СТИГЛА САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЈЕМ
РАДНИКА
ЗА
”ПРЕДАХ
ОД
РОДИТЕЉСТВА”
Град Ниш, односно Центар за
бригу о деци ометеној у развоју Мара,
понудиће ускоро својим корисницима нову
услугу, популарно
родитељства“ .

названу

„Предах

од

Ова социјална услуга, како је појаснила чланица Градског већа
Тијана Ђорђевић Илић, подразумева да родитељи и старатељи могу
своју децу да оставе на извесно време на бригу запосленима у
Мари како би могли да обаве важне, понекад зивотне активности
које нису у ситуацији, јер се даноноћно, током целе године
брину о свом детету које има посебне потребе.
”Оно што је циљ и сврха ове услуге, што је и најважније, јесте
да ова деца остану да живе у својим биолошким породицама”,
каже Тијана Илић.
У оквиру Центра “Мара” пре више од две године почела је
доградња објекта у коме би родитељи деце ометене у развоју
могли да оставе своје малишане на 24-часовну бригу у то
максимално 40 дана годишње, било да је у питању два пута по 20
или четири пута по десет дана.
”Употребна дозвола је обезбеђена. Простор је завршен и уређен,
потреба за смештајем такође, а за почетак функционисања овог

пројекта чекала се сагласност Комисије Владе
за пријем у
радни однос 7 стручних радника који би обављали овај посао”,
каже Тијана Илић и напомиње да је сагласност стигла и да се,
пре објављивања конкурса мора изменити и систематизација
радних места у Мари, што ће, како је рекла, бити урађено врло
брзо.
Предах од родитељства” је неопходна родитељима и старатељима,
нарочито оним са децом која имају неки од најтежих облика
застоја у развоју.
„ Родитељи неће плаћати ову услугу, с обзиром да се рад Маре
финансира из буџета Града, и за ту намену је ове године
издвојено 66 милиона динара”, рекла је градска већница и
нагласила да ће ова услуга постати трајна.

Одлука о прекиду наставе
На основу члана 6. и 54. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 105. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др.
закон) и Препоруке Владе Републике Србије донете на седници
одржаној 14.02.2019. године, Градоначелник Града Ниша
15.02.2019. године донео је
О Д Л У К У
I Прекида се образовно-васпитни рад на територији Града Ниша
од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, имајући у виду да
је у протеклим данима забележен пораст оболелих од грипа
II О реализацији ове одлуке стараће се: Нишавски округ –
Школска управа Ниш, директори основних и средњих школа на

територији Града Ниша и Градска
Секретаријат за образовање.

управа

Града

Ниша

–

III Ову одлуку објавити на званичном сајту Града Ниша и у
„Службеном листу Града Ниша“.
O б р а з л о ж е њ е
Чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и
27(2018 – др. закон) прописано је да ће образовно-васпитни рад
бити прекинут у случају више силе и другим случајевима у
којима су угрожени безбедност и здравље деце, ученика и
запослених.
Влада Републике Србије је на седници 14.02.2019. године донела
препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у
основним и средњим школама продужи и следеће недеље, односно
да се настава у основним и средњим школама не одржава од 18.
до 22. фебруара 2019. године и да први радни дан за основне и
средње школе буде 25. фебруар 2019. године. Влада је ову
препоруку донела због смањења ризика и изложености ученика
вирусу грипа.
Када престану разлози за прекид образовно-васпитног рада,
школа ће надокнадити пропуштени рад, на начин који одреди
школа, по одобрењу министра.
На основу наведеног, Градоначелник Града Ниша донео је Одлуку
као у диспозитиву.
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања
Град Ниш, преко Школске управе Ниш, обавестиће Министарство
просвете, науке и технолошког развоја о донетој одлуци.
У Нишу, 15.02.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дарко Булатовић

