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Број: 06-81/2016-VII

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈEКАТА ПО
КОНКУРСУ "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2016"
Комисија за избор пројеката по конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2016", именована
је Решењем градоначелника Сомбора број: 02-64/2016-II од 18.03.2016.г.,
заседала је у периоду од 01. априла до 06. априла 2016.г.
На конкурс "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2016" поднето је укупно 34 предлога
пројекта,следећих подносиоца:
1.УГ "СОМБОРСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР"
Пројекат: "КРЕАТИВНИ КЛУБ ЗА ДЕЦУ"
2.Карате клуб "Сомборац"
Пројекат: "СПОРТСКО ЕДУКАТИВНО ЛЕТО ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ"
3. Фудбалски клуб "СТАНИШИЋ"
Пројекат: "ФЕСТИВАЛ ФУДБАЛА У ОКВИРУ ПРОГРАМА "МОЈА ШКОЛА, МОЈ КЛУБ""
4.УГ "Центар за превенцију, едукацију и безбедност"Сомбор
Пројекат:
"КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ ОСМЕХ И ЗНАЊЕ"
5.УГ"ПУЛС" Бездан
Пројекат:"ДАН ДУНАВА"
6.Центар за развој образовања "ПЛАНЕТА"Сомбор
Пројекат:"ДЕЧЈИ НАУЧНИ КЛУБ (ДНК)"
7. Центар за индивидуални развој "ПСИХОЗОН"
Пројекат:"ЗАНИМАЦИЈА 2"
8. Кајакашки клуб "ДУНАВ" Бездан
Пројекат:"ОТВОРЕНА КАЈАКАШКА ШКОЛА"
9. Удружење жена "ШАРЕНИЦА" А.Шантић, пројекат "СТРАШИЛА, ЧУВАРИ ПОЉА"
10. Општински одбор Покрета горана Сомбор
Пројекат:ОПЛЕМЕНИМО ШКОЛСКА ДВОРИШТА
11.УГ"ПОДУНАВ" Бачки Моноштор
Пројекат: МОЈЕ СЕЛО НА СЕДАМ ДУНАВА
12.МД"Музика Вива" Светозар Милетић
Пројекат:НА ТАЛАСИМА МУЗИКЕ 3
13. УГ"НАТУРА" Сомбор
Пројекат:АКТИВНО ЛЕТО НА СЕЛУ
14. Удружење "БЕЗДАН ИНФО"
Пројекат:3.ТРАДИЦИОНАЛНИ ДЕЧЈИ КАМП
15. СУ"АЕРО КЛУБ СОМБОР"
Пројекат:"КОРИСНО ИСКОРИСТИ СВОЈЕ СЛОБОДНО ВРЕМЕ"
16.ОД"ЛОКЕТ" Телечка
ПРОЈЕКАТ: BÁCSGYULAFALVA, FELSZABADULÁS TÉR 3
17. Мађарско културно друштво "Петефи Шандор" Телечка
Пројекат: GYERMEKSZINJÁTSZO TÁBOR ÉS TÁJOLÁS (UTAZÁS)
18.УГ"БУЊЕВАЧКО КОЛО" Сомбор
Пројекат:ДЕЧЈИ УМЕТНИЧКИ КАМП
19.Удружење грађана "СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ СОМБОРА"
20. Гимнастички клуб "Младост" Бачки Моноштор
21. Добровољно ватрогасно друштво Станишић
22. Добровољно ватрогасно друштво Гаково
23. Oдбојкашки клуб Volley Stars
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24. Одбојкашки клуб "Елбрако Техноланд"
25. Одбојкашки клуб "Ас 025"
26. Друштво подводних активности Сомбор
27. Удружење организација техничке културе Сомбор
28. Студио за негу и одржавање тела "BODY & MIND 025"
29. УГ" Волонтер"
пројекат "ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ"
30. Одред извиђача "РАВАНГРАД"
пројекат "ШУМА ЈЕ ИЗВИЂАЧУ ДРУГ"
31. Удружење љубитеља коња "ЗАПАДНА БАЧКА"
пројекат "ЧЕТИРИ ТОЧКА ДРВЕНА"
32. УГ"ЛЕПТИРОВ ОБЛАК"
пројекат "НАСИЉЕ НЕМА ОПРАВДАЊЕ"
33. АТЛЕТСКИ КЛУБ "МАРАТОН"
пројекат "МИНИ ВИШЕБОЈ"
34. УГ "АКТ"
пројекат "Насилник није победник"

