
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 04.04.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

      I   Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја  о раду Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју 
„Мара“ за 2017. годину и  Извештаја о приходима и расходима - финансијског 
извештаја Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2017. годину. 

 
 

II   Предлог решења о усвајању Извештаја  о раду Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ за 2017. 
годину и  Извештаја о приходима и расходима - финансијског извештаја Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју 
„Мара“ Ниш за 2017. 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, секретар Секретаријата за дечију и 
социјалну заштиту - Градске управе Града Ниша и Милош Ранђеловић, директор  
установе Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју „Мара“ Ниш. 
 
 

Број: 448-14/2018-03 
У Нишу,  04.04.2018. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 



            
 
 На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008,143/2016), Скупштина Града Ниша на седници 
одржаној ___________ 2018. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ  Решења о усвајању Извештаја  о раду Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ за 2017. годину и  Извештаја о приходима и расходима-
финансијског извештаја Центра за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2017. годину, 
које је усвојио Управни одбор Установе, Одлукама   број 104/4 и 104/3 на 
седници одржаној 27.02.2018. 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 
  Мр Раде Рајовић 

 
        ___________________ 



  
 
 

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. 2018. године  Одлукама  бр. 104/4  и   бр.104/3  усвојио   је Извештај  
о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју „Мара“ за 2017. годину и  Извештај о приходима и 
расходима-финансијски извештај Центра за дневни боравак деце, омладине 
и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2017. годину 
и  доставио Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. 
 
          План и програм рада у 2017. години изводило је 35 радника. 
 

Рад са корисницима се одвијао сваког радног дана у недељи, у 
времену од 06:30 до 17:00 часова као и викенд услуга суботом у времену 
од 08:00 до 14:00 часова. 
           Стручни рад се 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 

  
            Са корисницима раде: стручне службе Центра, психолог и професор 
физичког васпитања, а за време боравка у Центру корисници су под 
сталним надзором здравствене службе. Циљ је да се што више обогати 
садржај активности који се нуди корисницима, због чега се посећују разна 
дешавања у граду (изложбе, спортске и културне манифестације, циркус, 
концерти) и учествује на истим.  

 
            Индивидуални рад спроводио се кроз логопедски рад, корективну 
гимнастику, психолошка праћења и тестирања и дефектолошке третмане. 

            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.  

 
 



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“ за 2017. годину и  
Извештај о приходима и расходима-финансијски извештај Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ Ниш за 2017. годину сачињени  у складу са позитивним 
прописима и предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 

            СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
      Мирјана Поповић 

 
      _______________ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ 
ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ„МАРА“ ЗА 2017. ГОД. 

У центру су збринути корисници који су различитих типова ометености и различитих 
старосних узраста. (лака, умерена, тежа ментална ретардација). Старосна доб корисника је од 
14 па преко 50 година, што указује на то да је њихов интелектуални развој давно завршен и 
да је стога могуће само наставити  рад на очувању усвојених способности и знања. 

Стручни рад са корисницима одвија се у пет васпитних група које су формиране на 
основу основних психолошких и дефектолошких принципа.  

• група за најмлађе кориснике, 
• група корисника са комбинованим сметњама,  
• група корисника из аутистичног спектра,  
• група за омладину 
• група за одрасле кориснике. 

Број корисника по групама не одговара нормативима и стандардима нашег Статута (у 
неким групама дупло више у односу на нормативе).  Све мање се јављају корисници млађег 
доба (до 15 година), због инклузивног образовања. Због тренутног састава корисника по 
групама (годишта, дијагнозе, функционалност...) размишља се о новој  прерасподели 
корисника и формирању нове групе, што за собом повлачи адаптирање неког простора у 
установи и прерасподелу радника. 

У раду са корисницима користимо мултидисциплинарни приступ, који подразумева 
укључивање већег броја стручњака. 

Поред рада у групи, свакодневно је присутан рад у оквиру различитих радионица, које за 
циљ имају развијање и очување постојећих способности и капацитета корисника. 

Индивидуални рад спроводио се кроз: 

• дефектолошки третман 
• логопедски рад 
• психолошка праћења и тестирања 
• корективну гимнастику 

Поред тога сваког месеца се организују: 

• -прославе дечјих рођендана,  
• -активности у кулинарској, филц, папирној, ликовној, креативној, радионици 

народне радиности, радионици свећа...,  
• -шетње парком, градским саобраћајницама, изложбама, биоскопима, 

позориштима, сајмовима…,посета угоститељских објеката ради социјализације 
корисника и примене усвојеног културног понашања. 



