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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
САВЕТ ЗА МЛАДЕ
Број: 06-262/2014-I
Датум: 28.10.2014.г.

З А П И С Н И К
са 3.седнице Савета за младе Града Сомбора која је одржана у понедељак, 27.октобра
2014.г. у сали 108 /први спрат зграде Скупштине Града Сомбора. Савету за младе
присуствује укупно 6 од 10 именованих чланова, те постоји кворум за рад. Седницом
руководи Сања Смиљић, председавајућа Саветом за младе.
Присутни чланови: Дејан Ђорђић, Драган
Филиповић, Небојша Опачић, Сања Смиљић.

Никодијевић,

Тамара

Стојковић,

Мирјана

Одсутни чланови: Жељко Косановић, Тибор Киш, 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. Извештај Канцеларије за младе Града Сомбора о реализацији ЛАП-а за младе
2014 закључно са даном:21.10.2014.г.
3. Извештај Културног центра "Лаза Костић" Сомбор о
реализацији ПРОГРАМА ЗА
ДЕЦУ 2014 закључно са 23.10.2014.г.
4. Предлагање именовања Тима за мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе у
2014.години градоначелнику Сомбора
5. Предлагање именовања Тима за мониторинг и евалуацију ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ
2014.години градоначелнику Сомбора
6. 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. Сања Смиљић, председавајућа Саветом за младе, је напоменула да је Градска
управа испоштовала предлог Савета за младе са претходне седнице, те да се записници
Савета за младе Града Сомбора од скора могу преузети са званичног сајта Града
Сомбора.
Како није било никаквих примедаба на предложени Записник, нити дискусије по овој
тачки дневног реда, предложени Записник је једногласно прихваћен.

ДРУГА ТАЧКА: Извештај Канцеларије за младе Града Сомбора о реализацији ЛАПа
за младе 2014 закључно са даном:21.10.2014.г.
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координатор КЗМ Сомбор.

Зорка Милошевић је известила чланове Савета за младе да је закључно са 21.октобром
2014.године за реализацију ЛАП-а за младе повучено нешто више од половине одобрених
средстава, тачније укупно: 1.141.665,30 дин, док се на повлачење чека још
1.102.044,65 дин, тачније 803.544,65 дин (јер се ОСЕК одрекао средстава која су му
одобрена). У овој години, за разлику од претходне, није било проблема у вези са
најављивањем пројеката - сви реализатори пројеката који су повукли средства су и
најавили почетак радионица и активности у пројекту, осим неколико удружења који
тренутно припремају реализацију догађаја. О повученим средствима КЗМ Сомбор је
сачинила кратак извештај закључно са 21.октобром, а који је достављен члановима
Савета за младе.
Дискусија: По овој тачки дневног реда није било никакве дискусије.
Након излагања Зорке Милошевић по овој тачки дневног реда, чланови Савета за младе
су једногласно усвојили следећи
З А К Љ У Ч А К
ПРИХВАТА се Извештај Канцеларије за младе Града Сомбора о реализацији ЛАП-а за
младе 2014 закључно са даном:21.10.2014.г.

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај Културног центра "Лаза Костић" Сомбор о
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ 2014 закључно са 23.10.2014.г.
Известилац: Зорка Милошевић,

реализацији

координатор КЗМ Сомбор.

Зорка Милошевић је известила чланове Савета за младе да реализацију пројеката
одобрених по конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014" прати Културни центар "Лаза Костић"
који је и доставио писани извештај о искоришћеним средствима по конкурсу "ПРОГРАМИ
ЗА ДЕЦУ 2014". Закључно са 23.октобром 2014.г. повучено је 431.284,79 динара, док
је неискоришћено у овом тренутку преостало:68.715,21 дин. Обзиром да КЗМ Сомбор не
администрира овај конкурс, нема ни сазнања о евентуалним проблемима у реализацији
одобрених пројеката.
Дискусија: По овој тачки дневног реда није било никакве дискусије.
Након излагања Зорке Милошевић по овој тачки дневног реда, чланови Савета за младе
су једногласно усвојили следећи
З А К Љ У Ч А К
ПРИХВАТА се Извештај Културног центра "Лаза Костић" Сомбор о
ЗА ДЕЦУ 2014 закључно са 23.10.2014.г.