Сви пројекти су поднети у року.
Одбијени су следећи пројекти:
1. Удружење грађана "СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ СОМБОРА" - у задацима и циљевима
удружења није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце,
нити су деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов
постављен текстом конкурса.
2. Гимнастички клуб "Младост" Бачки Моноштор - у задацима и циљевима
удружења није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце,
нити су деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов
постављен текстом конкурса.
3. Добровољно ватрогасно друштво Станишић - у задацима и циљевима
удружења није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце,
нити су деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов
постављен текстом конкурса.
4. Добровољно ватрогасно друштво Гаково - у задацима и циљевима удружења
није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце, нити су
деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен
текстом конкурса.
5. Oдбојкашки клуб Volley Stars - у задацима и циљевима удружења није
наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце, нити су деца у
статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен текстом
конкурса.
6. Одбојкашки клуб "Елбрако Техноланд" - у задацима и циљевима удружења
није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце, нити су
деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен
текстом конкурса.
7. Одбојкашки клуб "Ас 025" - у задацима и циљевима удружења није
наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце, нити су деца у
статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен текстом
конкурса.
8. Друштво подводних активности Сомбор - у задацима и циљевима удружења
није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце, нити су
деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен
текстом конкурса.
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9. Удружење организација техничке културе Сомбор - у задацима и циљевима
удружења није наведен рад са децом, нити унапређење положаја деце,
нити су деца у статуту истакнута као циљна група, што је услов
постављен текстом конкурса.
10.
Студио за негу и одржавање тела "BODY & MIND 025" je
предузетничка радња која, обзиром да је профитна, нема право на
конкурисање за "ПРОГРАМЕ ЗА ДЕЦУ 2016".
Одбачени су следећи пројекти:
1. УГ" Волонтер",пројекат "ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ" - Комисија сматра
да је превише буџета пројекта планирано за хонораре (50%), да у
радионицама које су посвећене рециклажи и које се спроводе у школама,
на настави, нема потребе да 39% буџета оде на материјал за рад,
материјал за рад са децом није прецизно спецификован и Комисији исти
није јасан овај трошак.
2. Одред извиђача "РАВАНГРАД",пројекат "ШУМА ЈЕ ИЗВИЂАЧУ ДРУГ" - у
предлогу пројекта нису дате конкретне и прецизне активности које се
планирају изводити са децом, није видљиво како ће се остварити
зацртани циљ. Комисија сугерише да следећи предлози пројеката буду
конкретнији, те да се проучи текст самог конкурса.
3. Удружење љубитеља коња "ЗАПАДНА БАЧКА", пројекат "ЧЕТИРИ ТОЧКА
ДРВЕНА" - према мишљењу Комисије идеја пројекта је занимљива али не
разрађена. Активности би требало прецизније осмислити, оне би требало
да трају дуже од једног дана и да осим јахања коња нуде неке друге
садржаје задецу. Ефекат би био већи и боље ако би се укључио већи
број деце од планираног.
4. УГ"ЛЕПТИРОВ ОБЛАК" , пројекат "НАСИЉЕ НЕМА ОПРАВДАЊЕ" - Комисија је
мишљења да би пројекат био много бољи и ефектнији уколико би се сама
деца укључила у прављење представе, осим што су само конзументи.
Обзиром на природу пројекта (играна представа) Комисија предлаже да
УГ предложи свој пројекат или Народном позоришту Сомбор или Културном
центру "Лаза Костић".
5. АТЛЕТСКИ КЛУБ "МАРАТОН" , пројекат "МИНИ ВИШЕБОЈ"- Комисија сматра да
је пројекат чисто спортски догађај (такмичење) те да је потребно
упутити пројекат на спортске конкурсе Града Сомбора, а не на
"ПРОГРАМЕ ЗА ДЕЦУ".
6. УГ "АКТ" , пројекат "Насилник није победник" - Комисија сматра да се
постављањем билборда неће утицати на смањење вршњачког насиља, те да
је једна радионица са децом на ову тему недовољна да би се превенисао
овај проблем.
За финансирање се предлажу следећи пројекти:
Подносилац и назив
пројекта
1.УГ "СОМБОРСКИ
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР"
Пројекат:
"КРЕАТИВНИ КЛУБ ЗА
ДЕЦУ"

