
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 Града Ниша", број 125/2008), 
  
 Градско веће Града Ниша, на седници од 08.10.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештајa о раду Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у 
Нишу за 2019. годину и Финансијског извештаја о приходима и расходима Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју 
„Мара“ у Нишу за 2019. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештајa о раду Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 
2019. годину и Финансијског извештаја о приходима и расходима Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у 
Нишу за 2019. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Мирјана Поповић, секретаркa Секретаријата за дечију и социјалну 
заштиту Градске управе града Ниша и Милош Ранђеловић, директор Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју 
„Мара“ у Нишу. 

 
 

 
Број: 795-5/2020-03 
У Нишу, 08.10.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 



           
 
 На основу члана 37. тачка 24. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008,143/2016 и 18/2019), Скупштина Града Ниша на 
седници одржаној ___________ 2020. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај  о раду Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 
2019. годину и   Финансијски извештај о приходима и расходима Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину,које је усвојио Управни одбор 
Установе, Одлукама  број 107/2-2 и 107/3-2 на седници одржаној 
27.02.2020. године. 
 
 
 II Решење доставити: Центру за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“  Ниш, Градској 
Управи Града Ниша - Секретаријату за дечију и социјалну заштиту и 
Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за финансије. 
 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________ године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  Бобан Џунић 

 
        _________________ 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Управни одбор Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш на седници одржаној дана 
27. 02. 2020. године Одлукама бр. 107/2-2 и 107/3-2 усвојио је Извештај  о 
раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину и   Финансијски 
извештај о приходима и расходима Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 
2019. годину и доставио Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. 
 
          Стручни рад у установи се у 2019.години изводио у оквиру пет 
васпитних група које су формиране на основу дефектолошких и 
психолошких принципа. 

- група за најмлађе кориснике 
- група корисника са кобинованим сметњама 
- група корисника из аутистичног спектра 
- група за омладину 
- група за одрасле кориснике 

            Поред рада у групи свакодневно је био присутан рад  у оквиру 
различитих радионица које су за циљ имале развијање и очување 
постојећих способности и капацитета корисника. 
           Индивидуални рад спроводио се кроз логопедски рад, корективну 
гимнастику, психолошка праћења,  тестирања и дефектолошке третмане. 

Интеграција и социјализација се одвијала кроз дружење са гостима 
активно учешће на рођенданским прославама, ликовним радионицама, 
спортским активностима, посетама ресторанима, где су до изражаја 
долазиле  усвојене навике учтивог понашања, свест о друштвено-моралним 
нормама, вредновање своје личности и социјалне иницијативе. 

 
           Током 2019. године установа је примила 4 нова корисника. 
           Организоване су бројне манифестације и пригодни програми у 
којима су учествовали корисници Центра или били домаћини бројним 
гостима и удружењима широм Србије, што је и хронолошки приказано у 
Извештају о раду Центра. 
 
          Викенд услуга реализовала   се сваке суботе кроз програме забавно-
рекреативног садржаја, у трајању од 6 сати. 

Установа се припрема за увођење нове услуге Предах смештај,  која 
ће у многоме олакшати свакодневни живот породица корисника. 

 
 
 



 
Секретаријат за дечију и социјалну заштиту сматра да су  

предложени Извештај  о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2019. 
годину и   Финансијски извештај о приходима и расходима Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину сачињени  у складу са позитивним 
прописима и предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 

 
 
 
 
 
 

               СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
       Мирјана Поповић 

 
                                                                             _______________ 
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OppacJ]hx Jirliii M9liranHO OUeTd.tttX y pltqu

"M

Ha ocnony rrJraua 2T.Ctaryra I{eurpa 3a AHeBH[r 6opanax AerIe,oMJraAuHe Lr oApacJrl{x Jlrua
MeHrilrruo oMererrux y pasrojy"Mapa"y Huruy,Yupannu o46op je na ceAHLIqlI ogpxanoj
nana 27 .02.2020.roxune Aoneo cre4ehy:

oAJrvKv

Vcraja ce nsneurraj o paAy Ilenrpa 3a AueBrrrl 6opanar AerIe,oMJraAI,IHe I{ oApacJI}Ix Jrvlra
Meurarruo oMereurrx y pasnojy"Mapa"y Humy sa 20l9.ro4uuy

O6pauoxerre

Mnrom Panfenonuh,4upemop I{enrya 3a AHeBH}r 6oparar AeIIe,oMiI4A}IHe }I
oApacJrrrx Jnrrla MeHTaJrHo oMereHlrx y pasnojy"Mapa"y Humy
nogneo je usremraj o pa[y I{eurpa"Mapa" 3a 20l9.ro4uuy.

