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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

 
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ1, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  
МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 
 

 
КУЛТУРА 

 
Приоритет 3. Очување културног наслеђа 

Мера 3.1.3. Развити програме представљања културно-
историјског наслеђа младима на њима прихватљив и 

занимљив начин 

Назив пројекта Библиоцентар за децу и младе - Омладински центар 

Циљ пројекта   Претворити библиотеку у место свекодневног 
окупљања, дружења деце и младих, учења и 
забаве; 

 Ширење мисије читања промоција и представљање 

највреднијих наслова литературе, књига као 

највернији пријатељ; 

 Осмислити програме, садржаје и активности који би 

били деци занимљиви, привлачни, едукативни, 

прилагођени узрастима корисника, од предшколаца 

до тинејџера; 

 Окупити што већи број деце и младих, формирати 

од њих тим сталних сарадника, увести вршњачку 

едукацију; 

 Повећати број чланова; 

 Проширити круг сарадника на школе, вртиће али и 

све друге установе и појединце чији рад може 

користити у ширењу ваншколских активности. 

Кратак опис пројекта Схватајући друштвену улогу јавних библиотека као један од 

стожера за укључивање деце и младих у друштвене токове у 

смислу социјализације, образовања и будућег деловања 

младих као здравих појединаца, Градска библиотека 

израдила је, у сарадњи са Градом Сомбором, Главни 

инфраструктурни пројекат будућег Библио центра за децу и 

младе. 

Библио-центар за децу и младе – проширење просторних и 

                                                             
1 Акциони план за младе је дефинисан у документу „Локални акциони план за младе града 
Сомбора 2013-2016“, јануар 2013. године, те се овде неће поново износити.  
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услужних капацитета обезбеђује шири спектар услуга, 

аутоматизовано пословање, простор за едукацију, 

радионице и нове садржаје у сарадњи са образовним 

институцијама. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Градска библиотека „Карло Бијелицки“ 

Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор, Канцеларија за младе Гарда Сомбора и 

остале институције које се баве младима 

Активности на пројекту 

 

 Груби грађевински радови, 

 Остали грађевински радови, 

 Инсталатерски радови, 

 Немештај, 

 Рачунарска опрема и расвета, 

 Стручни надзор. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 
Годину дана 

Потребни ресурси Људски ресурси и опрема 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  40.124.400,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта  Простор уређен по профилу корисника; 

 Нове услуге; 

 Нови корисници; 

 Корисници креирају програме. 

Индикатори   Нове услуге и нова радна места; 
 Богати садржаји, већа посета корисника; 
 Повезивање институција културе, образовања и 

институција и организација које се баве младима. 
Процена ризика Недовољна средства могу успорити радове. 

Евалуација Презентација услуга и посете корисника 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 3. ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

Мера 3.1.2. Развити програме културно-историјског наслеђа 

намењене туристима 

3.1.3. Развити програме представљања културно-
историјског наслеђа младима на њима прохватљив и 

занимљив начин 

Назив пројекта Дигитални Сомбор 

Циљ пројекта  Изградња заједничког интернет портала Дигитални Сомбор 
као основ за представљање постојећих културолошких 

ресурса, повезивањем и представљањем институција и 

разноликих знамења. 

Кратак опис пројекта Уз виталне институционалне партнере, Сомборска 
библиотека заузима централно место, по међународним 
пројектним стандардима, за прикупљање великог броја 
дигитализованих објеката и изградњу дигиталних збирки. На 
тој основи централна матична библиотека планира израду 
дигиталне разгледнице Града – Дигитални Сомбор као 
основa за представљање постојећих културолошких ресурса. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

 

Градска библиотека „Карло Бијелицки“ 

Носиоци пројекта- партнери  Све културне институције града, невладин сектор, као и 

остале релевантне институције. 

Активности на пројекту 

 

Умрежавање институција, изградња интернет портала, 

селектовање и прикупљање грађе, дигитална обрада и 

презентација. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Трошковник је урађен за ангажман три особе на период од 
две године, а послови дигитализације су обимни и не 
постоји крајњи рок извршења јер су извори непресушни. 

Потребни ресурси Људски ресурси и опрема 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

 

5.856.000,00 РСД – укупна вредност 
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Очекивани резултати пројекта Креирањем Дигиталног Сомбора с интонацијом на стратешки 
развој културног туризма и виталне одреднице националних 
и Дунавске стратегије, Сомборска библиотека анимира, 
прикупља, обрађује и представља значајне одреднице. 
Повезивање и представљање институција и разноликих 
знамења јесте огледни пример за умрежене пројекте 
европског значаја.  

Индикатори  Број корисничких претраживања; број прикључених 
институција и цитираност чланака. 

Процена ризика Ограничена средства и немогућност набавке адекватног 
скенера ускратили би збирку Дигиталног Сомбора за 
поједине формате. Такође, немогућност плаћања хонорара 
за додатна ангажовања знатно би успорио реализацију 
послова. 

Евалуација 

 

Презентовање и коришћење интернет портала. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  
МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 3. ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

Мера 3.1.3.  Развити програме представљања културно-
историјског наслеђа младима на њима прихватљив и 

занимљив начин  

Назив пројекта Фестивал „Коло око равнице“ 

Циљ пројекта  Промоција толеранције, различитости и суживота 

различитости националних заједница у Војводини, 

побољшање квалитета културног живота у Станишићу, као 

и повезивање културно – уметничких активиста и 

успостављање сарадње међу културним друштвима. 

Кратак опис пројекта Пројектом ће се организовати наступи 14 фолклорних 

ансамбала, припадника националних мањина, који живе у 

Војводини са изворним делима и презентација њихових 

ношњи, игара и обичаја. Такође, поставиће се штандови са 

националним кухињама, а све ће бити испраћено и видео 

презентацијама о месту и народу које друштво представља. 

Програм ће се одигравати у исто време на 4 локације у 

Станишићу. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Носиоци пројекта- партнери  Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Активности на пројекту 

 

Медијска промоција, контакт са ансамблима (групама), 

организовање превоза, опремање пунктова за наступ 

(разглас, штандови, видео пројектор, декорација...), 
припрема и штампање рекламног материјала, 

манифестација. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 
Месец дана (август) 

Потребни ресурси Људски ресурси, рекламни материјал, финансијска 

средства, освежење за учеснике, разглас, штандови. 
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Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

250.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Побољшан културни живот младих, подигнут ниво 
толеранције, млади упознати са обичајима и традицијом 
народа који живе у Војводини. 

Индикатори  Наступи 14 ансамбала, постављено 14 штандова са  

националном храном. 

Процена ризика Лоши временски услови. 

Евалуација 

 

Фотографије са манифестације, новински чланци о 
пројекту, извештај о реализованом пројекту. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 3. Очување културног наслеђа 

Мера 3.1.4. Заштита архивске грађе 

Назив пројекта Заштита архивске грађе, матичних књига дигитализацијом 

Циљ пројекта  Заштита архивске грађе  

Кратак опис пројекта Због све веће потребе савременог друштва за 
информацијама које ће бити доступне на брз, једноставан и 
јефтин начин – преко рачунара, у свим областима живота 
започела је примена информационих технологија. Та 
потреба није мимоишла ни архиве као установе које у 
својим депоима чувају велике количине података – 
информација. Једна од најчешће коришћених збирки у 
Историјском архиву Сомбор је Збирка матичних књига која 
је у последњих 10 година коришћена у чак 572 наврата. 
Збирка са својих више од 1300 књига чини једну од 
најпримамљивијих и најинтересантнијих збирки у Архиву. 
Иста се користи у различите сврхе (изводи из матичних 
књига, доказивање родбинских веза ради реституције, 
истраживање породичног стабла) како од стране наших, 
тако и од стране страних држављана. 
По Закону о враћању одузете имовине и обештећењу  ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2011 и 108/2013) матичне књиге ће 
временом бити враћене својим оригиналним власницима, 
црквеним општинама, те би дигитализацијом истих 
сачували копију и у Архиву и тиме је и даље оставити 
доступном свим корисницима архивске грађе. Такође би се 
тиме и вршила заштита информација које се налазе у 
матичним књигама. 
 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Историјски архив Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Покрајина Војводина  

Република Србија 

Град Сомбор, општине Кула, Апатин, Оџаци и Бач 

Активности на пројекту 

 

- Израда главног пројекта  

- Опремање - аудио-визуелна и рачунарска опрема  
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- Дигитализација матичних књига 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 
Две године  

Потребни ресурси Људски ресурси и опрема 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

 РСД 1.800.000,00 

Очекивани резултати пројекта  Корисник брзо и лако проналази жељени документ 
према кључној речи коју је унео за претрагу. 