Улица отвореног срца у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас фестивал
“Ниш у срцу” у оkвиру којег је одржана Улицa отвореног срца
која је угостила преко 20 коситмираних јунaка.
Принцезе и принчеви на тргу Стевана Сремца упознали су се и
дружили са великим бројем нишких малишана. Неки од гостију
карневала поред Деда мраза и његових помоћника, били су и
Снежана и Пепељуга, снешко белић Олаф, Вини Пу, Спајдермен и
Бетмен као и многи, многи други.
У оквиру обелажавања Улице отвореног срца, на фестивалу је
одржана и представа за децу по имену “Пут око света”, док је
касније наступио и бенд Јаyус јазз.
Улица отвореног срца је манифестација чије одржавање у
Београду траје преко 40 година. Ниш је први град који
организује овакву манифестацију и који ће се као град гост
наћи на овогодишњој Улици отвореног срца у престоници

Прва беба у 2019.години
Град Ниш је у 5 и 15 минута постао богатији за свог првог
суграђанина у 2019.години.
Малишана је на свет донела породиља Стефановић Неда, ово јој
је иначе друго дете.
Како је званично саопштено из породилишта дете је мушког пола
рођено у 5.15 сати,дужине 49 цм и тежине 2350 гр.

Раније у току ноћи градоначелник је традиционално даривао
породиљу која се нешто касније породила и на свет донела
дечака.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
БРЗОМ БРОДУ

ВРТИЋА

У

Нишко насеље Брзи Брод ће наредне године добити нови
вртић у коме ће бити места за стотинак малишана.
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас радове
на првој фази изградње овог обданишта, које ће се налазити у
старој згради ОШ “Др Зоран Ђинђић” која се комплетно
реконструише и добија још један спрат. Нови вртић имаће укупну
површину око 700 квадратних метара, од чега ће 350 бити
дограђено. Укупна вредност пројекта је око 40 милиона динара,
а планирано је да у њему може да борави између 100 и 120
детета, укључујући јаслице и све друге васпитне групе.
Градоначелник Булатовић је рекао да Град озбиљно
схвата проблем недостатка места у вртићима.
”Недавно је обданиште Дуванске индустрије прешло у
надлежност Пчелице. Дотације за боравак најмлађих исплаћују се
и приватним вртићима са лиценцом, под једнаким условима као и
оним из састава Пчелице, тако да чинимо све да смањимо листу
чекања, која је сада на нивоу од око 1700 деце, што је знатно
мање него пре само две или три године”, рекао је Булатовић и
за наредну годину најавио почетак изградње још једног вртића,
у насељу 9. мај, а затим и у другим деловима града у којима за
то постоји потреба.
Директорка Јавне предшколске установе Пчелица

Светлана Митић каже да ће се на овај начин значајно повећати
капацитети Пчелице, али и да ће то значити много и деце из
овог великог нишког насеља, која су тренутно усмерена ка
вртићима у насељу Никола Тесла, Нишкој бањи и Трошарини.
И председник Градске општине Медијана Небојша Коцић
каже да ће нови вртић значити много за људе из овог насеља, и
да је циљ да се свим грађанима обезбеде једнаки услови у било
ком делу града да живе.

Сарадња
Града
специјалне школе
ученика ”Бубањ”

Ниша
и
са домом

Секретаријат за пољоприведу је у сарадњи са предузећем
„Аграрсервис“ из Доњег Матејевца а у циљу едуковања што већег
броја најмлађих становника нашег Града успешно, окончао
пројекат са специјалном школом са домом ученика ”Бубањ”. У
склопу акције, специјалној школи поклоњено је два пластеникатунела која ће деци користити да на практичним примерима
развију основна знања о гајењу цвећа и поврћа а која ће
свакако позитивно утицати на њихов даљи развој.
На основу захтева специјалне школе са домом ученика ”Бубањ”
која остварује програм наставе и учења за образовни профил
цвећар-вртлар и у поступку је верификације образовни профил
повртар, организована су предавања за децу-ђаке са сметњама у
развоју и инвалидитетом у организацији Секретаријата за
пољопривреду и то две презентације у извођењу еминентних
стручњака са територије Града Ниша који су на најбољи начин
пренели основна знања о обради земљишта, о начину припреме
расада, саме садње и даљег одржавања биљака у пластеницима.