2                                                                                                                  Координатор Маријола Манчев, дипл. деф.  
 

 

Викенд услуга реализује се сваке суботе кроз програме забавно-рекреативног садржаја, у 
трајању од 6 сати (корисницима нису обезбеђена 2 оброка дневно, док се са надлежном 
управом не реши питање дистрибуције оброка). 

Захваљујући градским структурама а на предлог руководства, стручног тима и родитеља 
припремамо се за нову услуг- Предах родитељства, која ће у многоме олакшати свакодневни 
живот породица наших клијената. 

Сарадња са родитељима корисника одвијала се путем: 

-родитељских састанака и 

-психосоцијалне подршке (кроз саветовалиште за породицу) 

Априла родитељски састанци информативног карактера по групама о новој услузи 
„Психолошка подршка кроз саветовалиште за породицу“. Састанак водили псих. Г. 
Цветковић и вође група. У току разговора дата обавештења о томе докле се стигло са 
радовима на новом објекту, везано за услугу „Предазх од родитељства“. Старатељи 
замољени да доставе фотокопије решења о старатељству. 

Септембра заједнички родитељски састанак одржао директор са дневним редом: -
Вакцинација корисника и радника установе и Разно 

Родитељи обвештени да је била инспекција и да је потребна обавезна вакцинација 
корисника (за раднике није обавезујућа), против вируса хепатитиса Б. Родитељи треба да се 
распитају код свог лекара да ли постоје здравствене контраиндикације да приме ову вакцину 
и да потпишу сагласност, односно одбију вакцинацију уз одговарајуће образложење. 

После прокупљених сагласности установа ће упутити допис Дому здравља или 
Инфективној клиници за даљи поступак. 
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СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА КОРИСНИКА, ЕДУКАЦИЈЕ РАДНИКА, 
САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
У Дечјем културном центру 

13. јануара организовани одлазак на новогодишњу представу у Дечјем културном центру   

27. јануара, у Дечјем културном центру наши корисници присуствовали обележавању славе 
Св. Симеон Мироточиви; 

Коло српских сестара 

22. септембра  били смо гости у Светосавском дому, где је  Коло српских сестара обележило  
Малу госпојину, крсну славу, приредивши пригодну свечаност. 

 
Обележавање ,,Плаве недеље- недеље аутизма" од 27. марта- 2. априла 

Наши корисници учествовали: 

27. марта својим радовима на изложби слика у Галерији Нишког културног центра,  

28. марта присуствовали пројекцији филма за децу у биоскопу Купина,  

29. марта концерт за децу и родитеље у сали Синфонијског оркестра у Нишу, 

31. марта представа за децу „Чувари чисте природе“ у Позоришту лутака Ниш, 

1. априла Трибина за родитеље и стручњаке у сали Општине Медијана, 

2. априла обележавање Светског дана свесности о аутизму уз пригодан програм и затварање 
манифестације-у парку Св. Сава 

 

13. априла учешће на манифестацији „Кад замиришу јорговани“ у Нишкој Бањи, Где је В. 
Илић на конкурсу за ликовни рад освојио 2. место, 

29. маја цртање на тему „Мир почиње од мене“, поводом 30 година Међународне Трке Мира 
(Peace Run) и међународног Дана мира УН, а 21. септембра 2017. г. организује се изложба 
цртежа деце из целог света на јединственој локацији-у Колосеуму у Риму (за изложбу 
одабрана 4 рада наших корисника), 
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од 20.06 до 21.07. 2017 учешће на манифестацији ,,Културно лето“ које организује Дом 
културе у Прокупљу. Радови наших корисника били су изложени у истом током трајања 
манифестације. На дан затварања 21.07.2017 год. у емисији „Прокупље из дана у дан“ испред 
наше установе код Миљане Петровић гостовала је Милијана Ђорђевић. 

Спортски сусрети 

9. септембра Спортски сусрети дневних боравака југоистичне Србије, који су били одржани 
у Бојнику, где смо освојили златну медаљу у стоном тенису. Учестовало је шесторо  
корисника а у пратњи били: професор физичког васпитања С. Јованчоћ и дефектолог М. 
Миланов. 

