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Акциони план за област образовање 2014 – 2016. године 

 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Приоритет 1. ОСНАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 

Мера 1.1.1.Развој и увођење нових програма и практичне наставе 

усклађених с потребама тржишта рада 

Назив пројекта " Произвођачи цвећа и лековитог биља на отвореним и 

заштићеним површинама" 

Циљ пројекта  Главни циљ пројекта је оспособљавање сеоског домаћинства у 

западно-бачком округу за сакупљање и гајење лековитог биља и 

цвећа, њихово самозапошљавање и економско 

осамостаљивање. 

Кратак опис пројекта Обучити незапослене појединце за самосталну производњу 

цвећа и лековитог биља на отвореним површинама као и у 

пластеницима и стакленицима и основама предузетништва која 

ће им помоћи у пословању. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Школа за основно образовање одраслих 

Носиоци пројекта Стручни тим школе 

Активности на пројекту 

 

1. Окупљање и мотивација полазника за обуку,  

2. Теоријска обука, 

3. Извођење практичног дела обуке, 

4. Заснивање производње. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 

6  месеци 

Потребни ресурси Људски, технички и финасијски. 

Финансијски план за 
реализацију 

програма/пројекта  

140.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора 

Очекивани резултати пројекта Оспособљеност и обученост полазника за самосталну 

производњу лековитог биља и цвећа на сопственим парцелама 

Индикатори  Број полазника који су успешно прошли обуку и нивои 

усвојености знања из практичних и теоријских обука  
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Заснивање производње, количина произведене и пласиране 

робе, економска добит на крају производне године 

Процена ризика Недовољни финансијски извори и одустајање полазника у току 

самог извођења обуке. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта а евалуација учесника путем чек листа, 

интервјуа и др. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊA 

 

Приоритет 1.ОСНАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 

Мера 1.1.1.Развој и увођење нових програма и практичне наставе 

усклађених с потребама тржишта рада 

Назив пројекта "Soft-skills"  

Циљ пројекта  Подизање компетенција младих незапослених лица 

Кратак опис пројекта Оспособљавање незапослених младих људи за нове вештине 

које се траже на тржишту рада, а нису обухваћене редовним 

средњошколским системом и тиме их учинити конкурентним на 

тржишту рада. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Школа за основно образовање одраслих, Канцеларија за 

локални економски развој.  

Носиоци пројекта Стручни тим школе 

Активности на пројекту 

 

1. Израда студије - утврђивање потреба тржишта рада 
Западно-бачког округа,  

2. Израда каталога вештина 
3. Анкета са заинтересованим кандидатима  
4. Тренинг за вештине и знања које нису обухваћене 

средњошколским планом и програмом 
Трајање пројекта/ рок за 

извршење 
(према фазама, у месецима) 

 

6  месеци 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски. 

Финансијски план за 
реализацију 

програма/пројекта  

1.600.000,00 РСД  

Буџет Града Сомбора, фондови Владе АПВ, доступни ЕУ или 

билатерални фондови. 

Очекивани резултати пројекта Израђена студија, потреба нових вештина и знања на тржишту 

рада, израђен каталог обука и стечене нове вештине код 

полазника. 

Индикатори  Примена стечених знања и вештина код конкурисања за посао. 

Процена ризика Локална заједница не привлачи нове инвеститоре са новим 

технологијама-програмима и подручјима рада. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа, 

интервјуа и др. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 

Приоритет 1.ОСНАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 

Мера 1.1.1.Развој и увођење нових програма и практичне наставе 

усклађених с потребама тржишта радa 

1.2.1.Развој система целоживотног образовања 

Назив пројекта Радни центар за омладину и одрасле са сметњама у развоју и 

инвалидитетом 

Циљ пројекта  Оснивање Радног центра као посебног облика обучавања за 

рад, радног ангажовања и терапијске активности особа са 

инвалидитетом допринео би развоју система целоживотног 

учења и увођењу нових програма за особе са инвалидитетом. 

