
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, 
144/2016 и 117/2020) 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  31.05.2021. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештајa о раду Центра за 
пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и Финансијског 
извештаја о приходима и расходима Центра за пружање услуга социјалне заштите 
„Мара“ Ниш за 2020. годину. 

 
II Предлог решења о усвајању Извештајa о раду Центра за пружање 

услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и Финансијског извештаја о 
приходима и расходима Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш 
за 2020. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања 
у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III    За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Милош Ранђеловић, директор Установе Центар за пружање 
услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш. 

 
 

 
Број: 622-6/2021-03 
У Нишу,  31.05.2021. 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 ___________ 2021. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај  о раду Центрa за пружање услуга 
социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и   Финансијски извештај о 
приходима и расходима Центрa за пружање услуга социјалне заштите 
„Мара“ Ниш за 2020. годину,које је усвојио Управни одбор Установе, 
Одлукама  број 253/1 и 253/2 на седници одржаној 08.04.2021.године. 
 
 II Решење о доставити: Центру за пружање услуга социјалне заштите 
„Мара“ Ниш, Градској управи за друштвене делатности и Градској управи 
за финансије. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________ године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

 
           ПРЕДСЕДНИК 

       ___________________ 
 

         др Бобан Џунић 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Управни одбор Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ 
Ниш за 2020. годину на седници одржаној дана 08.04.2021.године 
Одлукама  број 253/1 и 253/2 усвојио је Извештај  о раду Центрa за 
пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и   
Финансијски извештај о приходима и расходима Центрa за пружање услуга 
социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину и доставио га Градској 
управи за друштвене делатности. 
          Стручни рад у установи се у 2020.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 

           Индивидуални рад спроводио се кроз: дефектолошки третман, 
логопедски рад, и психолошка праћења, тестирања и корективну 
гимнастику. 
            Интеграција и социјализација (у корелацији са културно-забавним и 
рекреативним активностима) одвијала се кроз дружење са гостима активно 
учешће на рођенданским прославама, ликовним радионицама, спортским 
активностима (у установи и ван ње), шетњама по Чаиру, посетама 
ресторанима, где су до изражаја дошле усвојене навике учтивог понашања, 
свест о друштвено-моралним нормама, вредновање своје личности и 
социјалне иницијативе. 
             Захваљујући градским структурама а на предлог руководства, 
стручног тима и родитеља установа  се припрема за нову услуге Предах 
смештај, која ће у многоме олакшати свакодневни живот породица 
корисника. 
          Током децембра месеца дошло је до измена статута и правилника 
Центра, након чега се планирало са покретањем нових услуга и променама 
назива Центра. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју  „ Мара“ мења назив у Центар за пружање 
услуга социјалне заштите „ Мара“, са тенденцијом даљег ширења и 
увођења нових услуга. Услуге које ће се покретати у наредном периоду, 
поред постојећих, су Свратиште за децу и маде и Предах смештај. 

 
 
 
 



Градска управа за друштвене делатности  сматра да су  предложени 
Извештај  о раду Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ 
Ниш за 2020. годину и   Финансијски извештај о приходима и расходима 
Центрa за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш за 2020. годину 
сачињени  у складу са позитивним прописима и предлаже доношење 
Решења као у диспозитиву. 

 
 
 

 
                                                                                   ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 
      ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

                                                                                      ______________________________ 
                                                                                   КАТАРИНА МИТРОВСКИ 
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