 На екрану добија кратак опис документа као и 
податке о њему: сигнатуру, број листова, језик 
грађе, итд., преведене на српски језик (ако је 
предмет на неком другом језику), а које може одмах 
да одштампа на штампачу. 

 Дигитални снимак самог документа може да 
прикаже на екрану рачунара и изврши брз увид да 
ли садржи податке који га занимају, као и да исти 
одштампа на штампачу. 

 Архивска грађа се не „повлачи” из архивског депоа, 
не хаба се, не постоји могућност уништења, крађе 
итд., више корисника може да користи исти предмет, 
нема потребе за враћањем грађе натраг у депо. 

 Количина прегледаних докумената у јединици 
времена је немерљиво већа у односу на класичне 
архивистичке методе проналажења докумената и 
давања на коришћење заинтересованим лицима. 

 Једном дигитализована грађа као и одговарајућа 
апликација се могу брзо и без неких посебних 
трошкова ставити на располагање и 
заинтересованим лицима ван архивске читаонице 
преко Интернет-а, ЦД и ДВД итд.  

Индикатори   Заштита архивске грађе 
 Нове услуге и нова раднa места; 
 Већа посета корисника; 
 Боља и бржа приступачност архивској грађи 
 Повећана сигурност докумената 
 Контрола над информацијама 
 Смањење трошкова папира и фотокопирања 

Повећање ефикасности пословања 

 Брз поврат инвестиције. 
Процена ризика Недовољна средства могу успорити радове али их и 

онемогућити. 
Евалуација Боља, бржа, сигурнија и јефтинија приступачност архивској 

грађи 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5.Развој садржаја и активности из области културе 

Мера 5.1.1. Изградити конгресни центар у оквиру библиотеке 

Назив пројекта „Конгрес дворана 025“ 

Циљ пројекта  Изградња услужног инфомационо дигиталног центра са 

разноврсним садржајем. 

Кратак опис пројекта Матичне библиотеке су примерено место за научне и 
образовне програме и афирмацију комуникационих 
технологија кроз информационо дигиталне ресурсе града и 
региона.  

Граду Сомбору изузетна културолошка матрица даје 
предложак за сабирни центар економије знања и медијског 
простора. 

Реконструкција објекта Библиотеке и изградња Конгрес 
дворане 025 под с водом Библиотеке за развој како 
културног, тако и осталих сегмената, туризма. Географске 
предиспозиције Сомбора у регионалном повезивању с 
Мађарском, Хрватском и другим државама у региону могуће 
је искористити као обогаћење стратешких пројеката 
огледањем о већ реализоване регионалне пројекте. 

Специфичност сомборске културолошке одреднице даје 
путоказе за ексклузивни и креативни начин упознавања 
посетилаца с културно-историјском и природном баштином.  

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Градска библиотека „Карло Бијелицки“ 

Носиоци пројекта- партнери  Градска библиотека „Карло Бијелицки“ 

Активности на пројекту 

 

- Израда главног пројекта и пројекта ентеријера; 

- Грађевински радови на адаптацији дворане и галерије; 

- Набавка и израда намештаја; 

- Опремање - аудио-визуелна и рачунарска опрема и 

расвета. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење (према фазама, у 

месецима) 

 

Годину дана 
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Потребни ресурси Људски ресурси и опрема 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта   5.800.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта -Нове услуге у савременој библиотеци обезбеђују 
унапређење локалног и регионалног умрежавања 
институција; 

- Конгресни туризам; 

- Проширење просторног капацитета и делатности; 

- Одрживи културни туризам. 

Индикатори  - Организација манифестација, конгреса, семинара и 
програма Конгрес дворане 025, уз сталне информационе и 
промотивне активности обезбеђује квалитет и бројност 
корисника и посетилаца. 
- Нова радна места; 
- Подршка туризму - нова привредна грана; 
- Одрживи развој локалне заједнице; 
- Култура у функцији урбаног центра; 
- Нове услуге савремене библиотеке; 
- Укључење информационих, инфо - дигиталних ресурса 
Библиотеке у капацитете за одрживи развој регије; 

Процена ризика Недовољна средства могу успорити радове. 

Евалуација 

 

Презентација услуга и посете корисника 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5.РАЗВОЈ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ  

Мера 5.1.3. Повећати број културних садржаја и подршка 

организовању оваквих догађаја 

Назив пројекта „Сомборски хорски духовни дани“ 

Циљ пројекта  Неговање традиције духовне и световне хорске музике, 
очување музичког културног наслеђа, подстицање верског 
културног стваралаштва, као и упознавање посетилаца 
фестивала са његовим мултинационалним карактером.  

Кратак опис пројекта Дводневна смотра хорова одржаће се у Сомбору од 01.до 

02. Јуна 2014.г. 

Први део фестивала одржаће се у Српској православној 

цркви Светог великомученика Георгија, где ће се хорови 

представити композицијама духовне садржине. 

Други део фестивала одржаће се на Тргу испред Жупаније 

са постављеном бином и презентацијом духовних и 

световних  песама кроз мултимедијални приказ.  

Завршетак фестивала ће бити заокружен заједничким 

наступом свих хорова који ће певати изабране песме других 

народа. Такође, приредиће се и програм обиласка града 

Сомбора, Горњег Подунавља, Бодрога (Бачки Моноштор) и 

Еколошке учионице ''Барачка''. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa  

Носиоци пројекта- партнери  Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Активности на пројекту 

 

1.Припремање репертоара за смотру, 

2.Медијско оглашавање, 

3.Одржавање смотре, 

4.Евалуација и извештавање о реализованом пројекту. 

Трајање пројекта/ рок за Три месеца:  
1.Припремање репертоара за смотру-2,5 месеца, 
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извршење 

(према фазама, у месецима) 

2.Медијско оглашавање-недељу дана, 

3.Одржавање смотре-2 дана, 

4.Евалуација и извештавање о реализованом пројекту-
недељу дана. 

Потребни ресурси Људски ресурси (волонтери,коорднатор),  простор, техничка 

подршка, медијска подршка, финансије.  

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

500.000,00 РСД  

(Средства за реализацију пројекта потребно је обезбедити 

до 30.маја текуће године.) 

Очекивани резултати пројекта Дат допринос афирмацији музичког културног наслеђа, 
подстакнуто верско културно стваралаштво, афирмисана 
мултикултураност.  

Индикатори   Одржана два концерта. 
 У реализацији пројекта учествовало 200 чланова 

различитих ансамблова. 
 600 људи посетило концертна дешавања. 
 

Процена ризика Технички проблеми, временске неприлике, слаба 
посећеност концерата, лоша медијска покривеност.  

Евалуација 

 

Фотодокументација, чланци из новина, снимци са концерта, 
изјаве учесника и евалуативне листе и извештај о 
реализованом пројекту. 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Мера 5.1.3. Повећати број културних садржаја за децу и подршка 

организовању оваквих догађаја 

Назив пројекта ''Све боје музике'' 

Циљ пројекта  Јачања међунационалног поверења, подстицања 

мултикултуралности и суживота различитих народа. 

Кратак опис пројекта "Све боје музике" је фестивал музике који се  по други пут 

организује у Светозар Милетићу, у Дому културе и 

католичкој цркви, у трајању од три дана од 28.  до 30. 

новембра 2014. године. Пројекат окупља 8 претежно 

омладинских музичких ансамбала из региона са циљем 

јачања међунационалног поверења, подстицања 

мултикултуралности и узајамног поштовања и суживота 

различитих народа, промовисања толеранције и 

резумевања различитости. 

Фестивал "Све боје музике" је конципиран као 

мултикултурални програм усмерен према идеји јачања 

међунационалног поверења и међусобног уважавања 

грађана. Пројекат доприноси јачању свести о томе да смо 

сви исти без обзира на разлике у језику, вери и обичају, да 

различитости треба неговати и прихватати богатство 

различитих култура. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Носиоци пројекта- партнери  Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Активности на пројекту 

 

1. Одабир и припрема програма, 

2. Промоција у медијима - као најава догађаја, 

3. Концерти у Светозар Милетићу, 

4. Евалуација и извештавање о пројекту. 