реализацији ПРОГРАМА

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлагање именовања Тима за мониторинг и евалуацију ЛАПа за
младе у 2014.години градоначелнику Сомбора
Известилац: Зорка Милошевић, координатор КЗМ Сомбор
Зорка Милошевић је информисала чланове Савета за младе, да ЛАП за младе Града
Сомбора за период 2013-2016, у одељку 6.5.6. предвиђа да процес праћења мониторинга
и евалуације одобрених пројеката врши трочлани Тим за мониторинг и евалуацију у
следећем саставу:
1. представник/ца локална самоуправа (Одељење за финансије)
2. представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за младе)
3. представник/ца Савета за младе
Одељење за финансије је предложило за члана овог Тима Мирјану Мацуру, испред
Канцеларије за младе је чланица овог Тима Зорка Милошевић, координаторка, а Савет
за младе града Сомбора треба да делегира једног члана како би Тим за мониторинг био
потпун и функционалан.
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Зорка Милошевић је изјавила да ће Тим за мониторинг имати посла у периоду од 22.до
31.децембра, у трајању од укупно десетак часова. Посао чланова Тима за мониториг
јесте да комисијски отворе сваки приспели Завршни извештај о реализацији пројекта,
провере
потпуност
приспеле
документације,
и
провере
тачност
финансијске
документације. Чланови Тима за мониторинг и евалуацију ће сачинити Извештај који ће
бити упућен Градоначелнику, Одељењу за финансије, Одељењу за друштвене делатности
и Савету за младе. Извештај Тима за мониторинг и евалуацију представља основни
материјал на основу којег ће се формулисати захтеви за следећи конкурс.
Дискусија: У дискусији која је уследила су учествовали Дејан Ђорђић и Небојша
Опачић. Небојша Опачић је скренуо пажњу на то да чланови Савета за младе који се
именују у Тим за мониторинг и евалуацију не би требало да буду реализатори
одобрених пројеката због сукоба интереса, али ако и јесу, да у том случају не би
требало да одлучују о конкретном пројекту који су реализовали, док преостале
пројекте могу да прегледају и евалуирају. Дејан Ђорђић се понудио да буде именован
у Тим за мониторинг и евалуацију ЛАП-а за младе из редова Савета за младе. Дејан
Ђорђић је потврдио да није учествовао нити у једном овогодишњем пројекту који се
финансира по конкурсу ЛАП-а за младе 2014 те да, самим тим и није у сукобу
интереса.
По овој тачки дневног реда, чланови Савета за младе су једногласно усвојили следећи
З А К Љ У Ч А К
ПРЕДЛАЖЕ СЕ градоначелнику Сомбора да у складу са Локалним акционим планом за младе
Града Сомбора за период 2013-2016 образује Тим за мониторинг и евалуацију Локалног
акционог плана за младе у 2014., те да у исти именује:
•
•
•

Зорку Милошевић, координаторку Канцеларије за младе Града Сомбора, за
председавајућом Тимом
Мирјану Мацуру, представницу Одељења за финансије Градске управе Града
Сомбора, за чланицу
Дејана Ђорђића, представника Савета за младе Града Сомбора, за члана

ПЕТА ТАЧКА: Предлагање именовања Тима за мониторинг и евалуацију ПРОГРАМА
ЗА ДЕЦУ 2014.години градоначелнику Сомбора
Известилац: Зорка Милошевић, координатор КЗМ Сомбор

Зорка Милошевић је обавестила чланове Савета за младе да градски конкурс "ПРОГРАМИ
ЗА ДЕЦУ" није ни изблиза тако добро организован како је то учињено са ЛАП-ом за
младе, што је велики пропуст будући да управо рад са децом треба да изискује
постављање најстрожијих критеријума.
У овом тренутку не постоји никакав правни основ за формирање Тима за мониторинг и
евалуацију пројеката који су одобрени по градском конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014",
док је формирање истоветног тима у ЛАПу за младе дефинисано самим ЛАП-ом за младе,
који је усвојила Скупштина.
У том смислу, Савет за младе може градоначелнику Сомбора предложити формирање
једног оваквог тела, а на градоначелнику је да процени да ли овакав Тим може да
буде користан Граду Сомбору или не. Претходни сазив Савета за младе је желео да
уведе ред у овај градски конкурс, и имао је интенцију да предложи формирање Тима за
мониторинг и евалуацију а по угледу на ЛАП за младе.
Уколико Савет за младе жели да предложи градоначелнику формирање Тима за мониторинг
и евалуацију "ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ 2014" Канцеларија за младе Града Сомбора предлаже да
његов састав буде креиран по угледу на ЛАП за младе, те да се задржи иста структура
чланова. Посао Тима за мониторинг и евалуацију ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ 2014 би био
истоветан оном за ЛАП за младе.
Дисусија: У дискусији је Мирјана Филиповић прихватила да буде чланица овог Тима
будући да ће Тим за мониторинг и евалуцију састанке имати крајем децембра, у време
када нема наставе у школама, те ће и она сама имати више времена на располагању.
Чланови Савета за младе
једногласно донели следећи

