
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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 14.05.2019. 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“  у 
Нишу за 2018. 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 2018. годину. 
 

II   Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 
2018. 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 2018. 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“ у Нишу. 
 
 
Број: 476-3/2019-03 
У Нишу,  14.05.2019. 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, 18/2019), Скупштина Града Ниша на 
седници одржаној ___________ 2019. 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 
2018. 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 2018. годину, које је усвојио Управни одбор 
Установе, Одлукама   број 148/2 и 148/4 на седници одржаној 11.03.2019. 
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 
11. 03. 2019. године  Одлукама  бр. 148/2 и 148/4 усвојио је Извештај  о 
раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2018. 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 
2018. годину и  доставио Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. 
 
           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 

 
         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 логопедски рад, корективну 
гимнастику, психолошка праћења,  тестирања и дефектолошке третмане. 

          Током 2018. године примљено је 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.  
 

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 2018. 
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 2018. Годину сачињени  у складу са позитивним 
прописима и предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 

            СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
      Мирјана Поповић 

 
                                                                            _______________  





























791111 - Приходи из 
буџета Града Ниша ..................................... 39.992.441,01

УКУПНИ ПРИХОДИ - ..................................... 39.992.441,01

Економска класификација
Укупни расходи у 
2018. години

Расходи из буџета Града  
01.01.2018. - 31.12.2018. 

Расходи из осталих 
извора

411111- Бруто плате 27.206.965,23 27.206.965,23
412111- Доприноси ПИО 3.264.835,55 3.264.835,55
412211- Доприноси ЗО 1.401.158,71 1.401.158,71
412311- Доприноси ООН 204.052,32 204.052,32

413151- Превоз са посла и на 
посао (картице за превоз) 810.995,00 810.995,00    
дана

Финансијски извештај о приходима и расходима у 2018. години Центра за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш



416111 - Јубиларна награда 72.243,78 72.243,78

421111- Трошкови платног 
промета 53.524,07 53.524,07
421225- Централно грејање 1.048.810,17 1.048.810,17
421324- Одвоз отпада 110.861,66 110.861,66

421411- Трошкови телефона 64.460,71 64.460,71

421414 Трошкови мобилног 
телефона 37.086,94 37.086,94
421421- Услуге поште

421512- Трошкови осигурања 
службеног возила

19.338,00 19.338,00
421522- Здравствено осигурање 
запослених 197.996,07 197.996,07
421919- Остали непоменути 
трошкови (Накнада за заштиту 
и унапређење животне 
средине - ЈКП Обједињена 
наплата) 17.751,00 17.751,00
422121- Трошкови превоза на 
службеном путу
422131- Трошкови смештаја на 
службеном путу
422411- Трошкови путовања 
ученика 42.000,00 42.000,00
423211- Услуге одржавања 
рачунара 200.000,00 200.000,00
423291- Остале компјутерске 
услуге

423311- Услуге усавршавања и 
образовања запослених

423321-Котизација за семинаре 36.000,00 36.000,00
423419- Остале услуге 
штампања 120.000,00 120.000,00

423432- Објављивање тендера 
и информативних огласа

423599- Остале стручне услуге 264.000,00 264.000,00
423621- Угоститељске услуге 217.000,00 217.000,00
423711- Репрезентација 146.121,64 146.121,64



423911- Остале опште услуге 13.485,00 13.485,00
424221- Услуге културе 65.000,00 65.000,00
424311- Здр. Заштита по 
уговору 16.200,00 16.200,00
424911- Остале 
специјализоване услуге 5.748,00 5.748,00
425111- Зидарски радови 489.560,00 489.560,00
425117- Електричне 
инсталације

425119- Остале услуге и 
материјали за текуће поправке

425211- Механичке поправке 56.830,69 56.830,69
425219-Остале поправке и 
одржавање опреме за за 
саобраћај 3.500,00 3.500,00
425222-  Поправке рачунарске 
опрема 7.100,00 7.100,00
425227- Поправке уградне 
опреме
426111- Канцеларијски 
материјал 48.721,00 48.721,00
426121- Расхооди за радну 
обућу и одећу
426131- Биодекорација - цвеће 
и зеленило 5.000,00 5.000,00

426311- Стручна литература за 
редовне потребе запослених 124.690,00 124.690,00
426321- Материјали за 
образовање
426412- Дизел гориво 200.000,00 200.000,00
426611- Материјал за 
образовање 18.320,00 18.320,00

426791- Остали медицински и 
лабораторијски материјали 149.940,21 149.940,21

426811- Материјал за чишћење 285.987,48 285.987,48



426911- Потрошни материјал 120.285,20 120.285,20
426912- Резервни делови 2.670,00 2.670,00
426913- Алат и инвентар 31.032,00 31.032,00
426919 Остали метеријал за 
посебне намене 15.959,40 15.959,40
444211- Казне за кашњење 12.438,18 12.438,18
465112- Остале дотације и 
трансфери 2.081.479,00 2.081.479,00

482131- Регистрација возила 27.694,00 27.694,00
482211- Републичка такса
482241-Општинске таксе 2.000,00 2.000,00
482251- Судске таксе
512211- Намештај 259.900,00 259.900,00

512241- Електронска опрема 214.320,00 214.320,00

512511- Медицинска опрема 199.380,00 199.380,00
УКУПНИ РАСХОДИ 39.992.441,01 39.992.441,01 0,00

Рекапитуллација

01.01.2018-31.12.2018.

Текући приходи ........................................... 39.992.441,01

Текући расходи и издаци ........................................... 39.992.441,01

Разлика ........................................... 0,00

Директор Центра "Мара"
Милош Ранђеловић

Укупни приходи су једнаки укупним расходима у 2018. години па самим тим Центар није остварио ни суфицит ни дефицит у 2018. години. Пренета 
неутрошена средства за посебне намене из ранијих година у износу од 101.902,54 динара су из донација. Ова средства ће се трошити како управни одбор 
буде одредио а у складу са потребама центра.  
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