Трајање пројекта/ рок за 2 Месеца 
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извршење 

(према фазама, у месецима) 

1. Одабир и припрема програма - две недеље 

2. Промоција у медијима - као најава догађаја - једна 

недеља 

3. Концерти у Светозар Милетићу - три дана 

4. Евалуација и извештавање о пројекту - једна недеља 

Потребни ресурси Људски ресурси (пројектни тим и волонтери), превоз, 

смештај, простор, расвета, озвучење, промотивне 

активности. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  
400.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта  Афирмисани мултикултурализам и толеранција. 

 Промовисана културна разноликост на локалном, 

националном и међунационалном нивоу. 

 Повећан међукултурални дијалог између припадника 

различитих народа и прихваћена мултикултуралност 

као европска вредност. 

  Проширена и успостављена боља сарадња између 

учесника пројекта. 

Индикатори  - Одржана 3 концерта. 
- 120 младих учествовало у реализацији концерата. 
-Изведено мин 25 композиција мултикултуралног 
карактера. 
- 500 људи присуствовало концертним дешавањима. 
 

Процена ризика Технички проблеми, недовољна посећеност концерата, 
лоша медијска кампања. 

Евалуација 

 

Фотографије са концерата, новински чланци о одржаним 

концертима, снимци са концерата, изјаве учесника и 

евалуционе листе, извештај о реализованом пројекту. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 

 
КУЛТУРА 

 
Приоритет 5.РАЗВОЈ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ 

Мера 5.1.5. Подржати програмске активности за неговање и 

стварање публике 

Назив пројекта „Школа за публику“ 

Циљ пројекта  Формирање публике за концерте класичне музике међу 

децом и младима 

Кратак опис пројекта Серија радионица у којима би се деца предшколског, 

основношколског и средњешколског узраста учила која су то 

правила бон-тона на концертима. Истовремено они би били 

уведени у лепоте класичне музике кроз кратке концерте 

ученика Музичке школе, професора, оркестара и хорова. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Музичка школа „Петар Коњовић“ Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор 

Активности на пројекту 

 

Осмишљавање радионица, припрема програма, 

промотивног материјала, одржавање радионица. 

Програм би се одигравао сваке године, са новом 

генерацијом полазника. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Континуирано 

Потребни ресурси Финансије, предавачи, материјал и сл. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  
50.000,00 РСД годишње, сваке године 

Очекивани резултати пројекта Више заинтересоване деце и младих да слушају класичну 
музику, долазе на концерте и баве се свирањем класичне 
музике 

Индикатори  Број полазника  
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Процена ризика Средњи, у зависности од интересовања. 

Евалуација 

 

Процена да ли се повећава број младе публике на 
концертима у Музичкој школи и на осталим концертима 
класичне музике. 
 
 

 
 



18 
 

Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5.РАЗВОЈ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ 

Мера 5.1.6. Развити програме за промовисање културних 

вредности на публици прихватљив начин 

Назив пројекта „Дан житних поља“ 

Циљ пројекта  Подстицање међунационалне сарадње, укључивање жена и 

промовисање производа од жита, укључивање жена у 

хуманитарни рад.  

Кратак опис пројекта Организовање манифестације на којој ће бити изложени 

пекарски производи од жита и традиционални 

специјалитети уз фолклорне обичаје.  

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Носиоци пројекта- партнери  Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Активности на пројекту 

 

Припрема, позивање, оглашавање, логистичке припреме. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

1 месец 

Потребни ресурси Људски ресурси, фолклорна друштва, материјал за израду, 

превозна средства, локација за одржавање манифестације.  

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

1.Организација манифестације 15.000,00 РСД 

2. Посета и уручење позива  9.000,00 РСД 

3. Путни трошкови 35.000,00 РСД 

4.Пића (сокови и вода) 4.000,00 РСД 

5.Набавка материјала 30.000,00 РСД 

6.Изнајмљивање столова 6.000,00 РСД 
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7.Физички радници 4.000,00 РСД 

8. Разглас и музика 9.000,00 РСД 

9. Обезбеђење награде 5.000,00 РСД 

10. Плакати 3.000,00 РСД 

Укупно: 120.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Учешће великог броја уметника, играча, жена и локалног 
становништва.  

Индикатори  Број учесника и посетилаца  

Процена ризика Мали - ризик временске непогоде. 

Евалуација 

 

Евалуација ће бити вршена након имплементације пројекта.  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА 

ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5.РАЗВОЈ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ 
 

Мера 5.1.7.Омогуђити приступ (физички и сваки други)културним 

садржајима за све категорије становништва. 

Назив пројекта Израда одређеног броја реплика предмета сталне поставке, 
за потребе презентације слепим и слабовидим особама. 

Циљ пројекта  Омогућити слабовидим и слепим особама контакт са 

репликама одређеног броја предмета како би тактилно 

могли дочарати слику истог. 

Кратак опис пројекта Из сваког одељења археологија, историја, етнологија и 

завичајна историја уметности урадиле би се по 3 реплике 

најзначајнијих предмета које би стајале на посебним 

носачима, (постаментима) како би слабовиде и слепе особе 

могле да додиром осете облик предмета. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Градски музеј Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Носиоц пројекта-Градски музеј Сомбор 

партнери-Град Сомбор 

Регионална развојна агенција Бачка 

Активности на пројекту 

 

1.Узимање одређеног броја калупа и израда копија. 

2.Смештање у простор сталне поставке 

3.Промоција пројекта 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Од 4 до 8 месеца по добијању средстава 
1-7 месеци рад на стварању копија 
8.месец инсталација и промоција. 

Потребни ресурси Музеј располаже службама за инсталацију,презентацију и 

промоцију. 
Потребно ангажовање керамичарске радионице са 

потребним бројем људи. 
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Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта 

 

Рад на моделима израда калупа и израда копија 360.000,00 

Постаменти за одлагање копија/ плекси/ 400.000,00 

укупно РСД 760.000,00  

Очекивани резултати пројекта Биће омогућен приступ сталној поставци свим слабовидим 
и слепим особама,што је и интенција друштва да се сви 
садржаји културе, приближе и отворе за људе са посебним 
потребама. 

Индикатори  У овом тренутку индикатор посећености ових лица је 0 
реализацијом и промоцијом пројекта привукли би одређен 
број посетилаца. Повезивањем са удружењима који се баве 
овим садржајима,као и понуда туристичким агенцијама за 
обилазак овако опремљеног Музеја. 
 

Евалуација Након завршетка пројекта. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5.РАЗВОЈ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ 

 
Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Електрично осветљење зграде градског музеја Сомбор 

Циљ пројекта  Пошто је реконструисана спољашна фасада зграде 

потребно је урадити осветљење како би читав пројект био 

заокружен што би допринело безбедносном и естетском 

аспекту зграде. 
Кратак опис пројекта Урадити осветљење зграде Музеја у Сомбору на начин да 

она буде прво безбедносно сигурна (сада је у мраку) а онда 

и естетски сређена јер недостаје само осветљење као 

завршна фаза читавог пројекта. 
Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Градски музеј Сомбор 

Носиоци пројекта Градски музеј Сомбор,Град Сомбор 

Активности на пројекту 
 

Пошто је пројекат урађен (пре 2 године) било би потребно 

усагласити исти са постојећим асортиманом светлосних 

извора јер су се у међувремену појавили модернији 

рефлектори.  
Трајање пројекта/ рок за извршење 
(према фазама, у месецима) 

Од 2-4 месеца 

Потребни ресурси Материјални, људски и финансијски извори  
Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  
 

984.000,00 RSD  

Извори средстава: покрајина, република други билатерални 

и ЕУ извори.  

Очекивани резултати пројекта Безбеднији Музеј и естетски решена зграда као и сам трг на 
коме се налази 

Индикатори  Извршене превентивне мере за безбедност објекта 
Процена ризика Временски услови 

Евалуација 
 

Ex ante, Interim, Ex post 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  
МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5.РАЗВОЈ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ 

 
Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Преуређење дворишног простора  
Музичке школе „Петар Коњовић“ 

Циљ пројекта  Побољшавање услова одржавања наставе у школи. 

Одржавање манифестација у дворишту школе. 