су

прихватили

овакав

З А К Љ У Ч А К

предлог

Мирајен

Филиповић

и

4

Записник са 3.седнице Савета за младе Града Сомбора – 06-262/2014-I

ПРЕДЛАЖЕ СЕ градоначелнику Сомбора да образује Тим за мониторинг
градског конкурса "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014." те да у исти именује:
•
•
•

и

евалуацију

Зорку Милошевић, координаторку Канцеларије за младе Града Сомбора, за
председавајућом Тимом
Мирјану Мацуру, представницу Одељења за финансије Градске управе Града
Сомбора, за чланицу
Мирјану Филиповић, представницу Савета за младе Града Сомбора, за члана

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗНО
У овој тачки дневног реда су се реч јавили: Дејан Ђорђић, Драган Ненадов и Зорка
Милошевић.
Дејан Ђорђић је изложио Савету за младе проблем неуређености централног парка у
Стапару, а који у највећој мери користе деца и млади. У паркићу не постоји јавна
расвете, стазица која води кроз парк је у веома лошем стању а са споменика отпадају
мермерне плоче те је читав овај парк крајње небезбедан за грађане Стапара, школску
и децу из вртића, као и за младе који свакодневно пролазе кроз њега, и окупљају се
у овом парку. Обзиром да је у питању јавни простор који користе деца и
млади,
Ђорђић је предложио да се Савет за младе обрати Дирекцији за изградњу града са
иницијативом да се у плану рада Дирекције за 2015.годину уврсти и уређење парка у
Стапару у смислу: увођења јавне расвете у паркић, адаптације споменика и уређења
шетне стазе кроз парк.
Чланови Савета су једногласно подржали ову иницијативу и задужили Канцеларију за
младе Града Сомбора да о истој званично обавести Дирекцију за изградњу града
Сомбора.
Драган Ненадов, градски већник за питања младих, је упознао чланове Савета за младе
да је Градско веће усвојило иницијативу о измештању Канцеларије за
младе у Дом
омладине и адаптацији просторије за омладински клуб, те да службе Градске управе
раде на овим задацима. Такође, обавестио је чланове Савета за младе да је Град
Сомбор ступио у контакт са Младинским центром Цеље, те да је у плану успостављање
сарадње између цељских и сомборских организација за младе, а што је потврдила и
Канцеларија за младе.
Зорка Милошевић је обавестила чланове Савета за младе да је Служба за комуникационе
и рачунарске технологије пронашла део (router-board)а који је неопходан за поправку
бежичног интернет рутера у Градском парку, те да укупна средства за ову поправку не
би требало да прелазе 24.000,00 дин. КЗМ припрема обраћање Градском већу од кога ће
и тражити покривање ових трошкова из буџетске позиције којом се финансирају
пројекти од значаја за локалну заједницу. Такође, Зорка Милошевић је обавестила
чланове Савета за младе да је Савет за младе Бачког Петровца изразио жељу да се
упозна са надлежностима и искуствима сомборског Савета за младе, те да ће у 2015.г.
Канцеларија за младе Града Сомбора гледати да упланира средства за овај сусрет.
Договорено је да се следећа седница Савета за младе Града Сомбора одржи почетком
новембра те да чланови савета расправљају о:
•
иницијативи Савета за младе да се "Музика на точковима" уврсти у буџет
Града Сомбора за 2015.г. у позицију манифестација од значаја за град
•
иницијативи Канцеларије за младе Града Сомбора да јој се у буџету за
2015.г. одобре средства за програм и рад са младима и организацијама младих
•
иницијативи прошлог сазива Савета за младе и КЗМ Сомбор да се у буџету за
2015.г., у буџетској ставци за реализацију ЛАПа за младе, упланирају
финансијска средства за мониторинг и евалуацију ЛАПа за младе
Како није било других предлога у склопу ове тачке дневног реда, седница Савета за
младе је завршена у 09.40 часова.

Записничар:
________________________
Зорка Милошевић

Председавајући Саветом за младе:

_____________________________
Сања Смиљић

