На основу члана 56 тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(" Службени лист Града Ниша ", број 101/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 05.02. 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
"Мара" у Нишу.
II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Мара" у Нишу упућује се
Скупштини Града Ниша на доношење.
III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређујe се Душица Давидовић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 144/33/2009-03
У Нишу, 05.02.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 4 Закона о јавним службама ( „Службени гласник РС“,
број 42/91, 71/94 и 79/05 ), чланова 65, 97, и 100 Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( „Службени
гласник РС“, број 36/91,79/91, 33/93, 53/93 67/93, 46/94,48/94,52/96, 29/01,
84/04, 101/05 и 115/05), и члана 37 Статута града Ниша ( „ Службени лист
града Ниша“, број 88/08), Скупштина града Ниша на седници
одржаној________________, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ „ МАРА“ У НИШУ
Члан 1
Назив Одлуке о оснивању установе за днени боравак деце и
омладине ометене у развоју( „ Службени лист града Ниша, број 12/94
)
мења се и гласи:
„ ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ
„ МАРА „ - НИШ“
Члан 2
Члан 1 мења се и гласи:
„Оснива се Установа за дневни боравак деце, омладине и одраслих
лица ментално ометених у развоју ( У даљем тексту :Установа).
Назив Установе из става 1 овог члана је : Центар за дневни боравак
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „ Мара „Ниш.
Члан 3
Члан 4 мења се и гласи:
„ Делатност Установе је боравак, исхрана, здравствена заштита,
васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру целодневног
збрињавања деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју,
у времену од 6,30- 17,00 часова „.
Члан 4
У члану 5 , став 2 мења се и гласи:
„ Шифра делатности Установе је: 85322 Остали социјални рад
Установе без смештаја - Целодневна брига о одраслим хендикепираним
лицима и хендикепираној деци.“

Члан 5
Члан 6 се брише.
Члан 6
Члан 9 мења се и гласи:
„ Надлежни орган за социјална питања Града је у обавези да утврди
нормативе и стандарде за обављање делатности у установи из члана 2 ове
одлуке“.
Члан 7
Члан 10 мења се и гласи:
„ Делатност Установе ће се финансирати у складу са Законом о
социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана и у складу
са одлукама Скупштине града Ниша о остваривању права из области
социјалне заштите, према могућностима Буџета града Ниша“.
Члан 8
У члану 13 , у ставу два , иза речи: „ Надзорног одбора „ и зареза
додају се речи:
„ доноси акт којим се уређује број и структура запослених, уз
сагласност Градоначелника“
Члан 9
У члану 15 , брише се друга алинеја .
Члан 10
Чланови 18 и 19 се бришу.
Члан 11
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“
Службеном листу града Ниша“.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Број_______
У Нишу ___

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф.др Миле Илић
______________________

Образложење
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара
„ је доставила Управи за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту
предлог Управног одбора Установе, за измену Одлуке о оснивању.
Одлуком Скупштине града Ниша број
01-267/94-9 од
21.07.1994.године основана је Установе за дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју.
На основу досадашње пракса Установа је, поред деце и прихватала
и све остале категорије лица са сметњама у развоју и свих старосних доба.
Изменом Одлуке би се и нормативно регулисао рад са свим
наведеним категоријама и на тај начин створио основ за одвајање
корисника по степену и врсти ометености и старосном добу.
Осим тога формирањем Установе на основи Центра, пружиће се
могућност формирања посебних боравака за лица са елементима аутизма,
лица старијих од 30 година, уз задржавање рада са децом и омладином са
умереним и тежим менталним сметњама у развоју.
Све наведено ће допринети бољем и квалитетнијем раду са
корисницима овог вида заштите, а у циљу деинституционализовања домова
за смештај истих.
в.д. НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ
ЗА ДЕЧЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
_________________________

