
 
 На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/2013) 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 27.03.2013. године, доноси 
                                                                                           
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
           I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијског 
извештаја о пословању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину. 

 
          II Предлог решења о  усвајању Извештаја о  раду и финансијског извештаја о 
пословању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

 
         III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Милош Ранђеловић, в.д. директора  Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину. 

 
 
 

Број: 446-22/2013-03 
У Нишу, 27.03.2013. године. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 



 На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној 
___________ 2013. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај о 
пословању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју „Мара“  Ниш за 2012. годину, број  98 од  
01.03.2013. године, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 
98/1 на седници одржаној 01.03.2013. године. 
 
 
 II Решење доставити: Центру за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“  Ниш, Управи за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________ године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Миле Илић 

 
        ___________________ 
 
 

 



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 
01. 03. 2013. године Одлуком бр. 98/1  усвојио   је Извештај о раду Центра 
за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“  Ниш за 2012. годину и доставио Управи за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту. 

 План и програм рада у 2012. години изводило је 29 радника од 
којих је 19 упућено на рад са корисницима , а 10 радника је у заједничким 
службама. У протеклој години није дошло до промене у структури 
запошљених. 
 У 2012.години  издвојио се један број редовно долазећих 
корисника, њих 60 који су  свакодневно боравили у Центру, док се један 
део корисника, њих 30, повремено појављивало. Примљена су три нова 
корисника, један млађег узраста и два  корисника старијег узраста.  
Рад са корисницима се одвијао сваког радног дана у недељи, у времену од 
06:30 до 17:00 часова, али исто тако су организоване активности и у току 
викенда (ради се о ванинституционалним активностима). 

Програм рада се изводио у оквиру пет група, у којима су 
корисници распоређени по основу два критеријума – календарски узраст и 
дијагноза. У оквиру група се спроводио индивидуални и групни третман. 
Осим рада у групи рад се спроводио у оквиру радноокупационе терапије, а 
ту су и спортско рекреативне активности као и активности у 
социјализацији: одлазак у шетње, пласирање радова на изложбама, 
посећивање различитих манифестација културно образовног карактера, 
одлазак на излете ( једнодневне или вишедневне). 
 И даље су радионице актуелне код старијих корисника док је   
код млађих корисника примаран рад на социјализацији, осамостаљивању 
као и васпитно образовни рад.  
За сваког корисника је направљен индивидуални план подршке (ИПП) 
којим се одређује садашње стања детета и одређује ниво подршке која је 
потребна. 

        У оквиру социјалне инклузије , у просторијама установе „Мара“, 
пријатни су били тренуци дружења са ђацим из основних школа  „И.Г. 
Ковачић“ из Нишке Бање и „Сретен Младеновић Мика“. 

У циљу социјализације и осамостаљивања организовали смо 
шестодневни боравак у Брзећу у одмаралишту Бела Река. То је била 
јединствена прилика да се одвоје од родитеља и дужи период проведу ван 
куће. Овакво искуство им омогућава самосталност у свакодневним 
активностима а пре свега у бризи о себи самима. Неопходно је истакнути 



да је  са њима даноноћно било присутно стручно особље из Центра које је 
водило рачуна о њима , њиховим потребама и њиховом здрављу. 

Врло интересантни  су били  једнодневни излети на који су 
кренули корисници, родитељи и сви васпитачи.  
 Да  би побољшали  квалитет рада  наше установе и стекли увид 
у нова знања у раду са особама са сметњама у развоју  трудили смо се ( 
колико су нам материјалне прилике дозвољавале)  да вршимо сталну 
едукацију стручног особља. Семинари, научни скупови, трибине ... 
омогућавају како стицање нових знања тако и размену искустава.  
 

Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра 
да је предложени Извештај о раду Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју  "Мара" Ниш за 
2013.годину сачињен  у складу са позитивним прописима и предлаже 
доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 
 
 

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

      - НАЧЕЛНИК – 
     Мирјана Поповић 

 
      _______________ 

  



 
 
На основу члана 27.Статута Центра за дневни боравак деце,омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју``Мара``у Нишу,Управни одбор је на седници 
одржаној дана 01.03.2013. донео следећу: 
 
 
 
 
                                                 ОДЛУКУ 
 
 
Усваја се извештај о раду Центра``Мара``за 2012.годину. 
 