Арт зона за све 

11. септембра учешће на другом међународном инклузивном фестивалу дечјег и 
омладинског стваралаштва, у организацији Дечјег центра из Зајечара и Селене Ристић 
Витомитовић. У припреми, организацији и пратњи корисника били дефектолог м. Манчев и 
професор физичког васпитања С. Јованчоћ. У оквиру Арт фестивала организована и продајна 
изложба радова корисника. 

Дечја недеља 

4. октобра посета ученичког парламента ОШ "Ћеле кула" (скеч, ликовна радионица, журка) 
6. октобра маскембал деце из вртића „Пинокио“ 
од 7- 10. октобра, у Официрском дому, одржао се Дечији фест, а на иницијативу удружења 
„Млади креативци-Растимо“. Ову идеју подржао је Град Ниш. Посебна пажња посветићена је 
инклузији и промоцији права деце и особа са менталним инвалидитетом. 

 
Сарадња са ШОСО "14. октобар" Ниш 

16. октобра учешће наших корисника са  плесном тачком на прослави 50 година ШОСО "14. 
октобар" Ниш 

1. новембра гостују на нашој прослави Дана установе плесном тачклом „Влтава“ 

Ноћ позоришта 

25. новембра, у Ноћи позоришта наша установа учествује са својим програмом на 7. 
међународној манифестацији у Дому културе у Прокупљу, осталим корисницима омогућено 
да у Позоришту лутака Ниш погледају инклузивну представу „Није лако бити дете“, са 
поруком „Да ја не повредим тебе, да ти не повредиш мене, да помогнемо једно другом, да 
мени и теби буде добро“ (Артур Шопенхауер). 

30. марта посета Сајму туризма у хали Чаир,  
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ДРУЖЕЊА И ДОНАЦИЈЕ  
 

19. јануара Тим глумаца и аниматора Драгане Плавшић нашим корисницима припремио 
представу „Принцеза против супер хероја у новогодишњој ноћи“ и радионице: моделовања 
балона, фото кутка, цртања по лицу, татуа за децу и ликовне радионице; 

26. јануара, Ученички парламент ОШ „Стафан Немања“ из Ниша посетио је наше кориснике 
поводом обележавања славе Св. Сава. Том приликом добили смо креативне поклоне у виду 
честитки, топлих пријатељских порука, оригами фигурице и слаткише.. Намера ученика и 
парламентараца школе била је дружење и жеља да бар мало улепшају свакодневницу ове 
деце и младих људи и да им озаре лица осмехом.  

26. фебруара ученици Ученичке компаније „Спаркле" (који су из Правно-биротехничке 
школе и баве се производњом играчака за децу), одржали су приредбу и музички програм 
везено за пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 
маргинализованих група становништва у Србији“, под покровитељством Невладине 
организације „Help“; 

16. марта успостављена сарадња са др. Марком Јовановићем, представником Acibadema, 
Медицинске групације из Турске, у смислу могућности бесплатних прегледа деце до 12 
година старости оболелих од фармакорезистентне епилепсије и дечје церебралне парализе. 
Циљ прегледа јесте утврђивање потенцијалних кандидата за даље лечење у Турској; 

22. марта дружење са чланицама Кола српских сестара уз рођенданску торту и поклоне за 
креативну радионицу 

19. априла  ускршње даривање и дружење са Клубом Геронтолошког центра, 

25. априла дружење са представницима Филозофског факултета и Савеза студената 
Филозофског факултета, који су на поклон донели едукативне играчке нашим корисницима 
(средствима прикупљеним у хуманитарним акцијама), 

6. јула Установа „Мара“ и Центар за породични смештај и усвојење добили су укупно 500 
хиљада динара од компаније “Lukoil Srbija”. Ова донације резултат је пројекта из области 
друштвено одговорног пословања под називом “Добра енергија покреће добра дела”. 
Средства ће бити искоришћена за набавку опреме за нову услугу „Предах смештај“. 

17. Октобра приредба гостујућег фолклорног ансамбла АНИП „Мозаик“, 

15. новембра традиционално дружење са чланицама Kола српских сестара, уз донацију 
материјала и алата за наше радионице и рођенданске торте 
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1.децембра донацију у виду играчака, од стране немачког дрзављанина, покојног Валтера 
Бехерта, уручили његова жена Милојка и рођак Петар Вукотић. Овим гестом желе да покажу 
да људска доброта и хуманост не познаје границе и да ће уз помоћ медија пробудити свест 
код људи да су и деца са хендикепом део нас, као и да покрену хуматирану акцију у 
Немачкој како би стигла помоћ корисницима Центра "Мара" у Нишу. 