Кратак опис пројекта Преуређивање постојећих кућа и шупа у дворишту Музичке 

школе, како би повећали број учионица. Прављење студија 

за снимање, у склопу смера дизајн звука. У центру 

дворишта уређење простора како би се у пролеће и лети 

могли одржавати концерти и друге манифестације на 

отвореном 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Музичка школа „Петар Коњовић“ 

Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор 

Активности на пројекту 

 

Прављење пројектне документације; Расписивање тендера 

по фазама: I фаза прављење студија за снимање; II фаза 

прављење бине на отвореном и уређење дворишног 

простора; III фаза преуређивање преосталог простора и 

прављење клуба за ђаке; наставничког клуба и још 6 

учионица. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

I фаза август 2015; II фаза јул 2016; III фаза август 2020.г. 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

I фаза РСД 5.800.000,00;  
II фаза РСД 2.320.000,00; 
III фаза РСД 23.200.000,00. 
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Очекивани резултати пројекта Јединствен простор који би унапредио наставу, а 
истовремено би служио и за културне активности и 
ангажовање деце и младих на концертима, радионицама и 
осталим културним манифестацијама.  

Индикатори  Број новоуписане деце у Музичку школу, одзив на 
организоване радионице у склопу Музичке школе. 

Процена ризика Ризик је да се због недостатка средстава пројекат траје 
дуже од предвиђеног. 

Евалуација 

 

Анкете међу ученицима, родитељима и запосленим у 
Музичкој школи, процена учешћа Школе у културним 
активностима Града. Тенденција истог или већег броја 
ученика, и поред смањеног броја деце у Сомбору. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. Развој културних садржаја и активности  

Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Адаптација  просторија Историјског архива Сомбор 

Циљ пројекта  Побољшање услова заштите, очувања и презентације 

архивске грађе. 

Кратак опис пројекта У архивским депоима Историјског архива Сомбор, чак 60% 

полица за смештај архивске грађе су дрвене. Набавком 

металних поличних регала за смештај архивске грађе 

испунили би се прописани услови, дефинисани 

Правилником о минимуму услова за почетак рада и 

обављања делатности установа заштите културних добара 

(„Сл. гласник РС“ бр. 21/95.) тј. услови адекватног смештаја 

и основних мера техничке и физичке заштите културних 

добара. 

Такође, Архив нема више слободног смештајног простора 

за пријем архивске грађе. Заменом постојећих дрвених 

полица (које су неадекватне дубине, превисоких и 

неједнаких рафова те заузимају више простора а носе мање 

архивске грађе) са металним, добио би се на истом 

простору додатни смештајни простор за још око 100 м 

архивске грађе. 

Заменом дотрајалих дрвених полица металним полицама, 

побољшали би се услови рада запослених у депоу 

приликом манипулације са архивском грађом и отклонила 

би се опасност рушења постојећих полица које су врло 

нестабилне.  

Приликом промене комплетних полица у одређеном депоу, 

Архив би такође и да обнови депо у виду прелакирања 

пода, фарбања и поправке дрвене столарије и кречења 

самог депоа. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Историјски архив Сомбор 
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Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор 

Покрајина Војводина 

Историјски архив Сомбор 

Активности на пројекту 

 

Прављење пројектне документације; Расписивање тендера 

по фазама: I фаза измештање архивске грађе; II фаза 

демонтирање постојећих неадекватних дрвених полица; III 
фаза преуређивање простора (кречење, лакирање подова и 

фарбање столарије);  IV монтажа металних поличних 

регала и V фаза враћање очишћене и сређене архивске 

грађе 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

I фаза август 2015; II и III фаза септембар 2015; IV фаза 
октобар 2015 и V фаза новембар 2015. године 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

I фаза РСД 30.000,00;  

II фаза РСД 15.000,00; 

III фаза РСД 400.000,00; 

IV фаза РСД 50.000,00;  

V фаза РСД 30.000,00. 

Очекивани резултати пројекта Испуњавање прописаних услова адекватног смештаја и 
чувања архивске грађе. Спровођење основних мера 
техничке и физичке заштите. Обезбеђење додатног 
смештајног простора за архивску грађу. Побољшање услова 
рада запослених. 
 

Индикатори  Смештај архивске грађе на металне полице. Отклањање 
опасности физичког оштечења архивске грађе. Већи 
смештајни капацитет металних полица и отклањање 
опасности рушења постојећих полица. 
 

Процена ризика Ризик је да се због недостатка средстава пројекат траје 
дуже од предвиђеног. 
 

Евалуација 

 

Замена постојећих дрвених полица са металним, за 
Историјски архив има вишеструки заначај: 

- испунили би се прописани основни услови 
адекватног смештаја и основне мере техничке и 
физичке заштите културног добра (архивске грађе) 

- побољшали би се услови рада запослених у депоу, 
приликом манипулације са архивском грађом  

- отклонила би се опасност рушења постојећих 
дрвених полица које су нестабилне 
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- створио би се додатни смештајни простор за пријем 
нове архивске грађе. 

 
Значај за локалну заједницу (5 општина које Архив 
територијално покрива) огледа се у могућности да се 
стварањем додатног смештајног простора изврши пријем 
грађе фондова који се налазе на терену а које Архив 
тренутно није у могућности да преузме због непостојања 
смештајног простора, чиме је ова грађа у опасности од 
нестајања или уништења. 
Преузимањем архивских фондова, исти би се учинили 
доступним свим корисницима архивске грађе и услуга 
Архива – правним и физичким лицима (домаћим и страним). 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, 

 МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. Развој културних садржаја и активности  

Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Нови депои 

Циљ пројекта  Да се обезбеди потребан смештај за архивску грађу за коју 

више нема места у просторијама Историјског архива 

Сомбор 

Кратак опис пројекта Архив нема више слободног смештајног простора за пријем 

архивске грађе. Мада би се заменом постојећих дрвених 

полица (које су неадекватне дубине, превисоких и 

неједнаких рафова те заузимају више простора а носе мање 

архивске грађе) са металним, добило на истом простору 

додатни смештајни простор за још око 100 м архивске 

грађе, капацитети Архива су ипак ограничени и након 

кратког времена би опет дошло до великог недостатка 

адекватног простора за чување архивске грађе.  

Због друштвених промена у задњих 20 година дошло је до 

великог пораста количине архивске грађе којој Архив не 

налази смештај у својим просторијама. Добијањем нове или 

већ изграђене али за Архивске потребе адаптиране зграде, 

овај проблем би се решио за наредне године.  

Проблем недостатка простора је константан, и могуће 

решење је само изградња нове или уступање већ 

постојећих објеката. 

Изградњом наменских, савремених депоа, увелико би се 

побољшао квалитет рада првобитне делатности Архива, а 

то је чување архивске грађе. 

 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Историјски архив Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор 
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Општине Апатин, Кула, Оџаци и Бач 

Покрајина Војводина 

Активности на пројекту 

 

- Израда главног пројекта и пројекта ентеријера; 

- Грађевински радови на адаптацији просторија за смештај 

грађе  

- Набавка и израда намештаја; 

- Опремање - аудио-визуелна и рачунарска опрема и 

расвета. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 
Две године 

Потребни ресурси Људски ресурси, опрема и финансије 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

 РСД 5.800.000,00 

Очекивани резултати пројекта - Проширење просторног капацитета и делатности; 

- Испуњавање прописаних услова адекватног смештаја и 
чувања архивске грађе.  

-Спровођење основних мера техничке и физичке заштите.  

-Обезбеђење додатног смештајног простора за архивску 
грађу. 

- Побољшање услова рада запослених 

Индикатори  Отклањање опасности физичког оштечења архивске грађе у 
постојећим неадекватним депоима. Већи смештајни 
капацитет и савремени намештај и услови рада. 
 

Процена ризика Недовољна средства и не добијање одговарајућег протора 
(зграде) могу успорити радове. 

Евалуација 

 

Значај за локалну заједницу (5 општина које Архив 
територијално покрива) огледа се у могућности да се 
стварањем додатног смештајног простора изврши пријем 
грађе фондова који се налазе на терену а које Архив 
тренутно није у могућности да преузме због непостојања 
смештајног простора, чиме је ова грађа у опасности од 
нестајања или уништења. 
Преузимањем архивских фондова, исти би се учинили 
доступним свим корисницима архивске грађе и услуга 
Архива – правним и физичким лицима (домаћим и страним). 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, 

 МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. Развој културних садржаја и активности  

Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Нисконапонско осветљење у депоима Историјског архива 

Сомбор 

Циљ пројекта  Увести нисконапонско осветљење у депоима у којима се 

штити и чува архивска грађа.  