 
 
                                                  Образложење 
 
 
Милош Ранђеловић,в.д.директора Центра``Мара`` поднео је извештај о раду 
Центра``Мара`` за 2012.годину. 
 
Након изнетог извештаја и расправе по појединим питањима,која су саставни део 
записника са поменуте седнице,чланови Управног одбора једногласно су усвојили 
предложени извештај,па је одлучено као у диспозитиву ове одлуке. 
 
 
 
                                                                          За Управни одбор 
                                                                            Центра``Мара`` 
                                                                    Марко Нужда,председник У.О. 



Центар за дневни боравак деце, 

омладине и одраслих лица  

ментално ометених у развоју Мара 

Ул.Сестре Баковић бб 18000 Ниш 

Тел.018 4291972 

Жиро рачун: 840-666661-91; ПИБ 100620005; матични бр. 17006304 

 Web site:  www.mara.wsc.rs  
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ЦЕНТРА 

“МАРА „ 
 
 

2012 ГОДИНА 
 



ИЗВЕШТАЈ 
 
 
 

Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално 
ометених у развоју је у 2012. год. радио по плану и програму који је усвојен на 
седници Управног одбора одржаној дана  12.12.2011.године-.Сагласност на исти  
дала     је  Скупштина града Ниша.                                  . 
 

План и програм рада у 2012 години изводило је 29 радника од којих 
је 19 упућено на рад са корисницима , а 10 радника је у заједничким службама. У 
протеклој години није дошло до промене у структури запошљених. 
У 2012.години. се издвојио један број редовно долазећих корисника, њих 60 који 
су  свакодневно боравили у Центру, док се један део корисника, њих 30, 
повремено појављивало. Примљена су три нова корисника, један млађег узраста и 
два  корисника старијег узраста.  

Рад са корисницима се одвијао сваког радног дана у недељи, у 
времену од 06:30 до 17:00 часова, али исто тако су организоване активности и у 
току викенда (ради се о ванинституционалним активностима). Центар није радио 
са корисницима у периоду зимског и летњег распуста, а који су планирани у 
договору са родитељима као и на основу процене стручњака о потребама 
корисника за одмором у време празника и у  врелим летњим данима, а 
усаглашавани су и са школским распустима. 

Оно што је сигурно обележило протеклу годину а везује се за 
дугогодишњи рад установе је престижна награда коју нам је доделило Друштво 
дефектолога Србије, у знак признања за постигнуте резултате у васпитању и 
образовању деце и омладине ометене у развоју и унапређењу дефектолошке 
теорије и праксе. У питању је повеља „ Миодраг Матић“ која се традиционално  
додељује на Данима дефектолога , награда која потврђује напоран и интензиван 
рад са корисницима кроз разноврсне сервисе и радионице. 

Програм рада се изводио у оквиру пет група, у којима су корисници 
распоређени по основу два критеријума – календарски узраст и дијагноза. У 
оквиру група се спроводио индивидуални и групни третман. Осим рада у групи 
рад се спроводио у оквиру радноокупационе терапије, а ту су и спортско 
рекреативне активности као и активности у социјализацији: одлазак у шетње, 
пласирање радова на изложбама, посећивање различитих манифестација 
културно образовног карактера, одлазак на излете ( једнодневне или 
вишедневне). 

Стручне службе су  обављале свој посао, психолог Центра који је 
узимао учешће у свим сегментима рада са корисницима, у оквиру рада стручног 
тима, са родитељима..., професор физичког васпитања чије је ангажовање било 
усмерено на отклањању и ублажавању недостатака у области психомоторног 
развоја. За све време боравка у Центру корисници су под надзором здравствене 
службе. 