Придружили смо се и акцији коју организује неформална група ,,Помоћ угроженим 
Нишлијама“ под називом ЧЕПеНИнг где смо до скора чепове односили госпођи Марини у 
Победину. А онда смо прихватили њихов  позив да  их носимо  у њихове просторије које су 
нам у комшилуку. 

 

ДАН УСТАНОВЕ 
1. новембра прослава Дана установе и крсне славе Св. Прохор Пчињски, уз свечани програм 
(тема „Србија“), у извођењу корисника наше установе и ученика из ШОСО „14. Октобар“. 

Поводом прославе директор М. Ранђеловић у интервјуу каже:  

„За око 60 корисника услуга Установе социјалне заштите за дневно збрињавање деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју Мара у Нишу обезбеђена је подршка 
и помоћ запослених који испуњавају највише стандарде стручности у овој области, каже 
директор Милош Ранђеловић. Ранђеловић је, поводом дана Установе и славе Св. Прохора 
Пчињског рекао да запослени у Мари учествују на стручним скуповима у области социјалне 
заштите, као и да је надоградња компетенција кадрова приоритет у раду. Повећањем 
просторног капацитета и броја запослених стручних лица, ова установа би у наредном 
периоду могла да брине о више од 60 особа са сметњама у развоју, колико их је тренутно. У 
Установи Мара једна од новоуведених услуга је викенд боравак и предах родитељству, а с 
обзиром на услове који постоје расте и интересовање, пре свега, родитеља деце са сметњама 
у развоју.“ 

НАГРАДЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ 
22. априла наш корисник Дарко Анђелковић освојио треће место на стонотениском турниру 
у Шапцу,  

9. маја Школа моде и лепоте у Нишу  је пригодним програмом обележила свој 134-ти 
рођендан и Дан школе. Директору Милошу Ранђеловићу и координатору стручног тима 
Маријоли Манчев додељене су захвалнице за успешну реализацију активности у оквиру 
пројекта “Јачање еколошке и грађанске свести младих у централној Србији" (где је наша 
установа била партнер), 
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8. септембра добили смо Захвалницу URBAN FEST-a, за помоћ у организацији XIII 
међународног студентског позоришног фестивала. 

11. септембра на 8. Спортским сусретима дневних боравака јужне и југоисточне Србије 
Захвалнице за учешће, као и Диплома, медаља и пехар Дарку Анђелковићу за освојено прво 
место у стоном тенису 

27. октобра Удружење „Балкан“ из Ниша уручило нам је Захвалницу за учешће у 
реализацији 8. фестивала националних мањина и заједница Републике Србије „Дани изворне 
музике-Ниш 2017“ 

 

ВОЛОНТИРАЊЕ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
Од 15. новембра до 15. децембра У оквиру организације АIESEC и пројекта  „Social care“ 
(„Брига за друштво“), у групним и индивидуалним активностима Центра „Мара“ из Ниша, 
волонтерала Dhouha Kady (23 г.) менаџер из Туниса. 

Активности: Представљање установе волонтеру, обилазак група и израда плана 
волонтирања; представљање волонтера корисницима уз заједничку журку; спортски дан;  
географска игра са заставама-уочавање, препознавање, цртање, бојење; радионица папирне 
галантерије и свећа, играоница, маскембал...; презентација афричке и азијске културе (храна, 
ношња, музика...); културно-забавне и рекреативне активности 

Са Школом моде и лепоте потписан Уговор о сарадњи, што подразумева праксу 
ученика другог разреда (смер здравствени неговатељ) сваког понедељка, Од 1. новембра до 
краја школске године. 

