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Град Сомбор 

Одељење за друштвене делатности 
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Број:02-314/2018- II 

Извештај Тима за мониторинг и евалуацију одобрених пројеката по Јавном позиву  

„Програми за децу 2018.“ 

У одлуци о буџету Града Сомбора за 2018. годину, за реализацију Јавног позива за реализацију 

Програма за децу у 2018. години планирано је укупно 1.000.000,00 динара. 

Комисија за избор пројеката по Јавном позиву за реализацију Програма за децу у 2018. години 
именована је решењем градоначелнице Сомбора број 02-3/2018- II од 04.01.2018. године. На 

конкурсу је поднето укупно 26 предлога пројекта, сви предлози су поднети у року и узети у 

разматрање. Одобрено је 20 предлога пројекта укупне вредности 999.963,80 динара. 

Право учешћа на конкурсу имају организације: 

• Које у циљевима статута организације имају рад са децом и унапређење положаја деце; 

• Које имају седиште на територији града Сомбора и насељених места; 

• Које нису организовале пројекте и акције које пропагирају верску и националну мржњу, 

дискриминацију и нетрпељивост. 

Комисија неће узимати у обзир конкурсне пријаве организација које нису испуниле уговорне 
обавезе у претходним конкурсима „Програми за децу“ и „Лап за младе“. Такође, неће се 

финансирати пројекти директних буџетских корисника. 

Област пројеката 

На конкурс „Програми за децу 2018.“ могу се пријавити пројекти којима се унапређује положај 

деце, узраста од 5 до 15 година. 

Критеријуми пројекта 

• Пројекат се мора спроводити на територији Града Сомбора са припадајућим насељима; 

• Конкурсна комисија по пројекту може одобрити максимално 100.000,00 динара; 

• Пројекат мора бити реализован до 01. децембра 2018. године; 

• На овај конкурс организација може поднети само један предлог пројекта; 

• Активности у пројекту морају бити безбедне за децу и све учеснике. 

Наприхватљиви трошкови 

1. Неће се финансирати хонорар једне особе по више основа у једном пројекту;  

2. Комисија неће одобравати трошкове хонорара пројектног тима (менаџер, логистичар, 

администратор пројекта ) изнад 25% од одобреног пројектног буџета. 

 

 



Критеријуми вредновања предлога пројекта 

• Интерес деце; 

• Утицај на циљну групу; 

• Примерен број деце у односу на циљну групу; 

• Одрживост или дугорочни ефекти пројекта; 

• Остварљивост пројекта; 

• Реална пројекција буџета пројекта; 

• Стручност ангажованих лица на пројекту; 

• Иновативност пројекта. 

Поднети предлог пројекта може да оствари додатне бодове уколико испуни додатни критеријум 

вредновања предлога пројекта: 

• Партнерску реализацију пројекта. 

 

Комисија неће разматрати пројекте различитих организација, а који су исти или чији је садржај 

до те мересличан да недвосмислено указује на плагирање. 

Начин конкурисања 

Конкурсна пријава треба да садржи следеће податке и документе: 

• Потписан и печатиран образац текста пројекта „Програми за децу 2018.“ 

• Потписану и печатирану спецификацију буџета пројекта „Програми за децу 2018“ 

• Попуњен образац за препоруке (није обавезан); 

• Биографије подносиоца и реализатора пројекта (у слободној форми); 

• Фотокопију решења о регистрацији; 

• Извод из статута којим се потврђује да се циљеви удружења остварују у области за коју се 

конкурише. 

Неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. 

Завршни наративни и финансијски извештај реализатор пројекта мора поднети до 15. децембра 

2018. године на Писарницу Градске управе, шалтер 11 или 12 са назнаком „Завршни извештај за 

пројекат Програми за децу 2018. “ уз обавезно навођење броја уговора о финансирању пројекта 

на коверти. 

Обрасце који су саставни део конкурсне пријаве заинтересовани могу у електронском облику 

преузети са званичног сајта Града Сомбора (www.sombor.rs ) и званичног сајта Омладинског 

клуба (www.mladisombora.rs ). 

 

 

 

 

 



Комисија за избор пројеката по конкурсу Програми за децу 2018. 

Избор пројеката врши комисија коју образује градоначелник Сомбора. 