Структура корисника нам је наметала да у оквиру рада понудимо 
нове радионице, и као што смо предвидели планом за 2012.год, отворене су мини 



графичка радионица и кулинарска радионица. Такође је ове године почела са 
радом  радионица за израду играчака и употребних предмета од филца у оквиру 
пројекта  где је Центар „ Мара“ локални партнер немачкој организацији „ ИБ 
Бехиндертехилфе“ 

 
 

И даље су радионице актуелне код старијих корисника док је   код млађих 
корисника примаран рад на социјализацији, осамостаљивању као и васпитно 
образовни рад.  
За сваког корисника је направљен индивидуални план подршке (ИПП) којим се 
одређује садашње стања детета и одређује ниво подршке која је потребна. 
 

Оваквом организацијом рада, као и низом других активности које су 
се одвијале током читаве године, успели смо да се максимално приближимо 
остварењу наше мисије а то је подизање квалитета живота наших корисника. Да 
је тако постоје многобројни записи на основу којих се то може потврдити. 

 
Како постоји проблем изопштености особа са сметњама у развоју  

као и њихова перманентна потреба да на различите начине буду укључени у 
разне активности, да стварају, и да покажу да су равноправни чланови друштва и 
своје матичне средине наш примарни циљ током читаве године  је био социјална 
иклузија. Сталним активностима покушали смо да им омогоћимо бољу 
интеграцију и социјализацију.Показали смо да умемо да будемо добри домаћини 
али исто тако и да будемо гости вредни пажње. 
Управо у оквиру социјалне инклузије , у просторијама МАРЕ, пријатни су били 
тренуци дружења са ђацим из основних школа  И.Г. Ковачић из Нишке Бање и 
Сретен Младеновић Мика 

Дружили су се нама и ђаци из гимназије “Бора Станковић” као и 
ђаци из средње уметничке школе, а и студенати Правног факултета су били наши 
драги гости.  

Може се рећи да, традиционално, око Ускрса, имамо дружење са 
члановима клуба “Геронтолошког центра”. 

Кроз игру и песму дружили смо се са “Црквено играчким ансамблом 
Бранко” као и “КУД” из Хума. 

Пријатне музичке тренутке тренутке нам је пружила група људи из 
Енглеске која је провела недељу дана у нашем граду и ми смо им пружили 
прилику  да се друже са нашим корисницима.. 

Као и сваке године узели смо учешће на манифестацији “Недеља 
здравља уста и зуба“ која се ове године одвијала под мотом “ Право је време за 
здрав осмех“. Тим поводом је у нашој установи одржана изложба лиовних радова 
корисника  као и инклузивни програм са децом из вртића „ Пинокио“.  

По старом обичају  скромно али од срца смо обележавали све 
значајније датуме –  школску славу Св.Сава, 8.март, Ускрс, Дан планете Земље, 
крсну славу и дан установе... 

Стваралачке способности и кретивност наших корисника истакла су 
се кроз учешће на многобројним манифестацијама . 



Један од начина разбијања предрасуда био је да покажемо да деца и 
одрасли са сметњама у развоју могу да учествују и да се такмиче у спорту, у 
складу са својим способностима и могућностима.Учествовали смо на спортским 
сусретима деце дневних боравака јужне и југоисточне Србије у Прокупљу.   

Рекреативне активности су и даље заузимале значајно место у раду 
са корисницима. По први пут ове године корисници су кренули на куглање док су 
рекреативно пливање на базену Чаир и рекреативне шетње до спомен парка 
Бубањ, до Тврђаве....  причињавале радост и задовољство нашим корисницима.  

У циљу социјализације и осамостаљивања организовали смо 
шестодневни боравак у Брзећу у одмаралишту Бела Река. То је била јединствена 
прилика да се одвоје од родитеља и дужи период проведу ван куће. Овакво 
искуство им омогућава самосталност у свакодневним активностима а пре свега у 
бризи о себи самима. Неопходно је истакнути да је  са њима даноноћно било 
присутно стручно особље из Центра које је водило рачуна о њима , њиховим 
потребама и њиховом здрављу. 

Врло интересантни  су били  једнодневни излети на који су кренули 
корисници, родитељи и сви васпитачи.  