Висина
тражених и
одобрених
средстава
Тражено:
100.000,00
Одобрено
11.000,00

Структура одобрених средстава

Планиране
активности по
пројекту

Карте за биоскоп и позориште за
два асистента радионица6.000,00 дин

1.Реализација 5
радионица за
минимум 20-оро деце

Материјал за радионице-5.000,00
дин
----------Укупно 11.000,00 дин

2.Изложба насталих
радова(минимум 50
радова)
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2.Карате клуб
"Сомборац"

Тражено
99.000,00

Пројекат:
"СПОРТСКО
ЕДУКАТИВНО ЛЕТО ЗА
ДЕЦУ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ"

Одобрено
40.500,00

Едукативни материјал-12.000,00
Набавка реквизита-20.000,00 дин
Награде:8.000,00 дин
Освежење за такмичење:500,00
дин
-----------УКУПНО: 40.500,00 дин

3. Фудбалски клуб
"СТАНИШИЋ"

Тражено:
100.000,00

Набавка фудбалских лопти 6.000,00 дин

Пројекат:
"ФЕСТИВАЛ ФУДБАЛА
У ОКВИРУ ПРОГРАМА
"МОЈА ШКОЛА, МОЈ
КЛУБ""

Одборено:
24.900,00

Набавка мреже за голове 18,990,00 дин
-------------УКУПНО:24.990,00 дин

4.УГ "Центар за
превенцију,
едукацију и
безбедност"Сомбор

Тражено:
100.000,00
дин

Пројекат:
"КРЕАТИВНЕ
РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ
ОСМЕХ И ЗНАЊЕ"

Одобрено:
18.800,00

Менаџер пројекта - 1.000,00 дин
Логистичар пројекта -1.000,00
дин
Коориднатор пројектних
активности-1.000,00 дин

1.Реализација
едукативних
радионица
2.Превентивно
корективне вежбе и
игре
3.Спорстке
активности
4.Такмичење којим
се свечано затвара
пројекат.
----Трајање: 1 месец
1.Припремне
активности за
организацију
Фестивала фудбала
2.Организација
Фестивала фудбала
са око 100 деце
-------Трајање: 2 месеца,
фестивал траје 1
дан
1.Реализација 8
креативних
радионица са укупно
80-торо деце у
Сомбору.
-------Трајање:1 месец

Материјал за креативне
радионице-15.500,00 дин
Банкарске провизије -300,00
-------------УКУПНО:18.800,00 дин

5.УГ"ПУЛС" Бездан
Пројекат:
"ДАН ДУНАВА"

6.Центар за развој
образовања
"ПЛАНЕТА"Сомбор
Пројекат:
"ДЕЧЈИ НАУЧНИ КЛУБ
(ДНК)"

Тражено:
40.000,00
Одобрено:
15.000,00

Реквизити за спортске и
стваралачке активности 15.000,00 дин
-------------УКУПНО: 15.000,00 ДИН