Кратак опис пројекта У депоима где се штити и чува архивска грађа нема грејања 
као и осветљења, тако да радници користе батеријске лампе 
да би пронашли тражену  грађу. Да би се испунили 
прописани услови који подразумевају температуру од 18-200 

C, при релативној влажности ваздуха од 55-65% потребно је 
обезбедити грејање и осветљење у поменутим просторијама. 
Редовна контрола се врши помоћу хидрометра или 
хидрографа који такође Архив не поседује. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Историјски архив Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Покрајина Војводина и Република Србија 

Активности на пројекту 

 

- Израда главног пројекта  

- Увођење нисконапонског осветљења у депоима 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 

Годину дана 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  Није процењено 

Очекивани резултати пројекта - Испуњавање прописаних услова за чување и заштиту 
архивске грађе. Спровођење основних мера техничке и 
физичке заштите архивске грађе. Обезбеђење бољих и 
лакших услова за рад запослених у Архиву. 

Индикатори  Осветљавањем депоа се такође у многоме олакшава рад и 
манипулација са архивском грађом на лицу места, и тиме је 
и увелико заштићен и радник од могућих незгода у мрачним 
просторијама. 
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Процена ризика Недовољна средства могу успорити или онемогућити 
радове. 

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, 

 МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. Развој културних садржаја и активности  

Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Грејање Историјског архива Сомбор 

Циљ пројекта  Обезбедити архивску грађу од могућих пожара јер се у 

Архиву ложе каљеве пећи у канцеларијама у којима се 

штити и чува архивска грађа.  

Кратак опис пројекта У Историјском архиву Сомбор канцеларије се греју на 
каљеве пећи, што је против свих прописа о правилном 
чувању вредне архивске грађе. У депоима где се штити и 
чува архивска грађа нема грејања. Да би се испунили 
прописани услови који подразумевају температуру од 18-200 

C, при релативној влажности ваздуха од 55-65% потребно је 
обезбедити грејање у поменутим просторијама. Редовна 
контрола се врши помоћу хидрометра или хидрографа који 
такође Архив не поседује. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Историјски архив Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Покрајина Војводина и Република Србија 

Активности на пројекту 

 

- Израда главног пројекта  

- Спровођење инсталације грејања по просторијама  

- Набавка и постављање грејних тела (радијатора) 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 
Година дана 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

- Спровођење инсталације грејања по просторијама. 
- Набавка и постављање грејних тела (радијатора). 
-  Прикључак за гас мерном станицом 2.500 еура по 

средњем курсу на дан плаћања. 
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Очекивани резултати пројекта - Испуњавање прописаних услова за чување и заштиту 
архивске грађе. Спровођење основних мера техничке и 
физичке заштите архивске грађе. Обезбеђење бољих и 
лакших услова за рад запослених у Архиву. 

Индикатори  Увођење централног грејања у све просторије Архива. 
Отклањање опасности од пожара самим тим заштита 
архивске грађе од уништења. 
 

Процена ризика Недовољна средства могу успорити или онемогућити 
радове. 
 

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, 

 МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. Развој културних садржаја и активности  

Мера 5.1.8. Уредити, адаптирати и изградити просторе намењене 

за садржаје из области културе 

Назив пројекта Грејање и осветљење Историјског архива Сомбор 

Циљ пројекта  Обезбедити архивску грађу од могућих пожара јер се у 

Архиву ложе каљеве пећи и увести нисконапонско 

осветљење у депоима у којима се штити и чува архивска 

грађа.  

Кратак опис пројекта У Историјском архиву Сомбор канцеларије се греју на 
каљеве пећи, што је против свих прописа о правилном 
чувању вредне архивске грађе. У депоима где се штити и 
чува архивска грађа нема грејања као и осветљења, тако да 
радници користе батеријске лампе да би пронашли тражену  
грађу. Да би се испунили прописани услови који 
подразумевају температуру од 18-200 C, при релативној 
влажности ваздуха од 55-65% потребно је обезбедити 
грејање и осветљење у поменутим просторијама. Редовна 
контрола се врши помоћу хидрометра или хидрографа који 
такође Архив не поседује. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Историјски архив Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Покрајина Војводина и Република Србија 

Активности на пројекту 

 

- Израда главног пројекта  

- Спровођење инсталације грејања по просторијама  

- Набавка и постављање грејних тела (радијатора) 

- Увођење нисконапонског осветљења у депоима 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 
Година дана 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски 



35 
 

Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

- Спровођење инсталације грејања по просторијама. 

- Набавка и постављање грејних тела (радијатора). 

-  Прикључак за гас мерном станицом 2.500 EUR по 

средњем курсу на дан плаћања. 

 - Увођење нисконапонског осветљења у депоима 

Историјског архива Сомбор. 

Укупан износ није процењен. 

Очекивани резултати пројекта - Испуњавање прописаних услова за чување и заштиту 
архивске грађе. Спровођење основних мера техничке и 
физичке заштите архивске грађе. Обезбеђење бољих и 
лакших услова за рад запослених у Архиву. 

Индикатори  Увођење централног грејања у све просторије Архива. 
Отклањање опасности од пожара самим тим заштита 
архивске грађе од уништења. 
Осветљавањем депоа се такође у многоме олакшава рад и 
манипулација са архивском грађом на лицу места, и тиме је 
и увелико заштићен и радник од могућих незгода у мрачним 
просторијама. 

Процена ризика Недовољна средства могу успорити или онемогућити 
радове. 

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА 

ЈАВНОШЋУ 
 
 

КУЛТУРА 
 

Приоритет 5. РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ 

Мера 
5.3.1. Реализовати истраживање о културним потребама и 

навикама грађана Сомбора и насељених места и креирати 

Стратегију развоја културе 

Назив пројекта Стратегија развоја културе Града Сомбора 2016-2020 

Циљ пројекта  
Планирани развој културе Сомбора уз унапређење културне 

инфраструктуре, понуде и сарадње релевантних актера у 

култури 

Кратак опис пројекта 

Стратешки план развоја културе Града Сомбора обухватиће низ 

активности које омогућавају свеобухватан увид у 

функционисање културе и културних актера. То подразумева 

виђење културе од стране грађана као партиципаната у свим 

процесима функционисања културне сцене; сагледавање рада 

главних актера у култури (институција, организација, истакнутих 

појединаца), али и релевантних субјеката који утичу на развој 

културе (локална самоуправа, актери у сфери креативне 

економије, актери у сфери туризма и образовања); 

компаративну анализу буџета, кадрова и програма институција и 

организација; преглед приоритета даљег развоја културе. На тај 

начин култура ће бити плански моделирана и спровођена што ће 

обезбедити континуитет даљег развоја, идејног обликовања и 

рационализације културе.   

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Завод за проучавање културног развитка, институција културе од 

националног значаја, Риге од Фере 4, Београд, Република 

Србија  

Градска управа Сомбор, Трг цара Уроша 1, Сомбор, Република 

Србија 

Носиоци пројекта 

Завод за проучавање културног развитка, институција културе од 

националног значаја, Риге од Фере 4, Београд, Република 

Србија  

Градска управа Сомбор, Трг цара Уроша 1, Сомбор, Република 

Србија 

Активности на пројекту У циљу израде квалитетне студије у култури која ће послужити 
као основа за израду писаног документа Стратегија развоја 
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 културе Града Сомбора 2016-2020, пројекат ће обухватити 
следеће активности:  

- Креирање узорка за истраживање културних потреба и 
навика грађана Сомбора (око 1.200 испитаника) 

- Креирање упитника за истраживање културних потреба и 
навика грађана Сомбора 

- Креирање специјализованих упитника за истраживање 
установа културе са територије града Сомбора 

- Обука анкетара за обављање теренског дела 
истраживања и надгледање процеса анкетирања 

- Интервјуисање, путем дубинских интервјуа и фокус  
група, представника установа културе и културних 
индустрија са територије града Сомбора 

- Анализа културних потреба и навика грађана и њена 
имплементација у анализу ситуације у култури 

- Учесничка процена, која обухвата партиципативност 
релевантних актера у култури и другим секторима 

- Експертска процена од стране експерата Завода за 
проучавање културног развитка 

- Урађена стратешка анализа ситуације у култури 
Сомбора (уз преглед културне понуде, програма и 
манифестација у граду) 

- Радионице са релевантним актерима о добијеној слици 
културе Града Сомбора 

- Креирање стратешког плана у култури на основу 
стратешке анализе  

- Јавна расправа уз учешће представника Завода за 
проучавање културног развитка 

- Препоруке за период имплементације и евалуације 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Рок за израду документа је 30. новембра 2015. године, према 

