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Предлози за измене и допуне Одлуке о социјалној заштити града Ужица 
(„Службени лист града Ужица“, број 19/11) 

 
 
 
1.3. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ 
 

1. Допунити члан 31. тако што се у ставу 3. после тачке 6. додаје нова тачка која 
гласи „жене према којима је извршено насиље у породици“. 

 
Допуњени члан 31. сада гласи:  
 

Члан 31. 
 

Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и породици у 
стању социјалне потребе, који немају решено питање становања. Услуга социјалног 
становања пружа се у наменски изграђеним објектима у власништву града Ужица, без права 
на откуп. 
 
Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се: 
- становање у наменски изграђеним објектима; 
- стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу. 
 
Корисници социјалног становања у заштићеним условима могу бити: 

− корисници новчане социјалне помоћи; 
− самохрани родитељи; 
− стара лица; 
− лица која су као малолетна била под посебном заштитом државе (старатељство, 

хранитељство, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу); 
− особе са инвалидитетом; 
− избегла и интерно расељена лица; 
− жене према којима је извршено насиље у породици; 
− друга лица по стручној процени Центра за социјални рад. 

 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ допуне члана 31 
 
Економска несамосталност и стамбена необезбеђеност жена значајан су фактор 
остајања у насилној заједници или вишеструког враћања насилнику (и по изласку из 
Прихватилишта за жртве насиља у породици). 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 за жртве насиља у 
породици, а немају средстава за живот. То истовремено омогућава да Центар за 
социјални рад у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Ужице, 
као и другим службама изради интегрални план подршке за жену и њену децу и да на 
дугорочан начин реши проблем безбедности и социјалне потребе својих корисника.      
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2. МAТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА  

 
2. Допунити члан 55. тако што се после тачке 5 додаје нова тачка која гласи 

„потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за 
жене према којима је извршено насиље у породици“. 

 
Допуњени члан 55. сада гласи: 

 
Град Ужице у складу са Законом обезбеђује следеће видове материјалне подршке: 
1) једнократне новчане помоћи 
2) ванредне новчане помоћи 
3) једнократне помоћи у натури 
4) опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите 
5) потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 
6) потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за 
жене према којима је извршено насиље у породици 
7) делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за особе са 
инвалидитетом 
8) бесплатан оброк у Народној кухињи 
9) обезбеђење огрева. 
 
 
Додати нове чланове  
 
Потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за жене према 
којима је извршено насиље у породици 
 

Члан ... 
Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга могу користити жене према којима је 
извршено насиље у породици, без обзира што нису носиоци домаћинства односно обвезници 
плаћања стамбено-комуналних услуга, уколико је против носиоца домаћинства у коме живе 
одређена мера заштите од насиља у породици за исељење из породичног стана или куће, 
односно уколико су напустиле своје пребивалиште због угрожавања безбедности или страха 
од даљих ескалација насиља, без обзира да ли је покренут поступак за изрицање мера 
заштите од насиља у породици.  

 
Право из става 1. ове одлуке, жена према којој је извршено насиље може остварити у 
зависности од месечних прихода свог домаћинства, под следећим условима:  
 
- да се, као жртва породичног насиља, налазила на евиденцији Центра за социјални рад 
„Ужице“, државног органа (МУП, суд), или лиценцираног пружаоца услуга, 
- да има пребивалиште на територији града Ужица 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, 
- да власник стана у коме жена (привремено) станује, не остварује већ ово право, 
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- да је као закупац стана, закључила уговор о закупу са закуподавцем, којим је утврђено да 
плаћа трошкове закупа.  

Члан ... 
 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је потпуно уколико просечни месечни 
приход домаћинства жене према којој је извршено насиље у породици, у претходна три 
месеца у односу на месец подношења захтева, не прелази износ новчане социјалне помоћи 
утврђене за исто домаћинство у складу са законом.  

 
Члан ... 

Право на делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга има жена према 
којој је извршено насиље у породици чији je просечни месечни приход домаћинства, у 
претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, до 50% изнад износа новчане 
социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом. 

 
Члан ... 

Под стамбено-комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде, топлотне 
енергије, изношења смећа, одржавања стана и коришћења грађевинског земљишта. 

 
Члан ... 

Жена према којој је извршено насиље у породици подноси захтев за признавање права на 
ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга Центру за социјални рад ''Ужице''. 
 

Члан ... 
Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга признаје се за период од једне године 
према одлуци Центра. 
 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ допуне члана 55. 
 
С обзиром на то да према постојећем решењу право на ослобађање од плаћања стамбено-
комуналних услуга могу остварити домаћинства, а да су носиоци домаћинства односно 
обвезници плаћања стамбено-комуналних услуга у највећем броју случајева мушкарци, жене 
(према којима је извршено насиље у породици) најчешће не могу остварити ово право. 
Одвајање од насилног партнера за жене често значи преузимање улоге самохране мајке и 
представља значајан ризик од сиромаштва. Жене које напусте своје пребивалиште због 
(страха од) насиља или изађу из сигурне куће, а немају алтернативни смештај (код родбине, 
пријатеља) и довољно средстава за живот, посебно су угрожене. Имајући у виду да плаћање 
стамбено-комуналних услуга за домаћинства представља висок трошак и значајно 
оптерећење за кућни буџет, ситуацију ових жена и њихов процес изласка из насиља доста би 
олакшало ослобађање од плаћања ових услуга.  