Намењен је особама које се не могу образовати за одређена 

занимања, нити запослити или одржати запослење ни под 

општим ни под посебним условима. 

Кратак опис пројекта Радни центар би пружио могућност да се корисници ове услуге 

оспособе за рад на пословима рециклаже, узгајања биљака у 

пластенику и стакленику. Усвајањем основних знања 

неопходних за обављање активности и послова везаних за ова 

занимања стекли би се услови да особе са вишеструким 

сметњама у заштићеним условима стекну знања и обављају 

радне задатке. Овом делатношћу остварио би се Приоритет 1 
чији је један од циљева стварање услова за оставривање 

делатности осталог образовања и целоживотног учења. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор 

Министарство рада запошљавања и социјалне политике 

Носиоци пројекта Школа за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић" 

Активности на пројекту 

 

Оснивање Радног центра 

Спровођење обука у циљу стицања основних знања потребних 

за обављање послова рециклаже, узгајања биљака. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење (према фазама, у 

месецима) 

1 година 

Потребни ресурси Људски, финансијски и технички. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

Буџет Града Сомбора, фондови Владе АПВ, доступни ЕУ или 

билатерални фондови. 
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Очекивани резултати пројекта Развијен програм целоживотног учења. 

Индикатори  Усвојен програм. 

Процена ризика Средњи ниво. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 
реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 

 



7 
 

Акциони план за област образовање 2014 – 2016. године 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Приоритет 2.УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТЕ И ДОСТУПНОСТИ   

ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.1.1.Унапређење и модернизација образовног система и 

квалитета рада у образовању 

Назив пројекта „Наша кућа“  

Циљ пројекта  Развијати практичну примену наученог у оквиру способности 
ученика кроз активности у природном окружењу. 

Кратак опис пројекта Реализација пројекта „Наша кућа“ - радионица за практичну 
примену свих знања и вештина у природи. Ученици са сметњама 
у развоју би кроз осмишљене акривности у природном окружењу 
развијали радне, окупационе, социјалне вештине и навике. 
Овакав вид укључивања ученика допринео би целукупном 
развоју ученика са сметњама у развоју. Такође овим пројектом 
поспешило би се развијање практичне примене наученог путем 
међународне сарадње (кампови, сусрети, радионице, спортска 
такмичења). 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

 

Град Сомбор 

Носиоци пројекта Школа за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић“ 

Активности на пројекту Радионице. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 
(према фазама, у месецима) 

6 месеци 

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

500.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора, фондови Владе АПВ, доступни ЕУ или 

билатерални фондови. 

Очекивани резултати пројекта Успешно имплементиран пројекат. 

Индикатори  Побољшани услови и модернизација рада. 

Процена ризика Низак ниво. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Приоритет 2.УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ 

ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.1.2.Подстицање доступности образовања за све 

становнике 

Назив пројекта "Вештине за родитељство" 

Циљ пројекта  Подизање компетенција за вештине родитељства  

Кратак опис пројекта Социо-едукативни програм у циљу стицања нових знања, 

бољег разумевања себе и своје породице као и 

изграђивање веће осетљивости и отворености за развојне 

промене чланова породице, бољег разумевања 

свакодневних проблема и самим тим смањивање напетости 

и других негативних емоција. Програм је подељен на 

следеће области: породица, брак, дете и родитељство. 

Циљна група овог програмам би били сви они који су и који 

ће бити родитељи. Програм је подељен на следеће 

области: породица и родитељство са елементима 

менталног здравља, развојних промена, односа утицаја 

друштвених токова на породицу и др. 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Школа за основно образовање одраслих 

Носиоци пројекта Стручни тим школе 

Активности на пројекту 

 

Рад са родитељима по групама 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 
(према фазама, у месецима) 

Трајање пројекта је годину дана, једанпут недељно 

 

Потребни ресурси Људски, финансијски и технички. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  
800.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора, фондови Владе АПВ, доступни ЕУ 

или билатерални фондови. 