16.јуна смо ишли до Липовца који се налази на 23 км од Алексинца , 
испод обронака планине Лесковик  и при том посетили манастир Св. Стефан. 

30.јуна смо обишли манстир Св. Јован Богослов( познатији као 
Погановски манастир) и манстир у Сукову посвећен Успењу Свете Богородице а 
у повратку свратили до одмаралишта „ Гај „ у Дивљани. 
Из свега овога, да са пуним правом можемо рећи да смо апсолутно испунили 
план када  је у питању социјална инклузија. 

 Да  би побољшали  квалитет рада  наше установе и стекли увид у 
нова знања у раду са особама са сметњама у развоју  трудили смо се ( колико су 
нам материјалне прилике дозвољавале)  да вршимо сталну едукацију стручног 
особља. Семинари, научни скупови, трибине ... омогућавају како стицање нових 
знања тако и размену искустава.  

 
У току године смо остварили контакте са сличним установама у 

Србији те смо на тај начин мањали искуства са колегама из Новог Сада, Врања, 
Лесковца, Пирота, Прокупља....али исто тако је Центар остварио и међународну 
сарадњу. Установу је посетила немачка делегација која је упозната са начином 
рад установе. Удружење из Италије „ Пиколо фиоре“ чији је рад усмерен на особе 
са сметњама у развоју , како на локалној територији тако и у европском 
контексту( посебно на Балкану) такође је посетило установу и остварени су први 
контакти за размену искустава и знања у будућности. Центар је преко свог 
представника учествовао у пројекту „ РИСЕ“ ( регионална интеграција са 
социјалним ефектом) . Пројекат је допринео јачању контаката међу учесницима, а 
завршна активност пројекта је била изложба фотографија која се одржала у 
центру „ Мара“. 

Хумани људи који имају довољно слуха за особе са сметњама у 
развоју  пружали су нам подршку за оно што радимо и помагали да рад буде 
подигнут на виши ниво. 



Захваљујући акцији коју је организовала и спровела  ДЕЛТА  
фондација, успели смо да набавимо све потребне кућне апарате за кулинарску 
радионицу( шпорет, фрижидер, машина за прање суђа и остали  ситни елктични 
апарати), посуђе и кухињске елементе како за нову  тако и за стару кухињу. 

Вишегодишња плодна сарадња са младим лидерима окупљених у 
организацији „ ЈЦИ“ - Ниш није изостала и ове године те смо захваљујући 
њиховим ангажовањем, такође опремили простор у оквиру кулинарске 
радионице.  

 
Свака помоћ и подршка корисницима и установи пуно значи јер се 

на тај начин обогаћуји садржаји и активности које се реализујуа и ствара се 
могућност да простор за рад оплеменимо и учинимо што пријатнијим... 

Као битну чињеницу наводимо и то да је у овој години Град издвојио 
потребна средства за санацију подова у собама где бораве корисници.  

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                       В.д.директора Центра ``Мара`` 
 
                                                                                              Милош Ранђеловић 
 



 
 
На основу члана 27.Статута Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју, Управни одбор је на седници одржаној дана 
01.03.2013.године донео следећу: 
 
 
 
                                                  ОДЛУКУ 
 
 
Усваја се  Финансијски извештај   Центра``Мара``за 2012.годину. 
Укупни приходи у 2012. износе 29.094. 496,45 динара. 
Укупни расходи у 2012 .износе 29. 091.100,31 динара. 
                                                
 
                                                Образложење 
 
 
Милош Ранђеловић,в.д. директора и Оливера Николић,шеф рачуноводства  
Центра``Мара`` поднеле су Финансијски извештај  Центра``Мара`` за 2012.годину. 
Након изнетог извештаја и расправе по појединим питањима, која је саставни део 
записника са поменуте седнице,чланови Управног одбора једногласно су усвојили 
предложени извештај, па је одлучено као у диспозитиву ове одлуке. 
 
