Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
САВЕТ ЗА МЛАДЕ
Број: 06-163/2014-I
Дана:26.06.2014.
С о м б о р

ЗАПИСНИК
са 1. седнице Савета за младе Скупштине града Сомбора, одржане 26.јуна (четвртак)
2014.године у сали број 108/први спрат са почетком у 11,00 часова. Седници је присуствовало
укупно 8 од 9 именованих чланова Савета за младе, те је постојао кворум за одлучивање.
Присутни: Сања Смиљић, Јована Бјелић, Жељко Косановић, Драган Никодијевић, Дејан Ђорђевић,
Небојша Опачић, Тибор Киш, Тамара Стојковић
*Напомена: Дејан Ђорђић је услед пословних обавеза напустио седницу Савета за младе током
друге тачке дневног реда.
Одсутни: Мирјана Филиповић
Седницом руководи: Сања Смиљић, председник Савета
Остали присутни: Драган Ненадов, градски већник; Никола Пејовић, председавајући Комисије за
избор пројеката "ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 2014" и Комисије за избор пројеката ЛАП за младе 2014
Записничар: Зорка Милошевић, координатор Канцеларије за младе

Сања Смиљић, председавајућа Саветом за младе предложила је следећи:

Д н е в н и

р е д

1. Представљање рада Савета за младе
2. Информација о раду Комисије за избор пројеката по конкурсу ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014 и
Комисије за избор пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе 2014
3. Давање мишљења о Предлогу коначне ранг листе одобрених пројеката по конкурсу ПРОГРАМИ
ЗА ДЕЦУ 2014 са спецификацијом одобрених средстава
4. Давање мишљења о Предлогу коначне ранг листе одобрених по конкурсу за реализацију
Локалног акционог плана за младе 2014 са спецификацијом одобрених трошкова
5. Разно
Како није било предлога допуна дневног реда, чланови Савета су једногласно усвојили овако
предложен дневни ред.

*** ТОК СЕДНИЦЕ ***

ПРВА ТАЧКА : Представљање рада Савета за младе

Известилац: Сања Смиљић, председавајућа Саветом.
Сања Смиљић је присутне чланове Савета за младе упознала са надлежностима овог скупштинског
тела дефинисаног одређеним члановима Статута Града Сомбора и Одлуке о радним телима
Скупштине Града Сомбора.
У дискусији учествовали: Тибор Киш, Тамара Стојковић, Сања Смиљић, Никола Пејовић, Драган
Ненадов и Зорка Милошевић

1

Договорено је да се сви материјали за рад Савета за младе прослеђују путем е маил адреса, а
да се комуникација међу члановима Савета за младе може остваривати и путем Фејс Бука.
Тибор Киш, Тамара Стојковић и Никола Пејовић у функцији чланова свих претходних Сазива за
младе, Зорка Милошевић као записничар Савета, и Драган Ненадов, градски већник, новоименоване
чланове Савета су упознали са иницијативама претходних сазива попут:
•
оправке рутера за бежични Интернет чиме би бесплатни Интернет покрио Парк хероја;
•
адаптирања "Дома омладине" за потребе младих и стављање његових просторних капацитета
у функцијуу рада са младима
•
повезивања са другим Саветима за младе из локалних самоуправа у окружењу и размена
примера добре праксе
Договорено је да Савет на једној од наредних седница изради План рада, а Драган Ненадов је
члановима Савета за младе сугерисао да се са расписивањем конкурса "Програми за децу 2015" и
ЛАП за младе 2015 почне већ по усвајању Одлуке о буџету за наредну годину, како би се
конкурси расписали на време, и избегла тренутна ситуација одобравања конкурса крајем јуна.
Савет за младе се види као тело које својим мишљењем и иницијативама може да конкретно утиче
на побољшање положаја младих, те су чланови Савета за младе једногласно донели следећи
З А К Љ У Ч А К
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за финансије да благовремено достави Савету за младе Предлог ребаланса
буџета Града Сомбора у 2014.години, како би Савет за младе могао размотрити овај Предлог и
Скупштини града Сомбора поднети мишљење на исти, а које се односе на младе.
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Канцеларија за младе Града Сомбора да за следећу седницу Савета за младе сачини
информацију о стању рутера постављених на зграду Скупштине Града Сомбора (Жупанија) ради
емитовања бесплатног Интернета у Парку хероја.
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за скупштинске и извршне послове да благовремено доставља Савету за младе
Града Сомбора све предлоге одлука које се посредно или непосредно односе на младе, како би
Савет за младе могао Скупштини Града Сомбора доставити своје мишљење.