Очекивани резултати пројекта Смањење негативних облика понашања због интензивније и 

квалитетније сарадње школе и породице, активно 

учествовање родитеља у организацији слободног времена 

породице. 
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Индикатори  Педесет родитеља прошло програм и активно примењује 

стечена знања у свакодневном животу. 

Процена ризика Не прихватање појединих делова програма од 

потенцијалних полазника. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта а евалуација учесника путем чек 

листа, интервјуа и др. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊA 

 

Приоритет 2.УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТ 

ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.1.2.Подстицање доступности образовања за све становнике 

Назив пројекта "Ау, што је школа згодна" 

Циљ пројекта  Смањење броја лица без основног образовања 

Кратак опис пројекта Мотивација лица без основне школе и без потпуног основног 

образовања старијих од 15 година којих само у Западнобачком 

округу има 39758.  

Овим програмом се окупљају, мотивишу лица која су напустила 

школовање и тиме се омогућује да се упознају са могућностима 
наставка школовања, стекну социјалне вештине, схвате значај 

образовања, покажу интерес да мењају ситуације у властитом 

животу, развију позитиван и креативан однос према себи и 

другима и стекну афирмативан однос према школи и свом 

даљем образовању. 

Циљна група стиче вештине препознавања и реаговања на 

конкретне и специфичне проблеме прекидања и напуштања 

школовања. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Школа за основно образовање одраслих 

Носиоци пројекта Стручни тим школе за основно образовање одраслих са 

сарадницима 

Активности на пројекту 

 

1. Евиденција-формирање базе података лица без потпуног 

основног образовања старијих од 15 година (који нису у бази 

НСЗ-а), 

2. Окупљање, формирање група, тродневни радионичарски рад 

са полазницима и подршка полазницима за укључивање у 

Школу. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

1. Фаза - евидентирање – два месеца (јануар, фебруар),  

2. Фаза - формирање група и рад са полазницима – четири 

месеца (март – јун), 

3. Фаза - подршка полазницима – један месец (август), 

4. Фаза - укључивање у Школу - два месеца (септембар-



11 
 

Акциони план за област образовање 2014 – 2016. године 

октобар). 

Потребни ресурси Људски, финансијски и технички. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

928.000,00 РСД  

Буџет Града Сомбора, Фондови ЕУ, фондови АП Војводине  

Очекивани резултати пројекта 80% полазника наставило школовање 

Индикатори  Број уписаних полазника пројекта у основну школу 

Процена ризика Лош социјално економски положај полазника (који морају да 

раде на сезонским пословима за обезбеђивање основне 

егзистенције) што им онемогућава редовно присуствовање, а 

мера смањења утицаја ризика је у прилагођеном организацијом 

наставе. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа, 

интервјуа и др. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 

Приоритет 3. СТРАТЕШКО УМРЕЖАВАЊЕ УЧЕСНИКА У ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА 

Мера 3.1.1.Јачање партнерства и повезивања образовних установа, 

јавног и приватног сектора, те цивилног друштва са циљем 

развоја образовања 

Назив пројекта „Скривено благо“ 

Циљ пројекта  Организовање едукативно-забавно-пустоловне манифестације, 

потрага за „Скривеним благом“, има за циљ што боље 

упознавање и промоцију  културне и историјске баштине града 

Сомбора. Обликовање нових и квалитених садржаја деце и 

мадих. Повезивање образовних, култруних, историјских, 

туристичких и привредних организација на стварању 

препознатљивог туристичког бренда „Сомборска шкрињица“, 
заснованог на споменичкој и културној баштини града. 

Кратак опис пројекта Пројекат се заснива на причи о скривеном благу које се налази у 

једној шкрињи скривеној негде на подручју Сомбора. Тражећи 

благо, учесници пројекта траже делове плана града који се 

налазе у близини атрактивних споменика града Сомбора и 

других културно историјских знаменитости. Град је тако подељен 

у неколико карактеристичних зона према споменичком обележју. 

