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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
САВЕТ ЗА МЛАДЕ
Број: 06-229/2014-I
Датум: 29.09.2014.г.

З А П И С Н И К
са 2.седнице Савета за младе Града Сомбора која је одржана у понедељак,
29.септембра 2014.г. у сали 108 / први спрат зграде Скупштине Града
Сомбора. Савету за младе присуствује укупно 6 чланова, те постоји кворум за
рад. Седницом руководи Сања Смиљић, председавајућа Саветом за младе.
Присутни чланови: Дејан Ђорђић, Драган Никодијевић,
Мирјана Филиповић, Жељко Косановић, Сања Смиљић.

Тамара

Стојковић,

Одсутни чланови: Тибор Киш, Небојша Опачић, Јована Бјелић, Корнел Кесег
Остали присутни: Драган Ненадов, ресорни градски већник
Записничар: Зорка Милошевић, координатор Канцеларије за младе Града Сомбора

Сања Смиљић, председавајућа Саветом за младе је предложила следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Информација Службе за информационе и комуникационе системе о стању и
могућностима замене рутера за бежични Интернет
3. Усвајање Програма рада Савета за младе за период 2014-2015
4. Давање мишљења на Предлог Канцеларије за младе за употребу
неутрошених средстава намењених реализацији ЛАП-а за младе за
адаптацију и опремање Омлаиднског клуба и Канцеларије за младе
5. Разно
Предложени дневни ред је једногласно прихваћен.
*** ТОК СЕДНИЦЕ ***
ПРВА ТАЧКА: Усвајање записника са претходне седнице
Чланови Савета за младе Града Сомбора су благовремено добили Записник са
претходне седнице. Мирјана Филиповић је по овој тачки истакла да на првој
седници Савета за младе није била присутна пошто није била обавештена о
одржавању исте.
Предложени Записник је једногласно прихваћен.
ДРУГА ТАЧКА: Информација Службе за информационе и комуникационе системе о
стању и могућностима замене рутера за бежични Интернет
Известилац: Зорка Милошевић, координатор КЗМ Сомбор.
Зорка Милошевић је известила чланове Савета за младе да је Служба за
информационе и комуникационе системе одговорила на питање Савета за младе.
У свом допису под бројем:06-163/2014-I a који је скениран и благовремено
прослеђен члановима Савета за младе, објаснила је да је део опреме рутера
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оштећен услед временских непогода, те да се оштећени део не може заменити
због актуелних прописа који забрањују стављање у промет WiFi уређаја велике
снаге. Служба је предложила два решења:
1. или да се купи уређај мање снаге и самим тим мање покривности (око
30.000,00 РСД без трошкова монтирања), или
2. пројектовање, замена и куповина комплетног новог
система
који би са
већим бројем уређаја достигао првобитну покривеност градског Парка (око
60.000,00 дин без трошкова монитирања).
Иначе, приликом израде ЛАПа за младе, млади у Сомбору су, између осталог,
предложили да се јавни простори у граду покрију бесплатним бежичним
Интернетом.
У дискусији која је уследила учествовали су: Т.Стојковић, Д.Никодијевић,
Д.Ђорђић.
У дискусији је предложено да се
бесплатним бежичним Интернетом покрије
више локација у Граду Сомбору на којима се окупљају млади – пре свега Парк
Хероја у самом центру града, будући да се на њега ослањају Средња
медицинска, Средња текстилна школа, Педагошки
факултет и ОШ „Аврам
Мразовић“ те да деца и млади који се образују у овим школама проводе своје
време у Парку. Такође, као локације за увођење бесплатног бежичног
Интеренета су предложени тзв „Камени парк“ на Новој Селенчи (парк код
Самоизбора) који свакодневно користи велики број деце и младих те Трг
Светог Тројства у Сомбору.
Осим набаке уређаја, предложено је и да надлежне службе Градске управе
Града Сомбора траже донацију од провајдера Интернета и мобилне телефоније
у виду опреме за бежични Интернет и бесплатног Интернета, те да се на овај
проактиван начин покушају обезбедити бесплатне WiFi локације у Граду.
Савет за младе Града Сомбора је једногласно донео следећи
З А К Љ У Ч А К
ПРИХВАТА се Информација Службе за информационе и комуникационе системе о
стању и могућностима замене рутера за бежични Интернет.
Предлаже се Градској управи Града Сомбора да до краја 2014.г. изнађе
неопходна финансијска или спонзорска средства којим ће се обезбедити
бежични бесплатни Интернет у Парку хероја, парку на Новој Селенчи као и Трг
Светог Тројства.
Задужује се Канцеларија за младе Града Сомбора да извештава Савет за младе
о реализацији ове иницијативе.
ТРЕЋА ТАЧКА: Усвајање Програма рада Савета за младе за период 2014-2015
На претходној седници Савета за младе договорено је да се изради Програм
рада Савета за младе те да чланови овог скупштинског тела до наредне
седнице размисле о предлозима.
У дискусији која је по овој тачки дневнога реда вођена су учествовали:
Дејан Ђорђић, Сања Смиљић и Тамара Стојковић.
Дејан Ђорђић је предложио да се у 2015.г. у рад Савета за младе упланира и
упознавање са примерима добре праксе других Савета за младе у Србији те да
се у 2015.г. планирају средства за ове намене.
Тамара Стојковић је предложила да Савет за младе Града Сомбора у току свог
рада, а свакако пре буџетске 2015.г., формулише иницијативу ка Одељењу за
финансије и Градском већу Града Сомбора којом би се традиционална
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манифестација МУЗИКА НА ТОЧКОВИМА уврстила у Манифестације од значаја за
Град Сомбор чиме би са конкурсног прешла на буџетско финансирање. Ову
иницијативу Т.Стојковић је поткрепила тиме да је манифестација МУЗИКА НА
ТОЧКОВИМА јединствена манифестација којом се прославља Дан младих, те да је
Град Сомбор препознатљив по њој. Конкурсно финансирање је међутим ризично,
што је показала и ова година у којој, услед касног одобравања средстава за
Музику на точковима, иста није успела да буде организована од стране ОСЕКа. Како се омладинске организације често оснивају и гасе, Т.Стојковић је
предложила да организацијом МУЗИКЕ НА ТОЧКОВИМА руководи Канцеларија за
младе будући да јој је лакше исходовати дозволе, и да је трајнијег
карактера од удружења грађана.
Чланови Савета за младе Града Сомбора су једногласно усвојила оба ова
предлога те их уврстили у свој редовни програм рада уз напомену, да се
предложени програм може временом допуњавати .
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Давање мишљења на Предлог Канцеларије за младе за употребу
неутрошених средстава намењених реализацији ЛАП-а за младе за адаптацију и
опремање Омлаиднског клуба и Канцеларије за младе
Известилац: Зорка Милошевић, координатор
градски већник за област младих