следећем распореду активности: 

- Март 2015 – израда узорка, израда упитника за грађане, 
израда упитника за институције, контактирање 
институција, деск истраживање релевантних докумената 
и активности на нивоу града од 2000. године 

- Април 2015 – спровођење анкетирања грађана уз 
организацију и надгледање процеса рада анкетара 

- Мај – јун 2015 – унос података анкетирања грађана у 
СПСС базу, посета институцијама и другим релевантним 
актерима у култури и разговори са њиховим 
представницима, уз организацију фокус група са 
истакнутим појединцима, представницима креативног 
сектора и другим важним субјектима за културу града 

- Јул – септембар 2015 – израда стратешке анализе 
ситуације у култури 

- Септембар – новембар 2015 – организација радионица, 
јавна расправа, уобличавање кључног, стратешког 
документа и акционог плана за трогодишњи период 
2016-2018. година        

Потребни ресурси 

- Формирање радног тела (Савета за културу, нпр) које ће 
учествовати у процесу креирања плана, доношења и  
имплементације стратешког документа у култури 

- Информисање становника града Сомбора о 
истраживању културних потреба и навика грађана преко 
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локалних средстава информисања као инструмент 
мотивације и сензибилизације локалног становништва да 
учествују у истраживању 

- Обезбеђивање контакт тачке за послове анкетирања што 
обухвата обезбеђивање анкетара, простора за њихову 
обуку тј. инструктажу за рад на терену, као и 
координацију анкетара и прикупљање анкета током 
теренског рада (уз стални контакт са представницима 
Завода за проучавање културног развитка)  

- Обезбеђивање простора за одржавање фокус група, 
радионица и јавне расправе 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

1. Процес анкетирања грађана (штампа и прелом упитника, 
исплата анкетара са евентуалним путним трошковима)  

- 160,00 дин x 1.200 упитника – 192.000,00 динара 
- Штампа и прелом упитника – 18.000,00 динара 
- Трошкови на терену – 20.000,00 динара 
- Унос података у СПСС базу – 30,00 дин x 1200 упитника 

– 36.000,00 динара 
УКУПНО ЗА ТАЧКУ 1. – 266.000,00 ДИНАРА 

2. Теренски рад истраживача (директор Завода, 2 
истраживача, возач) 

- Смештај – 10 -12 ноћења x 4 особе – 100.000,00 динара 
- Дневнице за рад на терену – 15 дана x 4 особе – 

135.000,00 динара 
- Трошкови превоза (гориво, путарине) – 25.000,00 динара 
- Материјални трошкови (батерије, хемијске за анкетаре, 

коверте/фасцикле, ИД картице, папир...) – 24.000,00 
динара  
УКУПНО ЗА ТАЧКУ 2 – 280.000,00 ДИНАРА 

УКУПНО Тачка 1 и Тачка 2 – 550.000,00 динара 

Очекивани резултати пројекта 

Завршен Стратешки план развоја културе Града Сомбора 2016-
2020. година уз Акциони план 2016-2018. година, који ће 
допринети значајном позиционирању града Собора на културној 
мапи Србије, Региона Војводине и Западно-бачког округа. 
Стратешки план осигураће и међународно повезивање са 
суседским и удаљенијим земљама (првенствено Република 
Хрватска и Република Мађарска). План ће обезбедити и преглед 
и подстицај развоју креативних и културних индустрија на 
простору Сомбора, али и унапредити културну понуду и заштиту 
материјалне и нематеријалне баштине. 

Индикатори  

- Креиран стратешки документ развоја културе 
- Утврђен план активности за даљи рад (процес 

имплементације) 
- Сагледане потребе и навика у култури грађана Града 

Сомбора као репер будућих активности 
- Унапређена инфраструктура у сектору културе 
- Унапређена међусекторска и међуресорна сарадња 

културе и других области 
- Креиран културни идентитет града 
- Мапирани актери у креативној економији и културним 

индустријама 
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- Унапређен интеркултурни дијалог на нивоу града и 
региона 

- Утврђени приоритети за улагања 
- Акциони план за период 2016-2018  

Процена ризика 

- Временске неприлике могу угрозити процес рада 
- Неодговорно понашање свих учесника у процесу 

рада (анкетари, директори институција, 
представници цивилног сектора, представници 
локалне самоуправе) 

- Слаб одзив грађана на анкетирање што доводи до 
трансформација узорка 

Евалуација 

 

- Извештај о реализацији пројекта  
- Стратешка анализа подељена у три посебна извештаја – 

грађани, институције, статистички извештај рада 
установа и организација 

- СПСС база као производ анкетирања грађана и средство 
за анализу културних потреба и навика Сомбораца  

- Аудио снимци и фотографије са свих спроведених 
активности (фокус групе, интервјуи, радионице)  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 1. Доступност спорта свим грађанима, а посебно деци, 

омладини, женама и особама са инвалидитетом 

Мера 1.1.5. Организовати масовне акције у којима могу да учествују 

сва деца 

Назив пројекта „Дечија олимпијада у старинским играма” 

Циљ пројекта  Допринос развоју спорта код деце, боравак на отвореном 

простору, физичке активности деце, јачање организма, 

свестрани развој моторике, развијање великих и малих 

мишићних група, изграђивање позитивне оријентисаности према 

вежбању и такмичењу, развијање такмичарског духа и правилног 

односа према победи и поразу, развијање колективног духа, 

неговање и поштовање правила понашања у групи и узајмано 

поштовање. 

Кратак опис пројекта Такмичења у старинским играма, спортовима и вештинама који 

су некад били актуелни:  

 ластиш,  
 кликери,  
 шантика,  
 „Не љути се човече“,  

Учествују ученици основних сеоских школа са територије града 

Сомбора (14 сеоских школа). Свака школа имала би екипу која 

броји 10 ученика. 

Програм би се одвијао на тргу и у парку испред Дома културе у 

Станишићу, где би били исцртани и припремљени терени за 

сваку од дисциплина.  

Завршна партија у игри „Не љути се човече“ биће одиграна на 

исцртаној табли на бетону, на којој би 4 финалиста одиграла 

победничку партију. Уместо фигура, играчи би били деца, 

обучена у традиционалне боје ове игре (16 деце у 4 боје). 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Носиоци пројекта- партнери  Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 
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Активности на пројекту 

 

Медијска промоција, припрема терена, припрема пропозиција, 

контакт са школама, организовање екипа, припрема рекламног 

материјала и лога акције, обавештавање публике, такмичење, 

додела награда.  

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Два месеца (септембар - октобар) 

Потребни ресурси Људски ресурси, превоз за учесника, рекламни материјала, 

освежење за учеснике, награде, материјал за цртање терена, 

реквизити за такмичење, разглас, финансијска средства. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

250.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Унапређен спортски дух код школске деце, квалитетније 
провођење слободног времена деце. 

Индикатори  Учешће 14 сеоских школа на такмичењу 

Процена ризика Лоши временски услови 

Евалуација Ex ante, Interim, Ex post  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 1. Доступност спорта свим грађанима, а посебно деци, 
омладини, женама и особама са инвалидитетом 

Мера 1.2.3.Организовати и реализовати рекреативне програме и 

активности на јавним теренима и у природним условима 

Назив пројекта Бесплатна школа спорта за децу, одрасле, жене, студенте и 

омладину. 

Циљ пројекта  Доступност спорта свима под стручним вођењем уз праћење 

резултата у функцији јавног здравља. 

Кратак опис пројекта Укључивање што већег броја грађана ка спортским 

активностима и очувању здравља. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa  

Носиоци пројекта Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa  

Активности на пројекту 

 

 Вежбање по плану и програму, 
 Стручна предавања, 
 Лекарски прегледи и стручни савети. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Два циклуса годишње (седам месеци) 

Предвиђено: две до три године 

Потребни ресурси Сале, опрема, накнаде за вођење тренерима, лекарима, и 

осталим стручним кадровима. 

Финансијски план за 
реализацију 

програма/пројекта  

 

На годишњем нивоу 600.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Подизање свести о значају физичке активности. 

Индикатори  Корекција телесне тежине, резултати, бодовања. 

Процена ризика Временски услови.  