Сваки следећи део мапе се може открити само када се нађе 

претходни. Тако тражећи део по део мапе, учесници пројекта 

упознају свој град, а коначно решење, односно тачно место где 

се благо налази, добију када пронађу све делове мапе. Након 

проналаска шкриње, учесници пројекта постају и активни 

учесници културно-забавног програма, чиме се завршава 

манифестација. У духу хајдучке традиције и Марка Краљевића, 

из наше и Робина Худа из светске традиције, из шкриње пуне 

слаткиша чланови победничке екипе узимају само онолико 

колико могу да понесу, а остало деле другим учесницима и 

посетиоцима. У том делу читају се дневници пута, који задужени 

чланови екипе пишу трагајући за благом. Такође, цртају неке од 

споменика који су им се највише свидели и тако формирају малу 

галерију слика коју сви после могу погледати. 

Ученици седмих и осмих разреда, из шест основних школа са 

територије Града Сомбора, су директни учесници едукативно –

забавне манифестације. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Школа за основно образовање одраслих, Канцеларија за  

локални економски развој. 

Носиоци пројекта Стручни тим школе и сарадници 
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Активности на пројекту 

 

Припрема пројекта, 

Такмичење на нивоу школа, 

Израда маршрута и мапа, 

Завршна манифестација потрага за скиривеним благом, 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

6 месеци 

Припрема пројекта - месец дана 

Такмичење на нивоу школа - четири месеца 

Израда маршрута и мапа - месец дана 

Завршна манифестација потрага за скиривеним благом - месец 

дана 

Потребни ресурси Људски, финансијски и технички. 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

800.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора, фондови Владе АПВ, доступни ЕУ или 

билатерални фондови. 

Очекивани резултати пројекта Усвојена и на нов и креативан начин представљена знања  о 
културној баштини града, израђени  ликовни и литерарни радови 
на тему културних знаменитости града Сомбора, повезане 
образовне, културне, туристичке организације. 

Индикатори  Број учесника у пројекту, радови ученика и завршна 

манифестација пројекта 

Процена ризика Промена управљачке струтуре школа и школске управе 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 
Приоритет 2. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТ 

ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.2.1. Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и 

безбедности ученика 

Назив пројекта "Адаптација дела објекта школе" 

Циљ пројекта  Побољшање услова рада установе 

Кратак опис пројекта Адаптацијом се предвиђа обијање дотрајалог малтера са 

фасадних зидова са чишћењем спојница до дубине од 2 цм. 

Малтерисање зидова продужним цементним малтером са 

бојењем фасадном бојом, демонтажа дотрајалог опшава стрехе 

и израда новог од бродског пода, те заштита  истог лазурним 

премазом, као и демонтажа олука изводних олучних цеви, те 

израда и монтажа нових заједно са кукама. За извођење горе 

наведених радова неопходно је монтирати и после изведених 

радова демонтирати фасадну скелу. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Средња школа „СВЕТИ САВА“ Сомбор 

Носиоци пројекта Град СОМБОР и средња школа „СВЕТИ САВА“ Сомбор 

Активности на пројекту Школа расписује тендер и бира најповољнијег понуђача 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

Макс. 1 месец / по добијању средстава 

Потребни ресурси Финансијска средства 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

3.100.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора, фондови Владе АПВ, доступни ЕУ или 

билатерални фондови. 

Очекивани резултати пројекта Побољшани услови рада образовне установе. 

Индикатори  Спроведени грађевински радови. 

Процена ризика Средњи ниво. 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 

реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа. 

Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 
 

Приоритет 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТA И ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.2.1. Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и 

безбедности ученика 

Назив пројекта Реконструкција и доградња фискултурне сале у школи Гимназија 

„Вељко Петровић” – Сомбор 

Циљ пројекта  Побољшање услова рада, усмеравање деце ка спортским 

активностима и склањање са улица 

Кратак опис пројекта Надоградња и повећање простора фискултурне сале, са 

изградњом справарнице, две свлачионице и кабинета 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Гимназија „Вељко Петровић” Сомбор 

Носиоци пројекта Гимназија „Вељко Петровић” Сомбор 

Активности на пројекту Главни пројекат је достављен локалној самоуправи те је 

потребно приступити самој реализацији 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

У зависности од финансијске конструкције, односно, прилива 

средстава 

Потребни ресурси Финансијска средства 

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

За целокупну реализацију пројекта је неопходно 40.000.000,00 

РСД 

Буџет Града Сомбора, Влада Републике Србије, Влада АП 

Војводине 

Очекивани резултати пројекта Усмеравање деце ка спортским активностима и склањање са 
улица како у зимским, тако и у летњим условима 

Индикатори  Здравље, социјализација, спортски резултати... 

Процена ризика Висок, услед могућег недостатка финансијских средстава 

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 
реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 

Приоритет 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТA И ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.2.1. Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и 

безбедности ученика 

Назив пројекта Изградња мултифункционалног простора у Основној школи 

„Никола Вукићевић“ Сомбор 

Циљ пројекта  Побољшање радног простора запослених и побољшање 

услова за боравак запослених, наставника родитеља и 

деце.  

Кратак опис пројекта Изградња и надкривање дела дворишта и дворишног 

простора и претварање у мултифункционални простор 

(нова зборница, хол, позорница и свечана сала).  

Изградњом овог објекта омогућило би се вишеструко 

повећање радног простора у школи.  

Поред тога све новонастале просторије, учионице, 

зборница и хол би повећале своју функционалност и 

квалитет. 

Изградња такође предвиђа кутак за родитеље чиме би се 

сарадња са родитељима подигла на потпуно нови ниво.   

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Основна школа „Никола Вукићевић“ Сомбор 

Носиоци пројекта Основна школа „Никола Вукићевић“ и 

Град Сомбор 

Активности на пројекту 

 

Прва фаза, 

израда планске документације 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

1. Израда планске документације Април – Септембар 
2014. 

2. Припрема за радове 
3. Изградња објекта Јул – Август 2015. 

Потребни ресурси Људски, финансијски и технички. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  

 

Финансиски план оквирно: 11.100.000,00 РСД 

100.000,00 РСД – израда документације 

8.000.000,00 РСД – градња 
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3.000.000,00 РСД – опремање 

Очекивани резултати пројекта Побољшање општих услова 

Индикатори  Побољшани услова за боравак запослених, наставника 

родитеља и деце. 

Процена ризика Средњи ниво услед могућег недостатка средстава. 

Евалуација Евалуација пројекта је јавна и транспарентна и спровешће 
се након финалне фазе пројекта. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 

Приоритет 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТA И ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.2.1. Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и 

безбедности ученика 

Назив пројекта Адаптација дела објекта школе-замена столарије у првој згради, 

Трг цара Лазара 4 

Циљ пројекта  Уклањање старих и трулих прозора и врата у згради 

школе.Стварање здраве, условне и безбедне радне средине за 

1000 ученика, наставника и др. 

Кратак опис пројекта Вађење старих и дотрајалих прозора, врата и светларника у 

просторијама школе и уградња нових 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Средња техничка школа Сомбор, Град Сомбор, АПВ. 

Носиоци пројекта Средња техничка школа Сомбор, Град Сомбор, АПВ. 

Активности на пројекту 

 

Постоји комплетна пројектна документација и у школи и у 

Градској управи. У више наврата конкурисали за средства у 

покрајини, без успеха. 

У случају да се обезбеде средства неопходно је спровести јавну 

набавку велике вредности. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 
(према фазама, у месецима) 

6 месеци 

Потребни ресурси Стручни кадар, неопходан грађевински материјал за уређење 

радне средине. 