Тражено:
98.298,00

Координатор пројекта 15.000,00 дин

Одобрено:
59.000,00

Набавка промо-штанда-12.500,00
дин
Набавка шатора - 7.000,00 дин
Материјал за рад - 12.000,00
дин

1.Организовање
једнодневне
активности за око
100 деце у Бездану,
дана 29.јуна
2016.г.:
штафетне игре;
спорстке игре;
радионице на тему
Дунава, пројекције
филмова.
------Трајање:1 дан у
Бездану
1.Промотивне јавне
акције на Главној
улици, на Штарнду и
базену
2.Обавештавање 5
осн.школа о
пројекту.
3.Избор волонтера и
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Израда промо-мајица за
волонтере - 12.500,00 дин
--------------УКУПНО:59.000,00 ДИН

састанак са њима у
циљу договора у
вези рада на
проејкту.
4.Постављање
учионице на
отвореном на
Штранду и базену.

7. Центар за
индивидуални
развој "ПСИХОЗОН"

5.Реализација
минимум 12 научноедукативноистраживачких
радионица за око
200 деце
---------Трајање: 5 месеци у
Сомбору
1.Реализација 3
радионице за децу

Тражено:
90.500,00

Набавка 2 сета едукативних
играчака за децу -30.000,00 дин

Одобрено:
30.500,00

Банкарска провизија-500,00 дин
-------------УКУПНО:30.500,00 ДИН

2.Реализација 3
радионице за
родитеље
----------Трајање: до
децембра 2016.г.

8. Кајакашки клуб
"ДУНАВ" Бездан

Тражено:
100.000,00

Хонорар менаџера пројекта 5.000,00 дин

1.Учење основа
безбедности на води

Пројекат:
"ОТВОРЕНА
КАЈАКАШКА ШКОЛА"

Одобрено:
22.000,00

Набавка спасилачких прслука4.000,00 дин

2.Учење теоријске
основе кајака

Набавка промо мајица-10.000,00
дин

3. употребе кајака

Пројекат:
"ЗАНИМАЦИЈА 2"

4.Управљање кајаком
Гориво за пратећи чамац1.000,00 дин
Дипломе и канцеларијски
материјал -2.000,00 дин
------------УКУПНО:22.000,00 дин
9. Удружење жена
"ШАРЕНИЦА"
А.Шантић

тражено:
50.000,00

Телефонски трошкови -1.000,00
дин

Одобрено:
9.000,00

Превоз деце из околних места 8.000,00 дин
--------------УКУПНО: 9.000,00 ДИН
Трошкови горива и новог репроматеријала за вађење, поделу,
транспорт и садњу садница у
школска дворишта
---------------УКУПНО:50.000,00 ДИН

10. Општински
одбор Покрета
горана Сомбор

Тражено:
100.000,00
дин

Пројекат:
ОПЛЕМЕНИМО ШКОЛСКА
ДВОРИШТА

Одобрено:
50.000,00
дин

5.Тренинг веслања
---------Трајање: од јуна до
октобра 2016. у
Бездану.
Пројектом ће бити
обухваћено око 40торо деце.
1.Излазак на њиву и
постављање страшила
---------Трајање:1 дан у
Алекса Шантићу
1.Едукација о
екологији и заштити
жив.средине за 70торо деце
2.Сакупљање шумског
семена у Роковачкој
шумици
3.Нега садница у
горанском расаднику
4.Вађење и подела
садница и садња у

5

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА одобрених пројеката по конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2016"

11.УГ"ПОДУНАВ"
Бачки Моноштор

Тражено:
86.900

Израда промо мајица за учеснике
-11.400,00 дин

Пројекат:
СЕЛО
НА
ДУНАВА

Одобрено:
22.400,00

Набавка штапова за пецање 10.000,00 дин

МОЈЕ
СЕДАМ

Трошкови комуникације -1.000,00
дин
-------------УКУПНО:22.400,00 ДИН

12.МД"Музика Вива"
Светозар Милетић
Пројекат:
НА ТАЛАСИМА МУЗИКЕ
3

Тражено:
99.240,00

Хонорар координатора пројекТа:
9.400,00 дин

Одобрено:
37.600,00
дин

Набавка афричких бубњева 28.000,00 дин
Банкарске провизије -200,00 дин
------------УКУПНО:37.600,00 ДИН

