
 На основу члана 40. став 1. тачка 5.  55. и 213. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 24/11), члана 55. и 57. Одлуке о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Прибој ("Службени лист општине 

Прибој" број 4/11), Скупштина општине Прибој на седници одржаној дана __________ 

доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ УСЛУГЕ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ 

ЗА ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Члан 1. 

 Правилником о организацији услуге смештај у прихватилиште за жртве 

породичног насиља ( у даљем тексту: Правилник ) регулише се садржина услуга које се 

пружају корисницима у отвореној заштити, права и обавезе корисника, организација 

стручног рада, финансирање услуге и друга питања од значаја за организацију и 

функционисање услуге. 

 

      Члан 2. 

 Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља функционише 

као посебан сегмент Центра за социјални рад Прибој као пружаоца услуге, као вид 

ванинституционалног облика заштите жртава породичног насиља којима је ова услуга 

неопходна. 

 

      Члан 3. 

 Средства за реализацију ове услуге обезбеђују се из следећих извора: наменских 

средстава буџета општине Прибој, учешћа у трошковима услуге корисника који имају 

своје приходе, донација, прилога, поклона трећих лица и из других извора. 

 Средства из става 1. овог члана посебно се евидентирају у Центру за социјални 

рад Прибој, као наменска средства, у складу са правилима буџетског рачуноводства. О 

ангажовању наменских средстава одлучује директор Центра за социјални рад Прибој, у 

складу са законом, општим актом Центра и финансијским планом. 

 

      Члан 4. 

 Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује се 

деци и ненасилном родитељу у ситуацијама акутног насиља у породици, а нарочито у 

случају: 

 - наношења или покушаја наношења телесне повреде; 

 - изазивања страха претњом; 

 - присиљавања или навођења на сексуални однос; 

 - ограничавања слободе кретања или комуницирања са трећим лицима; 

 - вређања као и сваког другог дрског, безобзирног и злонамерног понашања. 

 

II  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

 

      Члан 5. 

 Корисник услуге смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља може 

постати свако лице из члана 4. овог Правилника које има пребивалиште на територији 

општине Прибој. 



 Изузетно, корисник услуге може постати и лице које нема пребивалиште на 

територији општине Прибој ако је испуњен неки од услова наведених у члану 4. овог 

Правилника и ако постоје слободни капацитети за пријем на смештај. 

 

      Члан 6. 

 Својство корисника утврђује Центар за социјални рад Прибој, по поднетом 

захтеву, издавањем упута у складу са законом, Одлуком о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Прибој и овим Правилником. 

 Пре издавања упута Центар за социјални рад мора прибавити изјаву корисника 

(ненасилни родитељ и дете старије од 10 година )  о сагласности за смештај у 

прихватилиште. 

 Уколико својство корисника услуге стиче лице из члана 5. став 2. овог 

Правилника упут издаје месно надлежан центар, а међусобни односи и висина 

трошкова услуге уређују се уговором који закључују Центар за социјални рад Прибој и 

упутни орган, месно надлежан за корисника. 

 

      Члан 7. 

 О одбијању захтева за стицање својства корисника услуге смештаја у 

прихватилиште за жртве породичног насиља као и о висини учешћа корисника у 

трошковима услуге Центар за социјални рад Прибој одлучује решењем. Против решења 

Центра за социјални рад Прибој може се изјавити жалба у року од 15 дана. О жалби 

одлучује Општинско веће општине Прибој. 

 

      Члан 8. 

 Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује се у 

трајању до 30 дана уз могућност продужења до најдуже 60 дана по процени стручног 

тима центра за социјални рад. 

 

      Члан 9. 

 Корисници услуге су дужни да: 

 - поштују кућни ред; 

 - чувају опрему и намештај у прихватилишту; 

 - надокнаде евентуалну штету уколико је проузрокују неодговорним 

понашањем; 

 - негују добре односе са другим корисницима у прихватилишту и домаћицама у 

објекту; 

 - сарађују и одржавају добре односе са стручним радницима Центра. 

 

      Члан 10. 

 Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља престаје истеком 

рока назначеним у упуту. 

 Услуга из става 1. овог члана може престати и пре наведеног рока уколико: 

 - корисник и стручни радник Центра процене да је престала опасност од насиља 

у породици због којег је корисник смештен у прихватилиште; 

 - корисник не поштује кућни ред и грубо крши правила сарадње са другим 

корисницима, домаћицама у објекту или стручним радницима центра. 

 

 

 

 



III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И СТРУЧНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА 

 

      Члан 11. 

 Висина трошкова услуге смештаја у прихватилиште за жртве породичног 

насиља утврђује се у складу са Одлуком о утврђивању цена услуга у прихватилишту 

коју доноси Скупштина општине Прибој. 

 

      Члан 12. 

 Право на смештај у прихватилиште за жртве породичног насиља корисник има 

24 сата непрекдино. 

 Корисник има право да даје иницијативе и предлоге за унапређење свог 

положаја како у прихватилишту тако и након изласка из њега. 

 

      Члан 13. 

 О раду прихватилишта за жртве породичног насиља непосредно се стара 

стручни радник Центра за социјални рад Прибој кога одреди директор. 

 У раду са корисницима учествује стручни тим центра ( социјални радник, 

правник, спец.педагог, психолог ), а по потреби и стручни сарадници ван центра  

(лекар, медицински техничар ). 

 

      Члан 14. 

 Стручни радник који се непосредно стара о раду прихватилишта за жртве 

породичног насиља води евиденцију захтева, издатих упута о признавању права, 

донетих решења о одбијању захтева, донетих решења о учешћу корисника у 

трошковима услуге. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

листу општине Прибој.  

 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

 Закон о социјалној заштити који је ступио на снагу 12.04.2011. године  и 

објављен у "Службеном гласнику РС" број 24/11 на нов начин уређује права и услуге из 

области социјалне заштите које обезбеђује јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 40. наведеног закона прецизирано је које су групе услуга у социјалној 

заштити, а члан 55. став 2. прецизира да је за обезбеђивање услугe смештаја у 

прихватилиште  надлежна јединица локалне самоуправе. 

 У складу са напред наведеним Законом о социјалној заштити Скупштина 

општине Прибој је донела Одлуку о правима и услугама из области социјалне заштите 

на територији општине Прибој која је објављена у "Службеном листу општине Прибој" 

број 4/11 и ступила је на снагу. Том Одлуком прецизиране су услуге које се грађанима 

општине Прибој обезбеђују, па је неопходно посебним општим актима све наведене 

услуге детаљније разрадити. 

 Једна од услуга која је обезбеђена грађанима општине Прибој је и услуга 

смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља. Доношењем  Правилника о 

организацији услуге смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља ближе би 



били прецизирани критеријуми и мерила за остваривање ове услуге, а акт је усклађен са 

одредбама Закона о социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама из области 

социјалне заштите на територији општине Прибој. 

 За услугу смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља већ су 

опредељена средства у буџету општине Прибој тако да нису потребна нова или додатна 

средства.  

 

 

 

       ОПШТИНСКА УПРАВА 

       Н А Ч ЕЛ Н И К 

       Миомир Чавић, дипл.правник 

  

   

  