ДРУГА ТАЧКА: Информација о раду Комисије за избор пројеката по конкурсу ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ
2014 и Комисије за избор пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе 2014
Известилац: Никола Пејовић, председавајући Комисијом за избор пројеката по конкурсима "ЛАП за
младе 2014" и "Програми за децу 2014"

Никола Пејовић, председавајући комисијама за избор пројеката по градским конкурсима "ПРОГРАМИ
ЗА ДЕЦУ 2014" и "Локални акциони план за младе 2014" (у даљем тексту ЛАП за младе) упознао је
чланове Савета за младе о раду ових двеју комисија: свака комисија је одржала 3 седнице;
предложила је коначне ранг листе одобрених пројеката, као и конкретну спецификацију трошкова.
Сачињени су записници са сваке седнице те су исти достављени члановима Савета за младе.
Пејовић је присутнима образложио да је 500.000,00 динара колико је предвиђено за "ПРОГРАМЕ ЗА
ДЕЦУ 2014" скроман износ, што је проузроковало да 6 пројеката буде одбијено - а реч је о
пројектима:
1. Удружење "Породични покрет за развој Сомбора" Сомбор, пројекат "Едукација деце изван
система предшколског образовања" из разлога неусклађеног буџета и изузетно високог
учешћа хонорара и трошкова промоције пројекта у односу на читав буџет (86.6%).
2. Удружење "Удружење слепих Сомбор" и Удружење "Сомборски едукативни центар" Сомбор, су
поднело готово идентичне пројекте.
3. УГ"Акција сада" Сомбор, пројекат "Ја волим..." - пројекат не предвиђа никакав
конкретан рад са децом осим оног који се изведе у склопу редовне наставе, већ
искључиво презентацију онога што деца направе у својим школама.
4. Удружење уметничких, старих заната и домаће радиности-Сомбор, пројекат "Традиција за
будућност-стари занати" - пројекат не предвиђа никакав директан рад са децом, на
продубљивању њихових знања или вештина, већ искључиво презентацију рада Удружења
уметничких и старих заната, што се може извести и кроз редовну делатност овог
удружења, и без тражених средстава по овом конкурсу.
5. Друштво за борбу против рака, пројекат "Школа и родитељи за унапређење исхране и
физичке активности деце" - пројекат је веома добро замишљен али је преамбициозан.
Пејовић је нагласио да су избегавани трошкови штампања пропагандног материјала због малих
средстава по "Програмима за децу 2014" те да су обе Комисије у својим последњим записницима
Савету за младе предложиле конкретне смернице за формулисање и одобравање наредних конкурса.
Пејовић је објаснио да је Комисија лимитирала трошкове мајица на 500 дин/ком будући да су
подносиоци пројеката тражили различите суме за ову намену. Такође, Комисија је одбијала
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трошкове књиговодствених услуга, будући да је сматрала како удружења
књиговодствене услуге на годишњем нивоу, без обзира на број пројеката.

