
Документ је израђен у оквиру пројекта „Ка социјалној кохезији – Утицај на политике социјалног укључивања за 
вишеструко маргинализоване групе жена, жртве насиља у породици“, који финансира Европска унија. 
Садржај овог документа је искључива одговорност Одбора за људска права Врање и ни на који начин не одражава 
ставове Европске уније. 

Предлози за измене и допуне Решења о ценама услуга смештаја у Центру за развој 
локалних услуга социјалне заштите („Службени гласник града Врања, бр. 25/10 стр. 
1147) 
 
 
 
1. Изменити члан 1. тако да се после речи „Прихватилишту за одрасла и стара лица“ 

бришу речи „и Прихватилишту за жртве породичног насиља (одрасла и стара лица)“. 
 
 
Тако да члан 1. сада гласи: 
 

Члан 1. 
 

Овим решењем утврђују се цене услуга смештаја у Прихватној станици за одрасла и стара лица 
и Прихватилишту за одрасла и стара лица у Центру за развој локалних услуга социјалне 
заштите у Врању и то : 
 
                       Месечна цена услуга у дин.                      Дневна цена услуга у дин.    
 
Независни корисници        20.739,00                                       691,30 
Полузависни корисници    20.984,00                                     699,47 
Зависни корисници            23.892,00                                       796,40 
 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ измене члана 1. 
 
Пријем жена жртава насиља у породици у прихватилиште/сигурну кућу је ургентно, 
дешава се у ситуацијама када је безбедност жена и деце озбиљно угрожена и увек 
подразумева невољно напуштање куће/стана. Поред тога, у прихватилиште долазе жене 
које немају могућности и новчаних средстава за алтернативан безбедан стамбени простор. 
Уколико и остварују приходе, овим женама новац је преко потребан за ангажовање 
адвоката, бригу о деци, личне потребе или за припрему плана изласка из прихватилишта 
(нпр. изнајмљивање стана након неког времена проведеног у Прихватилишту). Изменом 
Решења стекли би се услови да жена према којој је извршено насиље у породици у 
тренутку акутног насиља за себе и децу осигура безбедан простор, без обзира на своје 
материјалне могућности. Истовремено, ово би захтевало од надлежних институција (ЦСР, 
полиција и тужилаштво) да у најкраћем року примене све расположиве законске 
могућности заштите, како би се максимално скратио боравак жена и деце у 
Прихватилишту, а тиме и трошак који има oпштина која сноси трошкове овог боравка.   
 
 
Напомена: неопходно је изменити и Правилник 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) 


