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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 Одлуке о правима из области социјалне заштите и 
социјалне сигурности грађана које се финасирају из буџета града Врање („ Службени 
гласник Пчињског округа“, број 24/05, 26/06, 8/07 и 21/2007) 
 
 
7. Социјално становање у заштићеним условима 
 

1. Допунити члан 22. тако што се у ставу 2. после тачке 1. додаје нова тачка која 
гласи „жене према којима је извршено насиље у породици“. 

  
Допуњени члан 22. сада гласи: 
 

Члан 22. 
 
Право на смештај у стамбеном обејкту може остварити социјално-угрожено интерно 
расељено лице, односно породице смештене у колективним центрима на територији 
општине Врање, социјално-угрожено интерно расељено лице, односно породице из 
неадекватног приватног смештаја и социјално-угрожено лице, односно породице из 
локалне заједнице, под условом: 

- да је држављанин Републике Србије, 
- да има пребивалиште, однсодно боравиште на територији општине Врање, најмање 

две године пре дана објављивања конкурса (за интерно расељена лица из 
неадекватног приватног смештаја), 

- да није као корисник повратничког програма обновило оштећену непокретност на 
адреси претходног пребивалишта, 

- да је поднело писани захтев за учешће на оглас, 
- да је остварило право првенства на листи реда првенстава, 
- да не може користити своју непокретност на адреси претходног пребивалишта на 

територији Косова и Метохије, 
- да од момента када је евидентирано као интерно расељено лице није отуђило, 

поклонило или заменило непокретност на адреси претходног пребивалишта на 
територији Републике Србије или у другој држави, 

- да нема у својини непокретност ван територије претходног пребивалишта или у 
другој држави којом може решити своје стамбене потребе, 

- да је интерно расељено лице, односно породица из неадекватног  приватног 
смештаја и социјално угрожено лице, односно породица из локалне заједнице, 
остварило право на  материјално обезбеђење породице. 

 
Приоритет у смештају лица, односно породица из става 1. овог члана имају:       

- самохрани родитељи са децом, 
- жене према којима је извршeно насиље у породици, 
- остале категорије посебно социјално-угрожених породица – социоекономски 

угрожене породице које због здравственог проблема, инвалидности  или хроничне 
болести члана породице не могу обезбедити услове за егзистенцију, 
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- стара лица – самци и парови, способни за самостални живот (којима није потребна 
туђа нега), и 

- млађа пунолетна лица по изласку из система социјалне заштите (напуштање 
институционалног или породичног смештаја). 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ допуне члана 22: 
  
Економска несамосталност и стамбена необезбеђеност жена значајан су фактор остајања у 
насилној заједници или вишеструког враћања насилнику (и по изласку из 
прихватилишта/сигурне куће). С друге стране, раздвајање од партнера обично значи да 
жене губе финансијску сигурност, социјалне контакте и суочавају се са нерешеним 
стамбеним питањем. Овакав начин (привременог) решавања стамбеног питања олакшао 
би процес изласка из насиља (одвајање од насилника, осамостаљивање) женама које су 
стамбено необезбеђене, немају алтернативни смештај (код родбине, пријатеља) или су 
изашле из прихватилишта/сигурне куће, а немају средстава за живот. Истовремено тиме 
би се створила могућност да Центар за социјални рад у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање – филијала Врање, као и другим надлежним службама у заједници, 
изради интегрални план подршке за жену и њену децу и да на дугорочан начин реши 
проблем безбедности и социјалне потребе својих корисника.      

 
 
 
 
 
 