Финансијски план за 
реализацију 

програма/пројекта  

11.400.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора, Влада Републике Србије, Влада АП 

Војводине 

Очекивани резултати пројекта Здрава, безбедна и условна радна средина за ученике и 
запослене  

Индикатори  Унапређење пословног окружења и безбедност рада за 

запослене и ученике 

Процена ризика Проблеми у спровођењу пројекта због израженог недостатка 

средстава за реализацију пројекта у целости. 

Евалуација Евалуација пројекта је јавна и транспарентна и спровешће се 
након финалне фазе пројекта. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 

Приоритет 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТA И ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАЊА 

Мера 2.2.1. Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и 

безбедности ученика 

Назив пројекта Адаптација дела објеката школе-израда нове фасаде у 

првој згради, Трг цара Лазара 4 и другој згради, ул. 
Његошева 6. 

Циљ пројекта  Уклањање старе уништене фасаде на зградама школе, 
опасне за грађане и израда нове фасаде. Стварање здраве, 
условне и безбедне радне средине за 1000 ученика, 
наставника и др. 

Кратак опис пројекта Вађење старих и дотрајалих прозора, врата и светларника у 

просторијама школе и уградња нових 

Надлежна 

институција/организација/тело за 

спровођење пројекта 

Средња техничка школа Сомбор, Град Сомбор. 

Носиоци пројекта Средња техничка школа Сомбор, Град Сомбор. 

Активности на пројекту 

 

Пројектна документација или идејно решење не постоји. 

Грађевинска инспекција издала решење да школа мора да 

огради простор и хитно приступи радовима јер су постојеће 

фасаде врло опасне за пролазнике. 

У случају да се обезбеде средства неопходно је спровести 

јавну набавку мале вредности. 

Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

3 месеца 

Потребни ресурси Стручни кадар, неопходан грађевински материјал за 

уређење, као и прописно обезбеђење  пролаза уз зграде. 

Финансијски план за реализацију 

програма/пројекта  
3.000.000,00 РСД 

Буџет Града Сомбора, Влада Републике Србије, Влада АП 

Војводине 

Очекивани резултати пројекта Здрава, безбедна и условна радна средина за ученике и 
запослене 

Индикатори  Унапређење пословног амбијента и безбедност рада за 

запослене и ученике 

Процена ризика Проблеми у спровођењу пројекта због израженог 

недостатка средстава за реализацију пројекта у целости. 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 
 

Приоритет 3. СТРАТЕШКО УМРЕЖАВАЊЕ УЧЕСНИКА У ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА 

Мера 3.1.1.Јачање партнерства и повезивања образовних установа, 

јавног и приватног сектора, те цивилног друштва са циљем 

развоја образовања 

3.1.2.Јачање институционалних капацитета и капацитета 

људских ресурса за планирање, организовање, вођење и 

спровођење пројеката развоја образовања 

Назив пројекта Ресурсни центар „ Вук Караџић“ 

Циљ пројекта  Унапређене професионалне компетенције запослених у 

школaма за рад са ученицима са сложеним сметњама у развоју. 

Успостављено партнерство са институцијама на локалном нивоу 

у циљу укључивања деце са сметњама која су била ван система 

образовања 

Успостављени механизми сарадње специјалне школе и осталих 

образовних установа ради подизања квалитета образовања 

деце/ученика са сметњама у развоју.   

Унапређени капацитети у школама за коришћење асистивне 

технологије као облика подршке у процесу образовања ученика 

са сметњама у развоју 

Кратак опис пројекта Спровођењем обука за запослене у образовним установама 

подигао би се ниво знања и компетенција наставника за рад са 

ученицима са сметњама у развоју. 

Успостављеном сарадњом са Центрима за социјални рад, 

здравственим установама, удружењима, и другим релевантним 

институцијама и установама допринело би се мапирању деце 

која су ван образовног система и њиховим укључивањем у њега. 