Евалуација Ex ante, Interim, Ex post 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, 

 МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 2. Унапређење услова бављења спортом у Граду 

Мера 2.1.1. Завршити започету изградњу и реконструкције спортских 

објеката на територији града Сомбора 

Назив пројекта Замена корита великог базена на Отвореном градском базену  

Циљ пројекта  Замена алуминијумског корита великог базена на Отвореном 

градском базену 

Кратак опис пројекта Због дејства хлора и влаге на алуминијумско корито као и због 

дотрајалости, често долази до појаве оштећења и пуцања 

алуминијума на шавовима и цурења воде. Такође, већа 

оштећења услед дејства хлора и влаге у унутрашњости 

алуминијумских панела и доводи до појаве корозије. Корито 

базена није мењано већ 30 година. Неопходно је променити део 

и странице корита базена односно заменити их новом 

алуминијумском облогом како би се век трајања отвореног 

базена продужио.   

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Спортски центар „Соко“ Сомбор  

 

Носиоци пројекта Град Сомбор  
Спортски центар „Соко“ Сомбор  

Активности на пројекту 

 

- 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

3 месеца 

 

Потребни ресурси Материјални, људски и финансијски ресурси.  

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

 

Процењена вредност радова 8.000.000,00 РСД 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

Очекивани резултати пројекта Продужење рока трајања отвореног базена 

Индикатори  Испуњен предвиђени рок трајања 

Процена ризика Временски услови.  

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 2. Унапређење услова бављења спортом у Граду 

Мера 2.1.3. Обезбеђивати услове за несметано функционисање СЦ 

„Соко“ и одржавање капиталних објеката у граду 

Назив пројекта Замена фасадне и унутрашње браварије на Затвореном 

градском базену.   

Циљ пројекта  Спречавање губитка топлоте на Затвореном базену и 

остваривање уштеда у коришћенју енергената.  

Кратак опис пројекта Постојећа браварија на базену (фасадна и унутрашња) изведена 

је од хладних профила без прекинутог термичког моста, који у 

тренутку изградње базена (1981) није ни постојао и 

представљало је тадашње ефектно архитектонско решење. 

Пошто је површина константно изложена утицају хлора и влаге 

дошло је до оксидације профила, механичког оштећења и 

појављивања сталног конденза на алуминијумском профилу и 

стакленој површини. Предлог је замена комплетне металне 

фасаде и постојећих стакала са новим изо стаклом.  

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Спортски центар „Соко“ Сомбор  

 

Носиоци пројекта Град Сомбор  
Спортски центар „Соко“ Сомбор  

Активности на пројекту 

 

- 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

3 месеца 

 

Потребни ресурси Материјални, људски и финансијски ресурси.  

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

 

Процењена вредност радова 20.000.000,00 РСД 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

Очекивани резултати пројекта Дугорочно спречавање губитка топлоте на Затвореном базену и 
остваривање уштеда у коришћењу енергената.  

Индикатори  Остварене уштеде у коришћењу енергената 

Процена ризика Временски услови.  

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 2. Унапређење услова бављења спортом у Граду 

Мера 2.1.3. Обезбеђивати услове за несметано функционисање СЦ 

„Соко“ и одржавање капиталних објеката у граду 

Назив пројекта Проширење постројења за припрему и догревања базенске воде  

Циљ пројекта  Техничко оспособљавање постројења за припрему и догревање 

базенске воде са циљем омогућавања истовременог рада 

затвореног и отвореног базена.   

Кратак опис пројекта Постојећим стањем базенске технике, односно постојањем 

једнофилтерског и пумпног агрегата могуће је функционисање 

само једног базенског корита олимпијских димензија. 

Проширењем односном уградњом још једног идентичног 

филтрационо пумпног агрегата био би могућ истовремени рад 

корита олимпијских димензија на отвореном и затвореном 

базену. Могућност истовременог рада оба базена створило би 

услове за непрестан рад базена, односно не би постојале 

вишенедељне паузе због преласка режима рада са затвореног 

на отворени и обрнуто. Такође, коришћењем затвореног базена 

било би могуће и у летњем периоду уз минималну или никакву 

потрошњу енергената.  

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Спортски центар „Соко“ Сомбор  

 

Носиоци пројекта Град Сомбор  
Спортски центар „Соко“ Сомбор  

Активности на пројекту 

 

-Уградња нове филтерско пумпног  постројења 
-Уградња постројења за догревање воде 
-Уградња постројења за хемијску обраду воде 
-Уградња базенског развода (нови цевоводи)  
-Електро радови 
-Грађевински радови за темеље филтрационих и пумпних 
агрегата 
-Изградња просторије за смештај наведене опреме 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

3 месеца 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

Потребни ресурси Материјални, људски и финансијски ресурси.  

Финансијски план за 
реализацију 

програма/пројекта  

 

Процењена вредност радова 5.000.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Истовремени рад отвореног и затвореног базена. Дугорочно 
решавање проблема режима рада базена. Веће могућности за 
кориснике и Град Сомбор.  
  

Индикатори  Остварени приходи 

Процена ризика - 

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 2. Унапређење услова бављења спортом у Граду 

Мера 2.1.3. Обезбеђивати услове за несметано функционисање СЦ 

„Соко“ и одржавање капиталних објеката у граду 

Назив пројекта Замена пода у великој сали Градске „Мостонга“ у Сомбору  

Циљ пројекта  Замена дотрајалог паркета у великој сали Градске хале са 

новим паркетом и мултифункционалном ПВЦ спортском 

подлогом.  

Кратак опис пројекта Градска хала „Мостонга“ је једини наткривени капитални 

спортски објекат у Сомбору. Објекат је намењен малим 

дворанским спортовима а поред спортских манифестација 

поседује услове за организацију културних, уметничких, 

сајамских, конгресних и других манифестација. Велика сала 

поседује трибине, а спортска подлога има диментије 50*26 

метара. Паркет у великој сали је прилично оштећен и неопходна 

је замена за нови паркет или мултифункционалну ПВЦ подлогу.  

Надлежна 
институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Спортски центар „Соко“ Сомбор  

 

Носиоци пројекта Град Сомбор  
Спортски центар „Соко“ Сомбор  

Активности на пројекту - 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

3 месеца 

 

Потребни ресурси Материјални, људски и финансијски ресурси.  

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

Процењена вредност радова 8.000.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Продужење рока трајања паркета и значајно повећање услова и 
критеријума за одржавање спортских и других манифестација у 
градској хали.   
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

Индикатори  Трајање извршених реконструкција 

Процена ризика -  

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post 
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

СПОРТ  
 

Приоритет 2. Унапређење услова бављења спортом у Граду 

Мера 2.1.3. Обезбеђивати услове за несметано функционисање СЦ 

„Соко“ и одржавање капиталних објеката у граду 

Назив пројекта Изградња гасне котларнице за комплекс градске хале „Мостонга“ 

у затвореног градског базена  

Циљ пројекта  Загревање просторија и воде у комплексу градске хале и 

затвореног градског базена са циљем преласка на алтернативне 

изворе енергије и остваривање уштеда у коришћењу 

енергената.    

Кратак опис пројекта Постојећа мазутна котларница стара је око 40 година и процена 

је да ће за 5 до 7 година бити потребно правити нову. Израда 

гасне котларнице са високоучинским котловима служила би за 

грејање целокупног комплекса градске хале и затвореног 

базена.   

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Спортски центар „Соко“ Сомбор  

 

Носиоци пројекта Град Сомбор  
Спортски центар „Соко“ Сомбор  

Активности на пројекту 

 

-Грађевниска адаптација објекта котларнице 
-Изградња прикључног гасовода 
-Набавка котлова са гасним горионицима 
-Набавка пратеће машинске опреме 
-Увођење електро инсталације 
-Аутоматизација грејања базенске воде 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

3 месеца 

 

Потребни ресурси Материјални, људски и финансијски ресурси.  

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

 

Процењена вредност радова 21.000.000,00 РСД 
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Очекивани резултати пројекта Дугорочно решавање извора топлоте за цео комплекс и 
смањење трошкова грејања просторија и базенске воде.    

Индикатори  - Уштеда од 15 % на годишњем нивоу у потрошњи 

енергената за загревање целог комплекса 

- На загревање базенске воде остварила би се уштеда од 

30%, а период исплативости инвестиције је 7 година. 