Позивају се организације, регистроване најмање три године (приложити доказ о регистрацији) 

пре датума расписивања Конкурса и стручњаци заинтересовани за рад у комисији да предложе 

чланове конкурсне комисије, односно да се лично пријаве.  

Предлоге слати до закључења Јавног позива. 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са 

правилима о борби против корупције. 

 

Начин одлучивања о поднетим пројектима 

Прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених пројеката предлаже конкурсна 
комисија коју образује градоначелник Сомбора. Прелиминарна ранг листа се објављује на 

званичној интернет страници Града Сомбора. Учесници конкурса имају право приговора на 

резултате Прелиминарне ранг листе. Рок за подношење приговора је пет дана од дана његовог 
објављивања. Приговори који се поднесу по истеку од пет дана неће се узети у разматрање. 

Одлуку о сваком појединачном приговору доноси конкурсна Комисија и то у року од 15 дана од 

дана пријема приговора. 

Коначну листу пројеката одобрених по градском конкурсу „Програми за децу 2018“ предлаже 

Комисија, а утврђује Градско веће. 

 

Рокови подношења предлога пројекта 

Конкурс „Програми за децу 2018.“ се објављује на званичној презентацији Града Сомбора, на 
српском и мађарском језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања на званичном 

сајту Града Сомбора. 

Прелиминарна ранг листа, као и коначна ранг листа одобрених пројеката ће се објавити на 

званичном сајту Града Сомбора и Омладинског клуба Града Сомбора. 

Неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг и евалуација одобрених пројеката 

Мониторинг и евалуацију одобрених пројеката врши Тим за мониторинг и евалуацију Програма 

за децу 2018. именован од стране градоначелника Сомбора. 

Реализатори пројекта који су одобрени Коначном ранг листом од стране Градском већа у обавези 

су почетак реализације пројекта најаве минимум 7 дана пре почетка активности, односно да све 
евентуалне промене или померање термина одржавања пројекта најаве писаним путем 

(Писарница Градске управе или путем мејла kancelarijazamlade@sombor.rs) Одељењу за 

друштвене делатности, координатору за децу и младе. 

Обавезе реализатора пројекта 

Одабрани реализатори пројекта су у обавези да на шалтеру 11 или 12 Писарнице Градске управе 

Града Сомбора по завршетку пројекта, а најкасније до 12.12.2018. године, поднесу завршни 
наративни и завршни финансијски извештај у обиму и на начин како је то дефинисано Уговором 

о финансирању пројекта. 

Тим за мониторинг и евалуацију Програми за децу 2018. 

Тим за мониторинг и евалуацију пројеката имановала је градоначелница Сомбора, решењем број 

02-314/2018-II од 29.11.2018. године, са циљем да се изврши процена резултата које су одобрени 

пројекти постигли у раду са децом. 

Тим за мониторинг и евалуацију се састајао укупно 3  пута: 

1. Први састанак је одржан 24.12.2018. године. Састанку су присуствовали Данијела 
Дубаић, Мирела Иванковић и Мирјана Мацура. 

2. Други састанак је одржан 25.12.2018. године. Састанку су присуствовали Данијела 

Дубаић, Мирела Иванковић и Мирјана Мацура. 
3. Трећи састанак одржан је 11.01.2018. године. Састанку су присуствовали Данијела 

Дубаић и Мирела Иванковић.  

Коначном листом одобрених пројеката по конкурсу за реализацију Програма за децу у 2018. 

години (бр. 021-19/2018- II од 05.04.2018. године) одобрено је укупно 20 пројекта. Завршне 

извештаје је поднело 20 реализатора пројекта, а Тим је утврдио да је 19 удружења предало 
завршне извештаје у уговору предвиђеном року односно до 15.12.2018. године тј 17.12.2018. 

године. Једно удружење, Драмско удружење „Нола“ Сомбор, није у року предало извештај за 

пројекат Дечија представа „Тачно у подне“ број уговора 401-464/2018- II. Извештај је поднет 

21.12.2018. године.  

Током процеса евалуације Тим за мониторинг је саставио записник за сваки пројекат те након 

тога обавестио носиоце пројеката о евентуалним допунама. Координаторка за децу и младе је 

путем мејла и телефонски обавестила организације о достављању допуна завршног извештаја. 