16 и 23. новембра пракса студената психологије 

 

 ЕДУКАЦИЈЕ РАДНИКА 
9-12. фебруара у Новом Саду, на научно-стручном скупу дефектолога и специјалних 
педагога Србије са међународним учешћем „Дани дефектолога 2017“, са темом „Актуелни 
приступи у раду са децом са сметњама и тешкоћама у развоју, особама са инвалидитетом и 
поремећајем понашања“, учествовала 2 дефектолога из наше установе 
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1. марта на округлом столу под називом „Промоција водича за културно компетентну 
праксу у социјалној заштити“ (у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту, 
који је одржан у просторијама Центра за породични смештај и усвојење) учествовали 
секретар и координатор стручног тима Центра „Мара“ 

13. марта у Нишу је одржан први Међународни симпозијум (домаћих и светских стручњака 
из те области) „Живети са аутизмом-из перспективе пацијената, родитеља и стручњака“. Из 
наше установе присуствовали стручни радници и сарадници са лиценцом; 

24. марта у школи са домом ученика „Бубањ“ одржана седма научно-практична 
конференција „Слушам и говорим“, са поруком да ја за обезбеђивање неопходних услова за 
живот особа са сметњама у развоју координисан рад лекара, дефектолога и просветних 
радника. Из наше установе присуствовали стручни радници и сарадници са лиценцом; 

4. маја Сајам услуга социјалне заштите за Нишавски округ, у Дому војске.  Сајам је отворио 
државни секретар Министарства рада Владимир Илић, а штандове је посетио и 
градоначелник Ниша Дарко Булатовић са већницом за соц. питања Тијаном Ђорђевић Илић.  
Активно учешће наше установе: 

-промо материјал (монографија, брошура, флајер), 
-изложба радова корисника, 
-плесна тачка корисника „Луди летњи плес“, 
-на стручном скупу уводна реч М. Оташевић,  
-презентација установе дипл. дефектолог М. Манчев. 
 

29. и 30. септембра на Филозофском факултету у Нишу одржана је Међународна 
конференција XIII Дани примењене психологије ,,Психологија у нама и око нас“. 
Присуствовали стручни радници и сарадници (дефектолози, психолози и лекари)..  

18 и 19. октобара чланови Коморе социјалне заштите (дефектолози М. Манчев, М. Миланов, 
Ј. Аритоновић. А. Момчиловић, психолози С. Радојевић, Г. Цветковић и секретар установе К. 
Ранчић) учествовали на Октобарским сусретима у социјалној заштити „Одговори на потребе 
корисника-професионални изазови“ 

24. 11. 2017. Састанак чланова делегације Друштва дефектолога Србије у Нишу 

30. новембра, у Регионалном центру за професионални развој запослених у 
образовању,одржана Регионална конференција „Корисници саветују и препоручују“, у 
оквиру пројекта „Учешће корисника у креирању услуга социјалне заштите“-у организацији 
Грађанског друштва PROTECTA. Конференцији су присуствовали представници локалних 
самоуправа, као и представници релевантних установа и организација које се баве 
социјалном заштитом на југу Србије. Из наше установе учествовале псих С. Радојевић и 
васп. М. Станковић. 



Координатор Маријола Манчев, дипл. деф.   9 
 

30. новембра, у Дому „Д. Радовић“ Комора социјалне заштите организовала програм обуке 
под називом „Примена скала за процену функционалне способности корисника и одређивање 
потребног степена подршке“. Учествовале деф. М. Миланов, Ј. Аритоновић и псих. Г. 
Цветковић. 

11. децембра предавање у сали Светосавског дома у порти Саборне цркве у Нишу. О теми 
СВА НАША ДЕЦА, АУТИЗАМ - ХРИШЋАНСКИ ПОГЛЕД говориo и својим личним 
искуством сведочиo др. Ненад Глумбић, редовни професор Дефектолошког факултета у 
Београду и Горан Маловић, логопед из Ниша. На предавању била деф. М. Миланов. 

15. децембра учешће проф. физ. васп., психолога  и координатора установе на семинару под 
називом „Физичко вежбањe деце са оштећењем вида – примери добре праксе“, који 
организује Асоцијација адаптивног пливања Србије - АДАПТС, у сали Универзитета у 
Нишу. Једнодневни семинар се састојао из теоретских предавања и интерактивне трибине. 
Предавачи и учесници дебате били су ауторитети из физичког вежбања и пливања особа са 
оштећењем вида, као и усшешни спортисти и тренери: Данијел Дејли (Белгија), Александра 
Грбовић, Иван Поповић, Петар Врањковић, Милош Грлица, Милан Петровић, Стефан 
Стевановић, Марија Милановић и Душан Галовић (сви из Србије). Циљ семинара је 
едукација професора спорта и физичког васпитања, пливачких тренера, специјалних 
едукатора и рехабилитатора, физиотерапеута, психолога, родитеља, персоналних асистената 
и свих оних који желе да се усаврше и побољшају своје знање из ове области. 