Процена ризика -  

Евалуација 

 

Ex ante, Interim, Ex post  
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Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ,  

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 
 

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 

Приоритет 1. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА 

ГРАДА У МЕДИЈИМА 

Мера 1.1.1.Боља координација Градске управе са медијима, 

ажурност и прецизност при дистрибуцији информација од 

стране Града ка медијима 

Назив пројекта Сомбор инфо 

Циљ пројекта  Пуна сарадња кроз двосмерну комуникацију између локалне 

власти и грађана, медија и других субјеката са подручја 

Града Сомбора. 

Кратак опис пројекта  Израда Медијске сратегије Града; 

 Успостављање Службе за информисање града 

Сомбора; 

 Побољшање интерне комуникације градских служби и 

установа Града; 

 Унапређење односа са јавношћу. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Град Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор и Регионална развојна агенција Бачка 

Активности на пројекту 

 

Израдом Медијског плана града Сомбора утврдити мане и 

предности Градске управе када је реч о унутрашњим и 

спољним комуникацијама. 

Јасно дефинисати унутрашњи протокол и комуникације 

Градске управе и њених служби и установа. Тај правилник 

прецизирао би обавезе и одговорност свих чинилаца 

Градске управе када је реч о унутрашњој комикацији. 

Одредити особу која би се искључиво бавила Односима са 

јавношћу као (Формирање ПР службе уколико је то у 

финансијској могућности). Та особа била би задужена да 

прикупи све информације на једно место и да, у сарадњи са 

надлежнима у Градској управи, пласира информације у 
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јавност.  

Систематизовати, поједноставити и убрзати спољне 

комуникације Градске управе, како би медији са исте адресе 

истог места добијали све потребне информације.  

И унутрашње и спољне комуникације координисала би 

особа задужена за односе са јавношћу 

Обучити Пи-Ар особу и истакнуте градске челнике за наступ 

у медијима. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Предвиђено трајање пројекта је 12 месеци у којем би се 
спровеле све горенаведене активности.  
 

Потребни ресурси Готово сви предуслови потребни за овако свеобухватан 

пројекат већ постоје у Градској управи, било да се ради о 

материјалној опреми или људским ресурсима. У изради 

Медија плана и обуци кадра Градске управе потребно је 

ангажовати стучне консултанте из области медија и односа 

са јавношћу   

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

600.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Унапређење унутрашње комуникације Градске управе и 
свих њених служни и установа. Увођење транспарентности 
у раду свих органа Градске управе. Јасно и недвосмислено 
бавештавање јавности о свим информацијама од јавног 
значаја у граду Сомбору.  

Индикатори  Кроз анкету са грађанима и представницима медијиа 
утврдити колико су им доступне информације од јавног 
значаја, колико сматрају транспаретним рад Општинске 
управе. 
Анализа медијске архиве (Press clipping). 

Процена ризика Мали степен ризика 

Евалуација 

 

На почетку и крају календарске године вршити анкетирање 
запослених о томе шта мисле о својој организацији и који су 

начини за унапређење у рад. 

Службеник за односе с јавношћу ће пратити, анализирати и  
оцењивати упитнике, тј. повратне информације грађана.  

На  основу тога ће предлагати даље мере. 

 
 



55 
 

Акциони план за област млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу 2014 – 2016. 

  
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА 
ЈАВНОШЋУ 

 
 

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 

Приоритет 1.Доступност информација о активностима Града у 
медијима 

Мера 1.2.1. Боља организованост ПР службе у Граду 

Назив пројекта Брзо, тачно, транспарентно 

Циљ пројекта  Унапређење спољних комуникација Градске управе Сомбор 

Кратак опис пројекта Унапређење постојећих ресурса и увођење нових активности с 

циљем повећања медијске видљивости рада Градске управе 

Сомбор. 

Унапређење понуде на веб сајту града, излаз на друштвене 

мреже и друге интернет садржаје. 

Прикупљање медијске архиве (Press clipping) . 

Дефинисање слогана и визуелног идентитета Градске управе. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор 

Носиоци пројекта- партнери  Град Сомбор и Регионална развојна агенција Бачка 

Активности на пројекту 

 

На основу Стратегије развоја града Сомбора и Медија плана 

приступити конкретним корацима у оставарењу циљева 

наведеним у тим документима. 

Повећање броја вести које се пласирају у медије али и на 

интернет страни града. С тим у вези, остварање налога на 

друштвеним мрежама како би се информације од јавног значаја 

пласирале ка што широј циљној групи. 

Израда електронског билтена (Newsletter) с циљем упознавања 
партнерских организација, других локалних самоуправа, 

привредних субјеката, домаћих и европских институција и других 

правних и приватних лица о привредним активностима Града 

Сомбора 

Успостављање ФТП налога Градске управе и његово 

коришћење у дистрибуцији видео и аудио материјала ка 

електронским медијима. 

Израда званичног Јутјуб налога градске управе и његово 
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коришћење у дистрибуцији материјала ка интернет медијима и 

друштвеним мрежама. 

Прикупљање медијске архиве (Press clipping) , кроз ангажовање 

оговарајуће Медијске агенције или сопственим ресурсима 

Градске управе, уколико постоје.  

Дефинисање слогана и визуелног идентита Градске управе 

Сомбор, њихова конкретна израда. Визулени предлози били би 

примењени у свим јединицама локалне самоуправе.  

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Предвиђено трајање пројекта је 12 месеци у којем би се 
спровеле све горенаведене активности.  

Трајање пројекта је у суштини неограничено када се систем 
једном постави, осим у случају Press clipping агенције која се 
ангажује у временски органиченим периодима у складу са 
потребама наручиоца. 

Потребни ресурси Готово сви предуслови потребни за овако свеобухватан пројекат 

већ постоје у Градској управи, било да се ради о материјалној 

опреми или људским ресурсима. За израду визуелног 

идентитета, електронског билтена и прикупљање медијске 

архиве потребно је ангажовати екстерне стручне појединце или 

фирме. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

500.000,00 РСД 

Очекивани резултати пројекта Видљиво унапређење спољне комуникације Градске управе. 
Брзо, тачно и транспарентно обавештавање најшире јавности о 
свим информацијама од јавног значаја у граду Сомбору.  

Индикатори  Кроз анкету са грађанима и представницима медијиа утврдити 
колико су им доступне информације од јавног значаја, колико 
сматрају транспаретним рад Градске управе. 

Анализа медијске архиве (Press clipping) 

Процена ризика Мали степен ризика 

Евалуација 

 

Анализирати прикупљену медијску архиву (Press clipping) и 

уопредити медијску присутност Сомбора на почетку пројекта и 

на крај прве године примене мера. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020. ГОДИНА 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА 

ЈАВНОШЋУ 
 
 

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 
 

Приоритет 2. РАЗВОЈ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА 

Мера 2.1.1. Производња нових медијских садржаја у локалним 

медијима 

Назив пројекта “Раванградске приче“ серијал ТВ Среће 

Циљ пројекта  Забележити и пренети другима, значајне манифестације у 

Сомбору и околини, судбине познатих и мање познатих а 

интересантних људи, неговати културне обичаје и чувати их 

од заборава. 

Кратак опис пројекта Разговор водитеља са особама, интервјуи, снимање на 

терену или у студију, монтажа снимљеног материјала са 

фотографијама  

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Носиоци пројекта- партнери  Грaд Сoмбoр у сaрaдњи сa пaртнeрским oргaнизaциjaмa 

Активности на пројекту 

 

Свака емисија је друга прича која захтева теренески рад 

екипе, а подразумева припрему текста и синопсиса приче, 

снимање, монтажу и постпродукцију материјала. 

РТВ Среће би урадила и адекватну промоцију серијала, која 

такође захтева рад у монтажи и постпродукцији. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Пројекат би трајао годину дана, али би подразумевао 
свакодневни рад у којем би било израђено 52 емисије.  

Потребни ресурси Људски и технички ресурси, потребни за израду серијала, 

постоје у РТВ Среће. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта 
Укупан износ пројекта је 1.040.000,00 РСД. 

По свакој од 52 емисије треба издвојити 20.000,00 РСД. 

Очекивани резултати пројекта Сазнање грађана о значају, разноликости и величини 
културне понуде у Сомбору али и постојању бројних 
личности и удружења који су учествали и још увек учествују 
у њеном стварању. 
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Индикатори  Гледаност емисије, број грађана који редакцији желе да 
предложе тему или занимљиву личност, анкета гарађана. 

Процена ризика Мали степен ризика. 

Евалуација Ex ante, Interim, Ex post 

 