Рок за достављање допуна завршног извештаја био је 31.12.2018. године. Шест организација од 

којих је тражена допуна извештаја су исту послале у предвиђеном року. Драмско удружење 
„Нола“ Сомбор није поднело допуну извештаја у виду извештаја едукатора који је реализовао 

драмску секцију планирану пројектом.  

Након закључне седнице Тим за мониторинг и евалуацију је донео следећи  

ЗАКЉУЧАК 

Драмско удружење „Нола“ Сомбор, није у уговору предвиђеном року предало завршни 

извештај за пројекат Дечија представа „Тачно у подне“ број уговора 401-464/2018- II, као ни 
допуну извештаја коју је Тим тражио  након увида у послату документацију завршног извештаја, 

тако да Тим закључује да Драмско удружење „Нола“ нема право да конкурише на Јавни позив за 

реализацију Програма за децу у 2019. години. 



Тим за мониторинг и евалуацију је утврдио да су активности које су реализоване пројектима 

биле: 

 Радионице фотографије за децу и изложба радова насталих на радионицама; 

 Практична и теоријска едукација из области топографије и радио технике, организовање 

такмичења за децу из наведених области; 

 Камп за децу у трајању од 4 дана и изложба насталих ликовних радова деце у кампу на 

тему екосистема који су обрађивали на радионицама кампа; 

 Научне радионице за децу, укључивање младих волонтера у реализацију радионица за 

децу и учешће Дечјег научног клуба на Физи Бизи Фесту; 

 Радионице енглеског и немачког језика за децу; 

 Биоскоп на отвореном за децу; 

 Ликовни конкурс за децу и изложба радова учесника конкурса, едукативна радионица за 

децу на тему (не)насиља; 

 Радионице за децу са развојним едукативним играчкама и радионице за родитеље/ 

старатеље/ хранитеље из области психологије родитељства; 

 Излет за децу на салашу уз едукативне радионице и изложба насталих радова деце са 

ликовних радионица; 

 Реализација дечјих игара без граница у води; 

 Пчеларске, еколошке и риболовачке радионице за децу; 

 Психосоцијална подршка деци предшколског узраста са сметњама и/или тешкоћама у 

развоју кроз програм терапијског јахања; 

 Обележавање Дана Дунава кроз низ активности за децу: штафетне игре, спортске игре, 

радионице на тему Дунава и пројекцијом филмова за децу; 

 Припрема дечје представе „Тачно у подне“ кроз радионице драмске секције и извођење 

премијере представе; 

 Креативне радионице за децу, учествовање деце на конкурсу, практичне радионице 

калемљења, припрема резница четинара, лишћара и жбунова, уређење леја младим 

садницама, садња новог репроматеријала, обележавање Дана заштите животне средине и 

учешће на фестивалу цвећа и старих заната; 

 Рекреативне активности за децу; 

 Ликовни камп за децу у Бачком Моноштору; 

 Музички фестивал за децу; 

 Радионице коњарства за децу, вожња фијакерима, упознавање са негом коња, опремом за 

јахање и јахање коња; 

 Едукација деце путем екоквизова и такмичење деце у области екологије.  

 

На основу поднетих завршних извештаја укупан број директних корисника активности 

које су реализоване пројектима је 1.050. 

Укупна вредност Јавног позива је 999.963,80 динара 

Износ утрошених средстава: 993.640,91 динара. 

Износ неутрошених средстава: 6.322,50 динара. 

Средства за које је потрбно извршити повраћај у буџет Града: 0,00 динара. 

 

 

 

 



Преглед реализованих пројеката по Јавном позиву „Програми за децу 2018.“ 

Носилац пројекта 1.УГ „БОДРОГ“ 

Назив пројекта „Слика у слици“ 

Број уговора 401-465/2018- II 

Одобрена средства 65.000,00 

Утрошена средства 64.890,00 

Неутрошена средства 110,00 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 29 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Радионице фотографије за децу и изложба радова 

насталих на радионицама.  

 

 

Носилац пројекта 2.УГ РАДИО КЛУБ „НИКОЛА ТЕСЛА“ Сомбор 

Назив пројекта „Фоксоринг за децу 2018.“ 

Број уговора 401-463/2018- II 

Одобрена средства 55.000,00 

Утрошена средства 55.000,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 
Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 36 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Практична и теоријска едукација из области топографије 

и радио технике, организовање такмичења за децу из 
наведених области.  

