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Градска управа града Врања 
Краља Милана бр. 1, 17500 Врање 
 
Начелнику/ци управе 
 
 Цц. Секретаријат за здравствену, социјалну, дечју и борачко-инвалидску  

заштиту, избеглице и привремено расељена лица 
Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Врање 

 
 
 
Предмет: Предлог за израду Правилника о смештају жена и деце према којима је извршено 

насиље у породици у Прихватилиште за жртве породичног насиља при Центру за 
развој локалних услуга социјалне заштите у Врању 

 
 
Поштована/и,           
 
узимајући у обзир све доступне информације о регулисању смештаја жена и деце жртава насиља 
у Прихватилиште за жртве породичног насиља при Центру за развој локалних услуга социјалне 
заштите у Врању, Одбор за људска права Врање вам се обраћа предлогом за израду (новог) 
правилника којим би се регулисао пријем, боравак и отпуст жена и деце према којима је 
извршено насиље у породици у ово Прихватилиште. 
 
У анализи постојећих докумената који регулишу рад Центра за развој локалних услуга социјалне 
заштите Врања, нису нам била доступна документа којима се дефинише и уређује пријем, 
боравак и отпуст жена и деце жртава насиља у породици који су смештени у Прихватилиште за 
жртве породичног насиља (одрасла и стара лица). Директорки ове установе 30. марта 2012. 
године доставили смо Захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односио на 
доставу следећих информација: 
  

1) Правилник о смештају корисника/ца у Прихватилиште за жртве породичног 
насиља у Центру за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању 
(алтернативно, у случају да не поседују овај документ, тражили смо да нам доставе 
валидан документ који специфично регулише критеријуме смештаја за жртве породичног 
насиља или документ којим су обухваћене жртве породичног насиља). 
 

2) Документ (решење, одлуку) којим су регулисани критеријуми за ослобађање 
корисница од плаћања услуге смештаја у Прихватилишту за жртве породичног 
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насиља (с обзиром на то да је садашња пракса да кориснице или њихови сродници, 
обвезници издржавања, плаћају услугу смештаја у Прихватилиште). 

 
У непосредном разговору поводом овог Захтева, правница Центра за развој локалних услуга 
социјалне заштите Врања нам је доставила Правилник о пријему и отпусту одраслих и старих 
лица у Прихватилиште Центра за развој локалних услуга социјалне заштите – бр. 89/7-02-09 од 
10.02.2009. године. Овај Правилник се примењује и на жртве насиља у породици, иако у својим 
одредбама ни на једном месту не региструје категорију жена и деце жртава породичног насиља. 
Осим овог постоји и Правилник о пријему и отпусту деце и омладине у Прихватну станицу, док 
друге правилнике ова установа не поседује. 
 
Поред тога, тренутна ситуација у Врању је таква да је у оквиру једне зграде/установе (бивши Дом 
за децу без родитељског старања) организована услуга смештаја за више различитих (према 
узрасту и потребама) категорија корисника: стара лица, деца са сметњама у развоју, жене и деца 
жртве породичног насиља. За све ове категорије корисника примењује се исти Правилник о 
пријему и отпусту из Прихватилишта. Ови подаци јасно указују да услуга смештаја није 
специјализована за посебне категорије корисника што утиче на квалитет услуге, а посебно се 
одражава на могућности за осигурање безбедности жена и деце жртава насиља. С друге стране, 
минимални стандарди Савета Европе за сервисе за подршку женама жртвама насиља1 
подразумевају специјализоване облике пружања услуга, што значи да су прикладне и стваране 
према специфичним потребама корисника/ца услуга (које могу бити комплексне).  
 
С обзиром на све претходно наведено, предлажемо израду новог правилника који ће 
регулисати смештај жртава насиља у Прихватилиште за жртве породичног насиља тако да: 
 

1. Уважава специфичне потребе и права жена и деце жртава насиља као корисника услуге 
смештаја у Прихватилишту (чл. 34-39. Закона о социјалној заштити), као и да поштује 
начела социјалне заштите (чл. 24-33. Закона о социјалној заштити). 
 

2. Дефинисано време боравка у Прихватилишту за жртве породичног насиља траје до 12 
месеци, а не до 6 месеци као у постојећем Правилнику о пријему и отпусту одраслих и 
старих лица у Прихватилиште Центра за развој локалних услуга социјалне заштите (чл. 11 
Правилника о пријему и отпусту одраслих и старих лица).   
 

3. Трошкове смештаја жена и деце жртава насиља у Прихватилишту за жртве 
породичног насиља сносе локалне самоуправе (град Врање и друге општине) са чије 
територије су смештене жртве, а никако саме жртве или њихови сродници (који су 
обвезници издржавања), као што је сада пракса. У складу са тим, неопходно је изменити 
сва документа којима се регулише плаћање услуга смештаја у Центру за развој услуга 
социјалне заштите у Врању2 (предлоге за измене ових докумената вам достављамо у 
прилогу).  

                                                      
1 Кели, Л., Дубоис, Л. (2008). Постављање стандарда: Студија и предлог за минимум стандарда за сервисе за 
подршку женама које су преживеле насиље, финални извештај, превод: Аутономни женски центар, Београд. 
2 Одбор за људска права Врање је припремио Предлог за измене 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. 
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4. Уколико се отпуст корисница из Прихватилишта врши на захтев надлежног центра за 

социјални рад (чл. 18. ст. 2 Правилника о пријему и отпусту одраслих и старих лица у 
Прихватилиште), неопходно је да буде дефинисана обавеза да ЦСР уради процену 
безбедности жене и деце и направи интерсекторски безбедносни план, који би укључио 
конкретне мере за заштиту кориснице и њене деце од насиља по изласку из 
Прихватилишта, као и конкретне задатке за све релевантне установе и службе (ЦСР, 
полиција, тужилаштво, здравствене, образовне и друге релевантне службе и установе, 
укључујући и удружења грађана специјализована/лиценцирана за ову проблематику), што 
је у складу са јавним овлашћењима која су поверена ЦСР према Закону о социјалној 
заштити.  
 

Одбор за људска права Врање вам је на располагању за стручну подршку у овом процесу.  
 
 
С поштовањем, 
 
_________________________ 
Сузана Ристић Антић 
 
Одбор за људска права Врање 
Поштански фах 191, 17500 Врање  
Тел./Факс: 017 414 854 
Е- пошта: sezam@ptt.rs  

                                                                                                                                                                                        
гласник града Врања“, 25/10.године) и Предлог за измене Решења о ценама услуга смештаја у Центру за развој 
услуга социјалне заштите у Врању („Сл. гласник града Врања“, бр. 25/10, стр. 1147). 
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