 

РЕКРЕАТИВНИ ИЗЛЕТИ 
16. јуна Једнодневни излет до Јагодине и манастира у Ђунису. 

26. августа Завичајно удружење грађана ,,Цариброд“ из Ниша, у оквиру пројекта 
Културног центра ,,Цариброд“ и донације Министарства спољних послова Републике 
Бугарске (у сарадњи са Генералним конзулатом Републике Бугарске у Нишу), организовало 
је Отворени час хипотерапије за кориснике центра ,,Мара“ из Ниша. Едукативни час 
одржали инструктори из Центра за хипорехабилитацију из Димитровграда (дефектолог, 
психолог, логопед, физиотерапеут), на локацији ,,Смиловска језера“. 

Осим хипотерапије корисницима је организована шетња око Смиловског језера и ликовна 
радионица. Релаксација после свих ових активности омогућена у ресторану Етно комплекса 
„Нишавска долина“ код Пирота. У пратњи корисника Центра ,,Мара“ били су: 2 дефектолога, 
психолог, проф. физичког васпитања, 3 васпитача, 2 лекара, медицинска сестра и неговатељ. 
Акцију организовали и спровели председник Завичајног удружења ,,Цариброд“ Љубен 
Алексов и заменик председника Перица Стојчев, а подршку дале и Славица Андонов из 
удружења ,,Балкан“ и Ангелина Андонов из удружења ,,Оаза пријатељства“.  
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У периоду од 28.08. до 02.09.2017 год. спроведен је рекреативни боравак у Липовцу 
за 16 корисника (осморо кориснике групе за одрасле и осморо корисника групе за омладину). 
У пратњи је било  седморо радника установе (лекар, дефектолог, психолог, васпитач, две 
медицинске сестре и неговатељ). 

 

НОВОГОДИШЊЕ  РАДОСТИ 
1. децембра донацију у виду играчака, од стране немачког дрзављанина, покојног Валтера 
Бехерта, уручили његова жена Милојка и рођак Петар Вукотић. Овим гестом желе да покажу 
да људска доброта и хуманост не познаје границе и да ће уз помоћ медија пробудити свест 
код људи да су и деца са хендикепом део нас, као и да покрену хуматирану акцију у 
Немачкој како би стигла помоћ корисницима Центра "Мара" у Нишу. 

 
22. децембра Савет за хуманитарне активности и Савет за социјална питања Канцеларије за 
младе Града Ниша, у сарадњи са васпитно образовним системом „Креативно перо“ из 
Београда, у акцији „Сви смо ми Деда Мраз“ посетили нашу установу и даривали хигијенске 
пакете, едукативне играчке и зимску гардеробу, 

25. децембра у Позоришту лутака корисници гледали новогодишњу представу „Како 
постати добро дете“ и добили новогодишње пакетиће од управе Града Ниша,  

27. децембра су наши корисници ишли у Дечји културни центар, где су присуствовали 
новогодишњој представи и добили велики пакет слаткиша, 

28. децембра презентацију о планети Земљи и свемиру приказали ученици 5. разреда из 
секција „Млади Цвијићи“ ОШ „Бубањски хероји“, 

29. децембра Предновогодишње дружење наших корисника и фудбалерки ЖФК „Раднички 
„2012“: културно уметнички програм клуба, демонстрација фудбалског умећа лоптом, 
заједничко пикање лоптом, дружење уз музику. 

 





791111 - Приходи из 
буџета Града Ниша ...................................  35493061,70

771111- Меморандумске 
ставке за рефундацију 
боловања (боловање 
преко 30 дана) - ................................... 202373,60

УКУПНИ ПРИХОДИ - ................................... 35695435,30

Економска класификација
Укупни расходи у 
2017. години

Расходи из буџета Града  
01.01.2017. - 31.12.2017. 