свакако

плаћају

Драган Ненадов, члан Комисије за избор пројеката ЛАП за младе 2014 је појаснио да је ове
године на конкурс за ЛАП поднето доста квалитетних пројеката, што је последица и већег фонда
којима је ЛАП у овој години располагао. Први пут од постојања ЛАПа за младе одобрено је
оволико много пројеката у целости. Комисија је реаговала у случајевима када су предложени
буџети пројеката били нереални или нелогични.
У дискусији која је уследила учествовали су: Драган Никодијевић, Тибор Киш, Тамара Стојковић,
Небојша Опачић
Драган Никодијевић је замерио Комисијама што нису биле доследне у (не)одобравању трошкова
књиговодствених услуга - појединим пројектима су ови трошкови одбијени, а другима прихваћени.
Он је навео да су трошкови књиговодства невладиним организацијама реални, и незаобилазни те
је сугерисао да се у следећем конкурсу јасно наведе који се трошкови узимају у обзир, а који
не. Никодијевић је такође предложио да се у наредном тексту конкурса јасно одреди проценат
учешћа трошкова хонорара, трошкова активности и осталих трошкова у укупном буџету. Тражио је
од Комисије образложење по којим критеријумима је вршено одбијање пројеката у конкурсу
"Програми за децу 2014", односно конкретно зашто су пројекти Удружења слепих и Сомборског
едукативног центра одбијени. Никола Пејовић је образложио став Комисије тиме да су ова два
пројекта веома слична, да су средства "Програма за децу" скромна те да се оба предлога
пројекта нису могла одобрити. Никодијевић је такође, тражио да се у наредном тексту ових
конкурса унесе тачан датум до када су рокови за подношење предлога пројеката, обзиром да
већина подносиоца пројеката не прати оба штампана листа у којима се објављује текст конкурса.
Никола Пејовић је из вишегодишњег искуства рада у Одбору за младе, и касније Савету за младе,
одговорио да је процедура потписивања текста конкурса временски непредвидива, те да је велики
ризик унети у текст конкурса фиксан датум. Небојша Опачић је појаснио да је Савет за младе у
прошлом Сазиву имао дискусију на ту тему, те је изгласао да се датум у тексту конкурса ипак
везује
за
дане
објављивања
у
штампаним
медијима,
због
непредвидивости
трајања
админситративних процедура.
Тамара Стојковић је Комисији замерила недоследност у одобравањеу истоветних позиција - тако
је за освежење, у различитим пројектима, одобравана различита цифра. Никола Пејовић је
објаснио да је то стога што су удружења и тражила различите своте средстава, али за
различисте врсте и сврхе припремања хране и освежења. Тамара Стојковић је предложила да се у
наредном тексту конкурса одреди фиксни лимит за књиговодствене услуге.
Дејан Ђорђић је у току ове расправе услед пословних обавеза напустио седницу Савета, као што
је и најавио пред почетак Седнице.
Драган Никодијевић је предложио да, иако је вођена обједињена расправа о оба извештаја
Комисије, Савет ипак гласа за извештај сваке Комисије појединачно, што је Савет и прихватио.
Са 6 гласова за, и 1 уздржаним гласом, Савет за младе је донео следећи

З А К Љ У Ч А К
ПРИХВАТА СЕ Информација о раду Комисије за избор пројеката по конкурсу ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ
2014.

Једногласно, Савет за младе је донео следећи

З А К Љ У Ч А К
ПРИХВАТА СЕ Информација о раду Комисије за избор пројеката за реализацију Локалног
акционог плана за младе 2014

ТРЕЋА ТАЧКА: Давање мишљења о Предлогу коначне ранг листе одобрених пројеката по конкурсу
ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014 са спецификацијом одобрених средстава

Коначна ранг листа одобрених пројеката по овом конкурсу је са спецификацијом одобрених
трошкова поднета члановима Савета за младе на разматрање. Како се највећи део дискусије о
овој тачки већ водио у претходној тачки дневног реда, Савет за младе је без расправе, са 6
гласова за, и 1 уздржаним гласом донео следећи

З А К Љ У Ч А К
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УСВАЈА се Предлог коначне ранг листе одобрених пројеката по конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014"
са спецификацијом одобрених трошкова и прослеђује се Градском већу на разматрање и
утврђивање.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Давање мишљења о Предлогу коначне ранг листе одобрених по конкурсу
реализацију Локалног акционог плана за младе 2014 са спецификацијом одобрених трошкова

за

Савет за младе је без расправе и једногласно донео следећи

З А К Љ У Ч А К
УСВАЈА се Предлог коначне ранг листе одобрених пројеката по конкурсу за реализацију Локалног
акционог плана за младе 2014 са спецификацијом одобрених трошкова и прослеђује се Градском
већу на разматрање и утврђивање.

ПЕТА ТАЧКА: РАЗНО
Како није било дискусије по последњој тачки дневниг реда, Савет за младе је завршио састанак
у 12:40 часова.

Председница Савета за младе
Сања Смиљић, с.р.
За тачност записника:
Зорка Милошевић
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