Пружање додатне подршке у образовању деце, ученика и 

одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно 

другој школи и породици од стране наше школе 

Пружање подршке деци, ученицима и одраслима са сметњама 

у развоју: 

Процена и стимулација сензорно – перцептивних функција, 
базичних и виших моторичких функција, когнитивних 
способности, вербалне и невербалне комуникације, социјалних, 
концептуалних и практичних адаптивних вештина 
Подршка при коришћењу опреме и асистивних технологија 
(одабир, обука, одржавање, праћење и иновирање) 
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Пружање додатне подршке у образовању вршиће се у 

предшколским и школским установама према исказаним 

потребама и у складу са Стручним упутством.  

 Пружање подршке породици: 

Саветодавни рад са члановима породице детета, ученика и 
одраслих са сметњама у развоју 
Организовање обука родитеља – старатеља за увежбавање и 
примену стечених вештина у свакодневним животним 
ситуацијама. 
Пружање подршке породици реализоваће се кроз саветодавни 

рад од стране Тима за сарадњу са родитељима, Тима за 

пружање додатне подршке, ПП службе школе и Тима за рад у 

РЦ „ДЕЛО“. 

Пружање подршке васпитачима, наставницима и стручним 

сарадницима: 

Подршка при избору и прилагођавању метода, специјализованих 
материјала, алата, као и у избору у коришћењу асистивних 
технологија 
Подршка при изради индивидуалних образовних планова 
Организовање хоризонталног учења. 
 

Пружање подршке установама 

Подршка при изради плана прилагођавања простора како би био 
што функционалнији деци, ученицима и одраслима са сметњама 
у развоју. 
 

Подршка васпитачима, наставницима и стручним сарадницима 

одвијаће се при избору и прилагођавању метода, средстава, 

одабира и примене АТ и  изради ИОП – а. Подршка установама 

односиће се на прилагођавање просторних улова потребама 

деце/ученика. 

Опремањем наше установе асистивном технологијом, 

специјализованом опремом, училима, дидактичким материјалом 

повећао би се ниво примене исте, и пружила могућност свим 

школама на нивоу локалне самоуправе и шире могућност 

коришћења те опреме као и обучавање за њено правилно 

коришћење. 

Надлежна 

институција/организација/тело 

за спровођење пројекта 

Град Сомбор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Носиоци пројекта Школа за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић" 
Сомбор 

Активности на пројекту 
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Трајање пројекта/ рок за 

извршење 

(према фазама, у месецима) 

 

Потребни ресурси  

Финансијски план за 

реализацију 

програма/пројекта  

 

 

 

 

Очекивани резултати пројекта  

Индикатори   

Процена ризика  

Евалуација 

 

Евалуација програма ће бити спроведена кроз сам процес 
реализације пројекта, а евалуација учесника путем чек листа. 
Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА У ПЕРИОДУ 2014-2020 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА 

 

Приоритет 3. СТРАТЕШКО УМРЕЖАВАЊЕ УЧЕСНИКА У ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА 

Мера 
3.1.2. Јачање институционалних капацитета и капацитета 
људских ресурса за планирање, организовање, вођење и 
спровођење пројеката развоја образовања 

Назив пројекта Град Сомбор као универзитетски центар 

Циљ пројекта  Оснивање Универзитета у Сомбору је један од најважнијих 
стратешких циљева развоја Града на основама постојеће 
традиције у областима образовања и културе, у функцији 
повећања гаранције квалитета ове средине. 

Универзитет у Сомбору, као високошколска установа, развијаће 
високошколско образовање, науку, технологију и уметност и 
тиме ће допринети развоју не само Сомбора и ове регије него и 
Србије. 

Оснивање универзитета у Сомбору обезбеђује услове за 
постизање следећих циљева, као битних предуслова за 
дугорочан извеснији развој Града: 

- преношење научних, стручних и уметничких знања и вештина; 

- развој науке и унапређивање уметничког стваралаштва; 

- обезбеђивање научног, стручног и уметничког подмлатка; 

- пружање могућности младима првенствено из ове регије да 
под повољнијим условима стекну високо образовање и да се 
образују током читавог живота; 

- битно повећање броја становника са високим образовањем. 