13. УГ"НАТУРА"
Сомбор

Тражено:
96.780,00

Пројекат:
АКТИВНО ЛЕТО НА
СЕЛУ

Одобрено:
26.500,00

Координатор пројекта -1.000,00
Асистент -1.000,00
Едукатор-1.000,00
Набавка лопте за фудбал 2.000,00
Набавка лопте за одбојку2.000,00
Изнајмљивање мултимедијалне
опреме -17.500,00 дин
Трошкови комуникације-1.000,00

14. Удружење
"БЕЗДАН ИНФО"
Пројекат:
3.ТРАДИЦИОНАЛНИ
ДЕЧЈИ КАМП

Тражено:
92.900,00
Одобрено:
28.000,00

Банкарске услуге - 1.000,00----------УКУПНО:26.500,00 ДИН
Израда промотивних мајица за
учеснике на пројекту-15.000,00
дин
Изнајмљивање озвучења 13.000,00 дин

школским двориштима
--------Трајање: од маја до
новембра 2016.г. у
Сомбору.
1.Едукација 50-торо
деце у СРП Горње
Подунавље и шетња
резерватом
2.Радионица за 50торо деце на тему
Дана Дунава
3.Мала школа
риболова у сарадњи
са КСР"Шаран"
Б.Моноштор
4.Изложба на Бодрог
фесту и додела
риболовачких
дозвола
--------Трајање:од јуна до
августа 2016.г. у
Бачком Моноштору.
Пројекат
подразумева рад са
50-торо деце из
Б.Моноштора.
1.Аудиција за децу
и формирање група
2. 56 музичких
радионица
3.Завршни концерт
--------Трајање: 3 месеца

1.Едукација 60-торо
деце о правилној и
здравој исхрани
2.Организовање
једнодневног
турнира у фудбалу
3.Организовање
једнодневног
турнира у одбојци
на песку
4.Организовање
биоскопа и музике
на отвореном
-----------Трајање:2 месеца у
Бачком Брегу за 60торо деце
1.Учење народног
плеса
2.Секција ручног
рада и рукотворина
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----------УКУПНО:28.000 дин

15. СУ"АЕРО КЛУБ
СОМБОР"

Тражено:
30.000,00

Пројекат:
"КОРИСНО ИСКОРИСТИ
СВОЈЕ СЛОБОДНО
ВРЕМЕ"

Одобрено:
16.300,00

Набавка моделарског материјала:
16.300,00 дин
------------УКУПНО: 16.300,00 ДИН

3.Слободне
активности у
природи
------------Трајање: од 03.до
05.августа 2016.г.
у Бездану. У
пројекту ће
учествовати 30-торо
деце.
1. Организовање 6
радионица за
изградњу
ваздухопловних
модела
2.Четири лансирања
и регулирања модела
3.Две едукације
деце о очувању
природе

16.ОД"ЛОКЕТ"
Телечка
ПРОЈЕКАТ:
BÁCSGYULAFALVA,
FELSZABADULÁS TÉR
3

Тражено:
100.000

Пехари, захвалнице и мајице 15.500,00

Одобрено:
23.500,00

Материјал за креативне
радионице и игре са децом8.000,00
-------УКУПНО: 23.500,00 ДИН

17. Мађарско
културно друштво
"Петефи Шандор"
Телечка

Тражено:
100.000.00

Кореограф -4.000,00 дин

Пројекат:
GYERMEKSZINJÁTSZO
TÁBOR ÉS TÁJOLÁS
(UTAZÁS)

