
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 

 Градско веће Града Ниша, на седници од 01.10.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју 
„Мара“ Ниш.  

 
 II Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш  
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 

 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се Мирјана Поповић,  секретарка Секретаријата за дечију и 
социјалну заштиту - Градске управе Града Ниша. 

 
 
 

Број:  769-1/2020-03 
У Нишу,  01.10.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 



На основу члана 13 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 
42/91,71/94, 79/05,81/05,83/05 и 83/14), чланова 10 и 113 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“,број 24/11) и члана 37 Статута Града Ниша(„Службени лист 
Града Ниша“, број 88/08, 143/16 и 18/19), 

Скупштина Града Ниша, на седници од, доноси 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ  БОРАВАК ДЕЦЕ, 

ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „ МАРА“ НИШ 
  

 
 

 
                                                    Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш“ („Службени лист Града Ниша“, бр. 
12/94, 8/09 и 94/10), назив Одлуке мења се и гласи: 

„О Д Л У К А О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 1 Одлуке мења се и гласи: 
„Оснива се Центар за пружање услуга социјалне заштите (у даљем тексту: 

Центар). 
Назив Центар из става 1 овог члана је: Центар за пружање услуга социјалне 

заштите „ Мара“ Ниш. “ 
 
 

Члан 3. 
 
Члан 4 Одлуке мења се и гласи: 
„Центар организује пружање услуга социјалне заштите: дневни боравак за 

децу и младе са интелектуалним тешкоћама, дневни боравак за са одрасле особе са 
интелектуалним тешкоћама, предах смештај, свратиште, прихватилиште за одрасла 
и стара лица. 

Радно време дневног боравка и свратишта  је од 6,30 до 17,00 часова а 
осталих услуга 00-24 часа.“ 

 
 
 
 

Члан 4. 
 
У члану 5 Одлуке, став 2 мења се и гласи: 

„Шифре делатности Центра су    
-8891-делатност дневне бриге о деци  који обухвата целодневно неговање и боравак 
деце са посебним потребама. 
-8720- социјално старање у смештајним установама за лица са тешкоћама у развоју 
која обухвата установе за лица са тешкоћама у менталном развоју, које пружају 
смештај,храну,надзор,заштиту,консултовање и неке облике здравствене неге. 
-8790-остали облици социјалне заштите са смештајем 
-8810-социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама. 
-8899-остала непоменута  социјална заштита без смештаја 
Остале делатности  везане за радно-терапијску активност особа: 



- 1721-производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и 
картона(између осталог производња врећа и кеса од папира) 
- 3299-производња осталих предмета(између осталог израда свећа) 
- 2341-производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета 
(обухвата приоизводњу:стоних керамичких производа и других керамичких производа 
за домаћинство,фигура и других  украсних предмета)“ 
 
 

Члан 5. 
 
Члан 9 Одлуке, мења се и гласи: 

„Оснивач је у обавези да обезбеди адекватну опрему за пружање услуга социјалне 
заштите према прописима којима су уређени услови и стандарди за пружање услуга 
социјалне заштите. 
 

 

Члан 6. 
 

Члан 10 Одлуке мења се и гласи: 
„Делатност Центра ће се финансирати у складу са одредбама закона којим се 

уређује област социјалне заштите и прописима Града Ниша којима се уређују права 
из области социјалне заштите на територији Града Ниша, према могућнностима 
Буџета Града Ниша.“ 

 
 

  
Члан 7. 

 
Центар је у обавези да усагласи статут са овом одлуком у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“. 

 
 

Број___________ 
У Нишу________ 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША  
 

                     Председник 
         Бобан Џунић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образложење 
 

 
 Одлука о оснивању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 

лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 
12/94, 8/09 и 94/10) мења се због проширења делатности, увођења нове услуге 
социјалне заштите прихватилишта за одрасла и стара лица. 
              Ову услугу пружао је Геронтолошки центар Ниш на основу годишњих уговора 
којим су регулисана међусобна права и обавезе актера у реализацији ове услуге на 
територији Града Ниша. Геронтолошки центар Ниш је ове услуге пружао до 
пандемије Covid 19. Пружалац услуге Геронтолошки центар Ниш је обавестио Град 
да није у могућности да пружа предметне услуге. 

     Како су ове услуге социјалне заштите неопходне да се обезбеде одраслим и 
старим  лицима у социјалној потреби као облик привременог збрињавања,  као и 
лицима која услед старости, хроничне болести болести или инвалидитета имају 
ограничене физичке и психичке способности да задовоље своје основне личне и 
животне потребе, неопходно је да ову услугу пружи друга установа. 

     Нова услуга се уводи у складу са Законом о социјалној заштити („Службени 
Гласник РС“бр.24/2011) и  Правилником о ближим условима и стандардима за 
пружање услуга социјалне заштите („Службенигласник РС“,број 42/13,89/18 и 73/19) 

Финансијска средства за измену наведене Одлуке обезбеђена су Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2020.годину, док ће средства у 2021.години и 2022.години бити 
обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021.годину односно Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2022.годину у складу са чланом 48. став 4. и 5. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 
62/2013,63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019). 

На основу свега изложеног, Градска управа Града Ниша –Секретаријат за 
дечију и социјалну заштиту предлаже доношење Одлуке. 

 
 
 
 
     СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА  

______________ 

Мирјана Поповић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Преглед чланова који се мењају 

 

Назив Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 

„Мара“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 12/94, 8/09 и 94/10) мења се и гласи: 

„ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И 

ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „ МАРА „ - НИШ“ 

 

Члан 1  

Оснива се Установа за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених 

у развоју (у даљем тексту: Установа). 

Назив Установе из става 1 овог члана је: Центар за дневни боравак деце, 

омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „ Мара „- Ниш. 

 

Члан 4 

Делатност Установе је боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно- 

образовни рад и радни третман у оквиру целодневног збрињавања деце, омладине и 

одраслих лица ментално ометених у развоју, у времену од 6:30- 17:00 часова. 

 

члан 5  

Установа је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има на основу 

Закона и ове одлуке. 

Шифра делатности установе је 8810- социјална заштита без смештаја за стара лица и лица 

са посебним потребама 

Одлуку о промени делатности Установе доноси оснивач. 

 

Члан 9 

 

Оснивач је у обавези да обезбеди адекватну опрему за боравак корисника 

Установе према Правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и 

нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за 

смештај деце и омладине ометене у развоју („Службени гласник РС“ број 88/93), 

Правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа 

социјалне заштите за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју („Службени 

гласник РС“, број 53/05) и у складу са могућностима Буџета Града Ниша. 

 

Члан 10 

 

Делатност Установе ће се финансирати у складу са Законом о социјалној заштити и 

обезбеђењу социјалне сигурности грађана и у складу са одлукама Скупштине Града Ниша 

о остваривању права из области социјалне заштите, према могућностима Буџета Града 

Ниша. 
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