 

 

 

Носилац пројекта 3.ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, ЕДУКАЦИЈУ И 

БЕЗБЕДНОСТ СОМБОР 

Назив пројекта „Дечји камп- Лето у природи“ 

Број уговора 401-462/2018-II 

Одобрена средства 84.000,00 

Утрошена средства 83.856,90 

Неутрошена средства 143,10 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 10 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Камп за децу у трајању од 4 дана и изложба насталих 

ликовних радова деце у кампу на тему екосистема који су 
обрађивали на радионицама кампа.  

 

 

 

 

 



Носилац пројекта 4.УГ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА „ПЛАНЕТА“  

Назив пројекта „Дечји научни клуб (ДНК)“ 

Број уговора 401-472/2018- II 

Одобрена средства 50.000,00 

Утрошена средства 49.893,00 

Неутрошена средства 107,00 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 80 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Научне радионице за децу, укључивање младих волонтера 

у реализацију програма и учешће Дечјег научног клуба на 

Физи Бизи Фесту.  

 

 

 

Носилац пројекта 5.УГ „ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР КРИСТИНА“ 
СТАНИШИЋ  

Назив пројекта „Учим, играм, плешем, певам“ 

Број уговора 401-469/2018- II 

Одобрена средства 60.000,00 

Утрошена средства 60.000,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 21 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Реализација 48 радионица енглеског и немачког језика за 

децу.  

 

 

 

Носилац пројекта 6.УГ „НАТУРА“ БАЧКИ БРЕГ  

Назив пројекта „Биоскоп на отвореном“ 

Број уговора 401-470/2018-II 

Одобрена средства 87.800,00 

Утрошена средства 87.800,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 55 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Биоскоп на отвореном за децу. 

 

 

 

 

 



Носилац пројекта 7. УГ „СОМБОРСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР“ 

СОМБОР   

Назив пројекта „Искорак из насиља“ 

Број уговора 401-477/2018- II 

Одобрена средства 38.500,00 

Утрошена средства 38.500,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 
Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 150 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Ликовни конкурс за децу и изложба радова учесника 

конкурса, едукативна радионица за децу на тему 
(не)насиља.  

 

 

 

Носилац пројекта 8.УДРУЖЕЊЕ "ЦЕНТАР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РАЗВОЈ 

И УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА - ПСИХОЗОН" СОМБОР  

Назив пројекта „Занимација 3“ 

Број уговора 401-472/2018-II 

Одобрена средства 47.900,00 

Утрошена средства 47.800,00 

Неутрошена средства 100,00 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 54 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Радионице за децу са развојним едукативним играчкама и 

радионице за родитеље/ старатеље/ хранитеље из области 

психологије родитељства.  

 

 

 

Носилац пројекта 9. УГ „БУЊЕВАЧКО КОЛО“ СОМБОР 

Назив пројекта „5. дечја колонија- Циповка“ 

Број уговора 401-468/2018- II 

Одобрена средства 30.000,00 

Утрошена средства 29.999,00 

Неутрошена средства 1,00 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 25 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Излет за децу на салашу уз едукативне радионице и 

изложба насталих радова деце са ликовних радионица.  

 

 

 

 



Носилац пројекта 10. УГ „ДРУШТВО ПОДВОДНИХ АКТИВНОСТИ“ 

СОМБОР  

 

Назив пројекта „Дечије игре без граница“ 

Број уговора 401-478/2018- II 

Одобрена средства 21.100,00 

Утрошена средства 21.100,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 20 

Тип активности која је 
реализована пројектом 

Реализација дечјих игара без граница у води.   

 

 

 

Носилац пројекта 11. УГ „ПОДУНАВ“ БАЧКИ МОНОШТОР  

Назив пројекта „Ко поштује цвет, поштоваће и свет“ 

Број уговора 401-466/2018- II 

Одобрена средства 24.000,00 

Утрошена средства 23.998,00 

Неутрошена средства 2,00 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 50 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Пчеларске, еколошке и риболовачке радионице за децу.  