Haron r,Bneror usneurmja ll paclpaBe uo uoje,rgnnM flfiTarb[Ma,roja cy cacraBurr Aeo
3arr[cHrrKa ca rroMeHyre ceAnlrrle,rlJraHoBr.r Vnpannor oa6opa jelHonlacHo cy ycnojunn
rrpeAnoxenn usnerrtaj,na je orufreuo Kao y AncrIo3r,ITLIBy oBe oAJryKe.

Vupanuu oa6op
Ilenrpa 3a AHeBHlr 6opanar AerIe,oMJIaAVHe vr

MEHTAJIHO OMETEH pasaqiry'' Mapa"y Hurry
I{r erronulfirpe4cg,f u ra r V. O.
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oppacn,.,lx iistia t4sfli titiHri oiiereHru y ietiq!
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Ha ocnony rilrana 2T.Craryral{enrpa 3a AHeBHr,r 6oparar AeIIe, oMJIaALIHe I,I oApacnrx nltrla
MeHTaJrHo oMereur4x y pasnojy"Mapa"y Hraruy, Ynpannu o46op je ua ce4nlaqu o4pxanoj

mna 27 .02.2020.rotuHe Aoueo cne4ehy:

onnvKv

Ycnaja ce Ouuancujcru usneurraj o rplrxoAlrMa r,r pacxo,qplMa I{eurpa 3a AHeBH}r 6opanar

,qeqe, oMJIaAIIHe I,I oApacJIIIx JILIqa MeHTaJIHo oMeTeHI{x y pasnojy"Mapa"y Hnnry ga

2019roauny.

Vrynnu uprD(oAr.r rleurpa ga 2019.roar.rny r.r3Hoce 45.3l9.92lr42prnapa(npuxogu LIs 6yuera
a pacxoAll 45.410.151r22 yumapa .

I{enrap je ocrBapr,ro 6yuercru 4e([uqur o.u{ocHo MarbaK rprxoAa tI rp}rMarba y I{3Hocy oA
90.229,80 Aurrapas6or rporuerba cpeAcraBar43 4onarluja ua pauujrx roAI{Ha.Kopuroname
MarbKa rrplrxoAa lI npl,IMarba y u3Hocy o1,90.229,80 Aunapahe ce npmurrl rr3 rpeneTrx
HeyrpoureHrx cpeAcrBaa(lonaqzj a)us panuj nx roArlua,Konto 3 | 17 12.
Y xona'nrorra (fuuancujcKoM pe3yimary s6or Kopl{roButrba I,I3 rpeHerl{x Heyrpomegl{x
cpeAcraBa ue janrsa ce MarbaK npxoAa r,r rprlMalba-le(buuur.IlpeocraJra HeyrpomeHa
cpeAcrsa(aonarluje)us panujnx roAr.rua-rr3Bop lpnnancvparua 15 y nsnocy oA I1.672,32

rufiapahe ce rpomurunaHaquH na roju ynpaBHLI oa6op 6yae ourywto.

O6pa:roxeme

,{uperrop I{enrpa Munour Paulenonuh u me$ palrynoBoAcrra Tarjana l4truh noArreJrll cy

usnemraj o np[xoAr.rMa r,r pacxoAr{Ma I{enrpa 3a AHeBHE 6opanar AeIIe, oMJIa,4}IHe I,I oApacn[x
Jrr.rrla MeHruurHo oMereHLIx y pasnojy"Mapa"y Humy sa 2019.roaruy.

Haros [3Heror n:remraja u pacupaBe no uoje4I,IH]IM rI]ITtuiI,IMa, xoja cy cacraBHI,I Aeo
3anrrcHlrKa ca rroMerryre ceAHr,rrle, tilranoBll Vnpanuor o46opa jegnouacuo cy ycnojr,rnlt

[pe,qJroxeHu nsnemraj, ua je oAJrfreHo Kao y,qtIctIo3HTI{By oBe oAnyKe.

flpe.uceAnnx Ynpannor og6opa
I{eurpa 3a AHeBHI{ 6opanar AeIIo,

oMJraAr.rHe r.I oApaclr{x JInqa.MeHTaJrHo oMereHI,Ix y pasnojy"Mapa"y Humy
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