Одобрено:
26.000,00

Костими и пратећа опрема 5.000,00 дин
Израда промо мајица -12.000,00
дин

4.Припрема ученика
за школска и
општинско
такмичење.
-----------Трајање: 1 месец у
Сомбору и
Стапару.Пројекат ће
обухватити 30-торо
деце.
1.Турнир у фудбалу
за децу за Дан села
у Телечкој
2.Креативне
радионице и игре са
децом и турнир у
малом фудбалу
-----Трајање: 1 дан,
пројекат ће
обухватити око 300
деце у Телечкој

1. Организовање
позоришне представе
2. Израда потребних
костима
3.Пробе

Трошкови превоза -5.000,00 дин
------------УКУПНО:26.000,00 ДИН

4.Представа за 150
особа
----------Трајање: од јула до
октобра 2016.
Пројекат ће
обухватити око 30торо деце из
Телечке.
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18.УГ"БУЊЕВАЧКО
КОЛО" Сомбор

Тражено:
85.275,00

Пројекат:
ДЕЧЈИ УМЕТНИЧКИ
КАМП

Одобрено:
39.000,00

Смештај и храна у кампу 39.000,00 дин
--------------

1.5-дневна ликовна
колонија за 23 деце
у Кампу у
Б.Моноштору

УКУПНО: 39.000,00 ДИН
2. Обилазак
Б.Моноштора и
упознавање са
знаменитостима
села.
3.Обука о првој
помоћи
4.Изложба насталих
радова
Трајање: током 2
дана у Кампу
"Црвеног крста" у
Бачком МОноштору.
Пројекат обухвата
23 деце.

УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ: 500.000,00 ДИН
Важна напомена: Пројекти који се реализују у склопу "ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ 2016"
морају бити бесплатни за учеснике, и забрањено је наплаћивати карте или
тражити било какво финансијско учешће крајњих корисника у пројекту.

ПРАВО ПРИГОВОРА НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ:
Учесници конкурса имају право
листе.

приговора на резултате Прелиминарне

ранг

Уколико одабрано удружење грађана није у могућности да реализује пројекат
са одобреним средствима у обиму како је то наведено у "Прелиминарној ранг
листи одобрених пројеката", потребно је да поднесе Комисији предлог
пројектних активности које су усклађене са буџетом пројекта.
Уколико одабрано удружење грађана одустаје од реализације предлога
пројекта, неопходно је да о томе у писаном облику обавести Комисију.
Уколико удружење грађана не поднесе Комисији захтев за смањењем активности
у предогу пројекта сходно смањењу буџета пројекта, или обавештење о
одустајању од предлога пројекта, у року од 3 дана од дана објављивања
Прелиминарне ранг листе, сматраће се да удружење грађана пристаје на
предложени буџет, и предложени обим активности од стране Комисије.
Приговоре је неопходно поднети на Писарницу Градске управе Града Сомбора
(Трг цара Уроша 1 у приземљу), шалтер 11 или 12, са назнаком "ПРИГОВОР НА
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ - ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2016".
Рок за подношење приговора је три дана
званичној интернет страници Града Сомбора.

од

дана

њеног

објављивања

на

Приговори који се поднесу по истеку од 3 дана неће се узети у разматрање.
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ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОДНЕТИМ ПРИГОВОРИМА:
Одлуку о сваком појединачном приговору доноси Комисија, и то у року који
није дужи од 15 дана од дана пријема приговора.
Коначну листу пројеката одобрених по градском конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ
2016" предлаже Комисија, а утврђује Градско веће.
По утврђивању од стране Градског већа, Коначна ранг листа ће се објавити на
званичној интернет презентацији Града Сомбора.
Прелиминарна ранг листа је саставни део Записника са прве седнице Комисије
за избор пројеката по конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2016" број: 06-81/2016-VII
од 07.априла 2016.г.

У име Комисије:

Административна обрада:

__________________________
Антонија Нађ Косановић

_______________________
Зорка Милошевић
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