 

 

 

Носилац пројекта 12.УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРАПИЈСКОГ, ПЕДАГОШКОГ И 
РЕКРЕАТИВНОГ ЈАХАЊА „ГРИВА“ СОМБОР  

Назив пројекта „Чувари игре“ психосоцијална подршка деци 

предшколског узраста са сметњама и/или тешкоћама у 

развоју кроз програм терапијског јахања 

Број уговора 401-475/2018- II 

Одобрена средства 40.000,00 

Утрошена средства 39.906,00 

Неутрошена средства 94,00 

Повраћај средстава у буџет Града 
Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 15 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Психосоцијална подршка деци предшколског узраста са 

сметњама и/или тешкоћама у развоју кроз програм 
терапијског јахања 

 

 

 



Носилац пројекта 13.УГ „ПУЛС“ БЕЗДАН   

Назив пројекта „Дан Дунава“ 

Број уговора 401-473/2018- II 

Одобрена средства 42.000,00 

Утрошена средства 42.000,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 50 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Обележавање Дана Дунава кроз низ активности за децу: 

штафетне игре, спортске игре, радионице на тему Дунава 

и пројекцијом филмова за децу.  

 

 

 

Носилац пројекта 14.ДРАМСКО УДРУЖЕЊЕ „НОЛА“ СОМБОР  

Назив пројекта Дечија представа „Тачно у подне“ 

Број уговора 401-464/2018-II 

Одобрена средства 35.000,00 

Утрошена средства 35.000,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 21 

Тип активности која је 
реализована пројектом 

Припрема дечје представе „Тачно у подне“ кроз 
радионице драмске секције и извођење премијере 

представе.  

 

 

 

Носилац пројекта 15.ОПШТИНСКИ ОДБОР ПОКРЕТА ГОРАНА СОМБОР  

Назив пројекта „Пронађи свој хоби“ 

Број уговора 401-459/2018-II 

Одобрена средства 49.000,00 

Утрошена средства 49.000,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 232 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Креативне радионице за децу, учествовање деце на 

конкурсу, практичне радионице калемљења, припрема 
резница четинара, лишћара и жбунова, уређење леја 

младим садницама, садња новог репроматеријала, 

обележавање Дана заштите животне средине и учешће на 

фестивалу цвећа и старих заната.  

 

 

 



Носилац пројекта 16.СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „СТУДЕНТ“ СОМБОР 

Назив пројекта „Вежбам ја, важбај ти, вежбајмо сада сви!“ 

Број уговора 401-476/2018-II 

Одобрена средства 62.000,00 

Утрошена средства 61.794,40 

Неутрошена средства 205,60 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 30 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Рекреативне активности за децу. 

 

 

 

Носилац пројекта 17.УГ УМЕТНИЧКИ СТУДИО СОМБОР 

Назив пројекта „Камп дечје уметности 2“ 

Број уговора 401-467/2018- II 

Одобрена средства 82.000,00 

Утрошена средства 81.994,10 

Неутрошена средства 5,90 

Повраћај средстава у буџет Града 
Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 30 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Ликовни камп за децу у Бачком Моноштору. 

 

 

 

 

Носилац пројекта 18.ФОНДАЦИЈА ФОНД ЗА ЕДУКАЦИЈУ „ВИВАРТА 
ЛИЛА“ СОМБОР 

Назив пројекта „Ноте пријатељства 2018.“ 

Број уговора 401-460/2018- II 

Одобрена средства 41.500,00 

Утрошена средства 41.500,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 18 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Музички фестивал за децу.  

 

 

 

 

 



Носилац пројекта 19.УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА КОЊА „ЗАПАДНА 

БАЧКА“ СОМБОР  

Назив пројекта „Ђиха, ђиха четир ноге“ 

Број уговора 401-461/2018- II 

Одобрена средства 45.163,80 

Утрошена средства 39.609,51 

Неутрошена средства 5.554,29 

Повраћај средстава у буџет Града 
Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 79 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Радионице коњарства за децу, вожња фијакерима, 

упознавање са негом коња, опремом за јахање и јахање 
коња.  

 

 

 

 

 

Носилац пројекта 20. УГ „ВОЛОНТЕР“ СОМБОР  

Назив пројекта „Еколошка иницијатива“ 

Број уговора 401-474/2018-II 

Одобрена средства 40.000,00 

Утрошена средства 40.000,00 

Неутрошена средства / 

Повраћај средстава у буџет Града 

Сомбора 

/ 

Број директних учесника пројекта 45 

Тип активности која је 

реализована пројектом 

Едукација деце путем екоквизова и такмичење деце у 

области екологије.  

 

 

 

 