Презентацијама су присуствовала како деца тако и њихови
родитељи који су овај пројекат оценили највишим оценама и као
прави начин за укључивање локалне самоуправе и друштвено
одговорних предузећа у раст и развој своје деце.
Сарадњу Секретаријата за пољопривреду и школе свесрдно је
подржао и Градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић уз
констатацију да ова сарадња показује пут којим сви морамо да
се руководимо и да свако у оквиру својих могућности мора
помогати ономе коме је помоћ најпотребнија. Нагласио је и да
ће Град Ниш и надаље помагати сваком детету на градском и
сеоском подручју да развија своје способности јер нам је свако
дете битно и трудићемо се да свакоме обезбедимо што
квалитетнији развој.
Секретар секретаријата Саша Стоиљковић највио је да ће и
надаље стручна лица из Секретаријата за пољопривреду са децом
и васпитачима школе наставити интезивну сарадњу како би се
пренос знања наставио.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНИ СЛАВА И ДАН
ЦЕНТРА МАРА
Центар за дневни боравак деце и омладине Мара обележио је
данас дан установе, али и славу Светог Прохора Пчињског.

Сечењу славског колача, као и свечаној академији коју су за
бројне госте припремили корисници услуга ”Маре” и колектив
Центра, присуствовали су и Градоначелник Дарко Булатовић,
начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски,
представници бројних институција локалне самоуправе, као и
гости и сарадници из готово свих установа социјалне заштите са
територије целе земље.
24 рођендан Маре, као јединствене установе те врсте за дневни
боравак и збрињавање деце и омладине ометене у развоју,
искоришћен је и за изражавање захвалности бројним сарадницима
и пријатељима Центра, а
један од добитника овогодишњег
признања је и начелница Нишавског округа Драгана Сотировски.
Директор Центра Мара Милош Ранђеловић каже да у
јубиларну, 25 годину постојања и рада ова установа улази
спремна да и убудуће пружи максималну бригу и пажњу својим
штићеницима, али да кроз пружање нових услуга, попут предаха
од родитељства, помогне и родитељима и корисницима, и на тај
начин обогати своје капацитете и подигне ниво услуга, које та
категорија људи дефинитвно заслужује.
Градски већник Тијана Ђорђевић Илић нагласила је да
ће Град и надаље подржавати рад Центра Мара, како кроз
директна давања из Буџета, тако и кроз разне пројекте којима
ова установа конкурише код институција државе и локалне
самоуправе. Такође, она је поновила спремност да Град помогне
и посредује око решавања проблема недовољног броја запослених,
за све бројније услуге Центра, у искрену жељу да се ниво
издвајања, али и потребе Марете услуге из године у годину
смањују, и да буде све мање деце којима су овакве
специјализоване услуге потребне.

Нови мобилијар у Мраморској
После потписивања
унапређење

меморандума
положаја

о

обезбеђивању оквира за
Рома,који
су

потписали градоначелник Ниша и Министарство грађевинарства
,саобраћаја и инфраструктуре кренула је реализација програма
„Ромактед“,који подразумева промовисање доброг управљања и
оснаживање ромске заједнице
на локалном нивоу, а који је
подржан од ЕУ чији је
спровођење.