Расходи из осталих 
извора

411111- Бруто плате 24777389,29 24777389,29

Извештај о приходима и расходима-финансијски извештај   Центра за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју  „Мара“ Ниш за 2017.годину



412111- Доприноси ПИО 2973286 2973286
412211- Доприноси ЗО 1276035,8 1276035,8

412311- Доприноси ООН 185830 185830
413151- Превоз са посла и 
на посао (картице за 
превоз) 710715 710715
414121- Боловање преко 202373,6 202373,6
416111 - Јубиларна 
награда 456535,97 456535,97
421111- Трошкови платног 
промета 51007,18 51007,18
421225- Централно 
грејање 964209,63 964209,63
421324- Одвоз отпада 85278,2 85278,2
421411- Трошкови 
телефона 57273,51 57273,51

421414 Трошкови 
мобилног телефона 20460,19 20460,19
421421- Услуге поште 5000 5000
421512- Трошкови 
осигурања службеног 
возила 20412 20412
421522- Здравствено 
осигурање запослених 155190 155190
421919- Остали 
непоменути трошкови 
(Накнада за заштиту и 
унапређење животне 
средине - ЈКП Обједињена 
наплата) 17048,5 17048,5

422121- Трошкови превоза 
на службеном путу 3620 3620



422131- Трошкови 
смештаја на службеном 
путу 11400 11400
422411- Трошкови 
путовања ученика 23000 23000
423221- Услуге одржавања 
рачунара 84000 84000
423291- Остале 
компјутерске услуге 60000 60000
423311- Услуге 
усавршавања и 
образовања запослених 14400 14400
423321-Котизација за 
семинаре 39000 39000
423419- Остале услуге 
штампања 65000 65000
423432- Објављивање 
тендера и информативних 
огласа 30249,86 30249,86
423599- Остале стручне 
услуге 240000 240000
423621- Угоститељске 
услуге 156561 156561

423711- Репрезентација 109551,72 109551,72
423911- Остале опште 
услуге 145000 145000
424221- Услуге културе 80000 80000
424311- Здр. Заштита по 
уговору 18000 18000
424911- Остале 
специјализоване услуге 7568 7568

425113- Молерски радови 215000 215000



425117- Електричне 
инсталације 119520 119520
425119- Остале услуге и 
материјали за текуће 
поправке 11440 11440
425211- Механичке 
поправке 19102,96 19102,96
425222-  Поправке 
рачунарске опрема 88800 88800
425227- Поправке уградне 
опреме 39400 39400
426111- Канцеларијски 
материјал 19279 19279
426121- Расхооди за радну 
обућу и одећу 197724 197724
426131- Биодекорација - 
цвеће и зеленило 1500 1500
426311- Стручна 
литература за редовне 
потребе запослених 126670 126670
426321- Материјали за 
образовање 10800 10800
426412- Дизел гориво 150000 150000
426811- Материјал за 
чишћење 244679,12 244679,12
426911- Материјал за 
посебне намене 34415 34415

426912- Резервни делови 11965 11965

426919 Остали метеријал 
за посебне намене 146017,4 146017,4

444211- Казне за кашњење 15514,84 15514,84



465112- Остале дотације и 
трансфери 635405 635405
482131- Регистрација 
возила 23730 23730

482211- Републичка такса 24000 24000
482241-Општинске таксе 2000 2000
482251- Судске таксе 1570 1570
512211- Намештај 407500 407500
512212-Уградна опрема 32000 32000

УКУПНО 35623427,77 35421054,17 202373,6

Пословни резултат је позитиван у износу од 72007,53 динара. 

Овај суфицит потиче из буџетских средстава која су остала на рачуну због тога што су последњег радног дана 29.12.2017 године пред крај радног времена пренета на 
текући рачун Центра и пошто се извод добија следећег радног дана а у овом случају то је 03.01.2018. године ова средства су остала на рачуну Центра на дан 31.12.2017.
и није било могућности да се та средства врате буџету Града Ниша на дан 29.12.2017. године.
Ова средства која су остала на текућем рачуну Центра у износу од 72007,53 дин. су враћена буџету Града 05.01.2018. године.

Рекапитуллација

01.01.2017-31.12.2017.

Текући приходи ................................... 35695435,30
Текући расходи и издаци ................................... 35623427,77
Суфицит ................................... 72007,53

Директор Центра "Мара"
Милош Ранђеловић


	14-1 Resenje GV - MARA
	14-2 Resenje SG - Izvestaj Mara
	14-3 Odluka Mara Izvestaj o radu
	14-4 Izvestaj o radu 2017 Mara
	14-5 Odluka Mara Finansijski izvestaj
	14-6 Izvestaj o prihodima i rashodima
	Sheet1