 
                                                             За Управни одбор 
                                                               Центра``Мара`` 
                                                            Марко Нужда,председник У.О. 
                                                         
 



 
 
 
 
 
Центар за дневни боравак                                                  
 деце, омладине и одраслих лица                                                    
 ментално ометених у развоју                                               
 Ниш, Сестре Баковић бб                                                                
 
                                                                                                             
 Тел/факс 018-4291 -972 ,4516-577,.4516-580 
 Т Р. 840-666661-91                                                        
 T.Р. 840-666667-73  НБС                                                        
                                                                                                   
  ПИБ   100620005            
 
 
 
                         
                                                                        
                                    ИЗВЕШТАЈ    О   ПОСЛОВАЊУ   У  ЦЕНТРУ  ЗА  ДНЕВНИ  БОРАВАК  
                                    ,, М А Р А,,   ЗА     2012. год. 
                                  
 
                        У  2012.год.  уплаћено   је   на име : 
 
                        П Р И Х О Д А: 
 
                        -БУЏЕТ  ГРАДА  ...................................................    28.254.857,63  дин. 
                        -ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ................         669.638,82  дин. 
                        -ОСТАЛИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСВЕРИ ПРАВ.ЛИ. 170.000,00 дин. 
                    
                                                               ________________________________________ 
                                                          У к у п н о:                                 29,094.496,45 дин. 
 
 
 
 
                          УТРОШЕНО  ИЗ  БУЏЕТСИХ  СРЕДСТАВА.             И             -ОСТАЛОГ 
 
                       -На име бруто  зарада...........................................19,921.111, 00  дин. 
                       -Доприноси  за ПИО.............................................  2,191.322, 00 дин. 
                       -Доприноси за  здравство............................. ......   1,225.149, 00 дин. 
                       -Доприноси  за незапосленост................................  149.408, 00 дин. 
                       -Превоз  са посла и на посао запослених...........      585.580, 00 дин.     
                       -Трошкови  централног  грејања............................ 1,087.552, 69 дин.   +80.502, 96 дин. 
                       -Трошкови  одвоза  смећа...................................          47.118, 68 дин. 
                       -Трошкови  платног  промета.................................             -                    +94.590, 50 дин. 
                       -Трошкови  телефона и мобилн.тел.......................    146.174, 66 дин.   +67.825, 34  дин. 
                       -Трошкови дневница и превоза  ученика.............              -                  + 112.650 ,00 дин 
 



 
 
                        -Услуге одржавања  рачунара и остало.......................32.192,00 дин   
                        -Услуге  образовања и усавршавања запосл. .............54.694, 00 дин. 
                        -Услуге  тендера и огласа.............................................. 5.400 ,00 дин. 
                        -Репрезентација..........................................................   17.200, 54 дин. 
 
                        -Санитарни  прегледи и остало...........................        6.400, 00 дин   +  8.900,00дин 
 
                        -Текуће  поправке и  одржавања зграде.............        18.915,66 дин.+192.084, 34 дин 
                        -Текуће одржавање опреме.................................         65.163,26 дин. 
 
                        -Материјал  :-административни.......................            49.124,18 дин. 
                        -Материјал  за  образовање и усавршавање......        120.000,00  дин. 
                        -Гориво  и остали материјал.....................................  113.654,38 дин.+102.100,00 дин 
                        -Материјал  за културу..........................................                 -                   57.390,00 дин. 
                        - Материјали  за  амбуланту.................................         48.507,10 дин. 
                        -Материјали за одржавање чистоће..................         122.586,02 дин. 
                         -Регистрација  возила.........................................          43.223 ,00дин 
 
                         -Исхрана  корисника................................................. 2,203.491,00дин.+14.890,00дин. 
                         -Набавка  профи штампача................................                                 +  106.200,00 дин 
 
 
         .                                                             ___________________________________________________ 
                                                                       У к у п н о  утрошено   :29,091.100,31 дин. 
 
                                                                            Буџет:........................28 ,253. 967, 17 дин 
 
                                                                            Остало:......................      837.133, 14 дин. 
                     . 
                   
                       
 
                   
                     
                      
                                                                                     Шеф  рачуноводства: 
                                                                                     Оливера  Николић 
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