КЗМ

Сомбор

и

Драган

Ненадов,

З.Милошевић и Д.Ненадов су чланове Савета за младе известили о томе да је
Омладинска задруга „Младост“ недавно изашла из закупа просторија у приземљу
тзв „Дома омладине“ којим управља КЦ “Лаза Костић“. У склопу адаптације ове
зграде, просторије које је користила ОЗ“Младост“ су делимично адаптиране и
сређене.
КЗМ Сомбор подноси иницијативу Градском већу Града Сомбора да се
неутрошеним средствима за реализацију ЛАПа за младе овај простор адаптира,
прегради на два дела и технички опреми како би га у једном делу користила
КЗМ Сомбор, а у другом делу би функционисао као омладински клуб.
Адаптација просторије би изводила двофазно: прва фаза би подразумевала
грубе грађевинске, занатске и инсталационе радове као и опремање основним
намештајем; ова фаза би се извела до краја 2014.г. неутрошеним средствима
ЛАПа за младе у износу од 866.967,72 дин, док би друга фаза била планирана
за 2015.г., а подразумевала би техничко опремање у износу од 445.200,00
дин.
Овим би се Канцеларија за младе Града Сомбора изместила из Градске управе у
„Дом омладине“ а омладински клуб би био на располагању свим омладинским
организацијама за потребе реализације ЛАПа за младе.
У расправи су учествовали: Д.Никодијевић, Д.Ђорђић, М.Филиповић, С.Смиљић и
Т.Стојковић.
Након расправе, чланови Савета за младе су једногласно усвојили следећи
З А К Љ У Ч А К
ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на Предлог Канцеларије за младе за употребу
неутрошених средстава намењених реализацији ЛАП-а за младе за адаптацију и
опремање Омладинског клуба и Канцеларије за младе, и предлаже се Градском
већу да овај предлог размотри и усвоји.
ПЕТА ТАЧКА: Разно
У овој тачки, Д.Никодијевић је предложио Савету за младе да донесе закључак
којим се сви записници са састанака Савета за младе чине доступним јавности
и то било кроз објављивање на сајту Града Сомбора, било кроз објављивање на
фејсбук групи Канцеларије за младе.
Као аргументе за овај предлог
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Д.Никодијевић је навео да су записници са Савета за младе који је
скупштинско тело свакако јавни, али нису лако доступни младима.
Након образлагања овог предлога, сви чланови Савета за младе су донели
једногласно следећи
З А К Љ У Ч А К
ПРЕДЛАЖЕ СЕ надлежним службама Градске управе Града Сомбора да записнике са
седница Савета за младе учине доступним на Интернету, а у циљу
транспарентног рада Савета за младе.
Како није било других предлога у склопу ове тачке дневног реда, седница
Савета за младе је завршена у 10.20 часова.

Записничар:
________________________
Зорка Милошевић

Председавајући Саветом за младе:
_____________________________
Сања Смиљић

