско деловање у правцу заштите од актуелног насиља и спречавања 
будућих инцидената (нпр. подношење тужбе за одређивање мера заштите од насиља у 
породици према Породичном закону и издавање налога за (привремено) исељење 
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насилника и усељење жртве и њене деце у породичну кућу/стан, без обзира на право 
својине односно закупа непокретности, као и друге законске мере које су на располагању 
према Кривичном законику, Закону о кривичном поступку или Прекршајном закону).  
 
 
Напомена: неопходно је изменити и Решење о ценама услуга смештаја у Центру за развој 
локалних услуга социјалне заштите („Службени гласник града Врања, бр. 25/10 стр. 1147) 
 


