
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 Аутономног женског центра и ни на који начин не одражава 
ставове Европске уније. 

Предлози за измене и допуне Одлуке о социјалној заштити града Новог Сада 
(„Службени лист града Новог Сада“, број 38/11) 

 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Допунити члан 4. тако што се у тачки 1. после подтачке 5. додаје нова подтачка 
која гласи „месечна помоћ за жену према којој је извршено насиље у породици“. 

Допуњени члан 4. сада гласи: 

Члан 4 
Материјална подршка обезбеђује се корисницима у виду:  
1. новчане помоћи:  
- месечна помоћ,  
- једнократна помоћ,  
- помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу,  
- интервентна једнократна помоћ,  
- помоћ запосленој трудници за време привремене спречености за рад због болести или 
компликација у вези са трудноћом, 
- месечна помоћ за жену према којој је извршено насиље у породици; 
2. накнаде трошкова:  
- за вантелесну оплодњу,  
- сахрањивања; и  
3. друге врсте материјалне помоћи.  
 
Помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 
и једнократна помоћ могу се обезбедити и у натури. 
 
 
Додати нове чланове за ново право на новчану помоћ 
 

Члан ... 
 

Жена према којој је извршено насиље у породици право на месечну помоћ може остварити 
под условом:  
- да се, као жртва породичног насиља, налазила на евиденцији Центра за социјални рад 
Нови Сад, државног органа (МУП, суд), или пружаоца услуга социјалне заштите, који је за 
то лиценциран, 
- да има пребивалиште на територији града Новог Сада најмање годину дана пре 
евидентираног насиља, 
- да не поседује имовину у власништву по основу које може да оствари приход или право 
својине на усељивом стану или стану у коме не живи учинилац насиља, 
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- да укупни месечни приходи жене по свим основама, не прелазе висину минималне 
зараде за месец који претходи месецу у коме је покренут поступак, 
 
Месечна помоћ за жену према којој је извршено насиље у породици исплаћује се у 
месечним износима и то:  
А) за жену без деце - 50% од износа за издржавање детета у хранитељској породици која 
се утврђује решењем министра надлежног за социјална питања,  
Б) за жену са једним дететом - 80% од износа накнаде за издржавање детета у 
хранитељској породици, коју утврђује министар надлежан за социјална питања,  
В) за жену са двоје деце - 100% од износа накнаде за издржавање детета у хранитељској 
породици, коју утврђује министар надлежан за социјална питања,  
Г) за жену са троје и више деце - 130% од износа накнаде за издржавање детета у 
хранитељској породици, коју утврђује министар надлежан за социјална питања. 
 
Месечна помоћ жени према којој је извршено насиље у породици признаје се најдуже 
годину дана од дана подношења захтева за остваривање овог права.  
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ допуне члана 4. 
 
Егзистенцијални проблеми представљају један од најчешћих разлога за остајање у 
насилној заједници или вишеструко враћање насилнику. С друге стране, раздвајање од 
партнера обично значи да жене губе финансијску сигурност, социјалне контакте и 
суочавају се са бројним нерешеним питањима (становање, незапосленост, брига о деци). 
Због тога је неопходно обезбедити (привремено) економско оснаживање жена према 
којима је извршено насиље у породици. Увођење права на месечну (новчану) помоћ за 
жене према којима је извршено насиље у породици омогућило би женама које су 
преживеле насиље и испуњавају социо-економске критеријуме за остварење тог права, да 
брже и лакше започну процес изласка из насиља. На тај начин били би створени 
предуслови за економско осамостаљивање жене, раздвајање ње и деце од насилног 
партнера/оца и у крајњем исходу излазак из насиља. У случају да је жена због насиља у 
породици смештена у Сигурну кућу, ова помоћ би омогућила њен бржи излазак, а тиме и 
смањење трошкова Сигурне куће.  
 
 
2.2. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ  

 
2. Допунити члан 15. тако што се после речи „самохраним родитељима са децом“ 

додаје зарез и речи „женама према којима је извршено насиље у породици“. 
 
Допуњени члан 15. сада гласи:  

Члан 15.  

Услуга социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се старим лицима која су 
у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом, женама према 
којима је извршено насиље у породици и другим социјално угроженим лицима, 
смештеним у објектима за колективно становање којима располаже Град.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ допуне члана 15. 
 
Економска несамосталност и стамбена необезбеђеност жена значајан су фактор остајања у 
насилној заједници или вишеструког враћања насилнику (и по изласку из 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 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 Нови Сад, 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.      
 