Савет Европе задужен за његово

На основу овог програма данас је у делу града где претежно
живи ромско становништво,на употребу предат мобилијар намењен
деци .
Ради се о пројекту који је подржала немачка развојна агенција
„Гиз“,а вредност изградње овог дечјег игралишта са неопходним
мобилијаром је 10 хиљада евра.
Градска већница Тијана Ђорђевић Илић присутвовала је отварању
дечјег игралишта и истакла да Град Ниш предузима низ акција
како би се унапредио положај Рома који чине значајан део
становништва.
Поред програма који се реализују ,постоје и пројекти који су у
фази припреме , а на којима ради специјално оформљени локални
тим на нивоу града.
Према њеним речима веома је важно и то,што су у реализацију
програма побољшања друштвеног положаја Рома умрежене све
институције које имају надлежност да се старају о заштити и
унапређењу положаја националних мањина и заједница.
За релаизацију програма „Ромактед“ град Ниш је формирао и
мобилни тим чији ће задатак бити директан рад на терену ,
кординатор програма на основу овлашћења градоначелника и члан
мобилног тима је Јелена Петрић.

Један од основних циљева овог програма је да кроз оснаживање
ромске заједнице помогну и појединцима
да користе своја
основна права и унапређују личне капацитете и вештине.

ПЧЕЛИЦА ДОБИЛА
ПОКЛОН ГРАДА

АУТОБУС

–

Малишани Јавне предшколске установе Пчелица више неће
морати пешице до Позоришта лутака или у посету другим
институцијама у граду, а то се посебно односи на децу из
вртића на рубним деловима града и на сеоском подручју, која су
због удаљености и компликованог превоза, најчешће остајала
ускраћена за могућност да погледају неку позоришну представу,
посете Ћеле Кулу, Медијану, Логор Црвени Крст, или неки други
значајни локалитет.
То је сада могуће, јер је Град Ниш, односно Дирекција
за јавни градски превоз данас уручила поклон Пчелици, модерни
нископодни, климатизовани аутобус, који ће, како је на
свечаном уручењу кључева рекао в.д директор Дирекције Милан
Милић, значајно унапредити капацитете ове предшколске
установа, пре свега када је едукација најмлађих у питању.
Реч је о возилу произведеном 2015. године које је пре
две године стигло у Ниш као поклон ГСП Београд, а по налогу
Председника Републике Србије Александра Вучића. Имајући у виду
да је нишка Дирекција за јавни градски превоз у фази
трансформације, створена је могућност да се ово модерно возило
уступи ономе коме је и најкорисније и најпотребније, а то су
свакако најмлађе Нишлије.
Градоначелник Дарко Булатовић, који је присуствовао

свечаном уручењу аутобуса, поручио је да је ово још један
доказ да држава и све њене инститиције воде одговорну
друштвену политику, и да се на листи приоритета налазе пре
свега деца.
”Деца су темељ и стуб сваке заједнице, и све у једном
друштву треба да буде усмерено и намењено њиховим потребама и
добробити”, поручио је Градоначелник Булатовић.
Испред ЈПУ Пчелица на вредном поклону захвалила је
директора Светлана Митић која је поручила да је ово велики дан
за све малишане и запослене у Пчелици, јер ће, после готово
две деценије, поново имати могућност да брзо и безбедно
превезу децу и њихове васпитаче до свих занимљивих места у
граду.
Поклону су се, наравно, највише обрадовали најмлађи
из вртића Бубамара, који су за ову прилику припремили
специјалну приредбу, а потом добила прилику да буду први
возачи и путници у свом новом црвеном аутобусу.

”РАДОСТ ЕВРОПЕ” У НИШУ
У оквиру обележавања Дечје недеље
у Клубу војске у Нишу
одржан је концерт ”Сусрети пријатељства – Радост Европе”.
Наступила су деца из Румуније, Македоније, Бугарске, Румуније
и наравно Србије, а по први пут, учествовала су и деца из
Кине, као специјални гости.
Манифестација ”Радост Европе” ове године се организује 49. пут
у Београду, док је Ниш ове године по 11 пут домаћин дела
учесника чувеног празника дечје песме и игре.
Организатори овогодишњег концерта су

Центар традиционалне

културе и духовности “Вук Стефановић Караџић” из Ниша и Дечији
културни центар из Београда, а покровитељи
Град Ниш,
Секретаријат за културу и информисање ,Градска општина
Палилула, Градска општина Пантелеј и Команда копнене војске
Србије.