Главни циљ пројекта је стварање свих неопходних услова у 
Сомбору за организацију и извођење високошколских студија, 
научног и високостручног рада у разним претходно препознатим, 
усаглашеним и одобреним областима. 

Кратак опис пројекта Скупштина Града Сомбора својим закључцима је прихватила 
предлоге за покретање активности за оснивање Високе школе 
ликовних и примењених уметности струковних студија односно 
иницирала активности на успостављању интегрисаног 
универзитета. 

Пројекат оснивања Универзитета у Сомбору уважава спознају 
да је улагање у образовање и стицање знања најјачи покретач 
развоја сваке средине. 

Основни задатак Универзитета у Сомбору је да научним 
истраживањима и другим креативним поступцима проширује 
знање и подстиче иновације из разних области, као нпр. 
здравство, инжењерство, уметност, екологија и комуникација, па 
све до педагошко-дидактичких, филозофских и правних наука; 
тиме ће се богатити пракса која води бољем квалитету живота и 
општем напретку нашег Града и друштва у целини. Ови ће се 
поступци остваривати тако што ће се домаћа и међународна 
искуства у едукацији примењивати, а стечена истраживања и 
искуство у едукацији дисеминирати публиковањем како би били 
доступни научној јавности и пружили допринос знању. 
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Универзитет у Сомбору ће подстицати научну и регионалну 
културну сарадњу у циљу бржег и равномернијег развоја овог 
дела Србије. Универзитет у Сомбору ће настојати да студенти 
током школовања, путем повезаности са сличним међународним 
институцијама и универзитетима у земљи, а интеграцијом 
едукације, истраживања и праксе, досегну највише 
интелектуалне и етичке стандарде.    

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Град Сомбор, Скупштина АП Војводине, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Национални савет за високо 
образовање, Комисија за акредитацију 

Носиоци пројекта Град Сомбор, Радна група за спровођење пројекта, Покрајински 
секретаријат за науку и технолошки развој, Директор 
Универзитета у Сомбору у оснивању, Привремени Савет 
Универзитета у Сомбору у оснивању 

Активности на пројекту 

 

1. Прихватање Пројекта од свих Општина у ЗБУО и 
обезбеђење подршке за реализацију 

2. Спровођење претходних активности на основу информација 
и упутстава надлежних републичких и покрајинских органа 

3. Формирање радне групе и њено стално проширење са 
компетентним стручњацима за поједине специфичне задатке 
и фазе реализације пројекта 

4. Доношење одлуке о додели простора Универзитету у 
Сомбору 

5. Претходно сагледавање реалних потреба и могућности за 
оснивање Универзитета у Сомбору, израдом одговарајуће 
анализе о оправданости оснивања која укључује нпр.: 

- резултате анкете о заинтересираности ученика 4.разреда 

  средњих школа у ЗБУО 

- анализу атрактивности и перспективности могућих 

  образовних профила и студијских програма 

- анализу расположивости потребних кадрова за рад на 

  Универзитету у Сомбору  

- анализу могућности и области запошљавања свршених 

  студената 

- разматрање свих могућих начина оснивања Универзитета у 

  Сомбору и перманентно преиспитивање успешности 

  актуелно примењиваног начина 

6. Доношење одлуке Скупштине АП Војводине о оснивању 
Универзитета у Сомбору 

7. Избор и именовање директора и евидентирање кандидата 
за чланове привременог Савета Универзитета у Сомбору у 
оснивању 

8. Израда нормативних аката потребних за издавање 
привремене дозволе за рад 

9. Адаптација додељеног простора за несметани рад  

10. Израда наставних планова и програма, као и припрема 
пратеће документације за акредитацију 
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11. Спровођење поступка акредитације 

12. Спровођење поступка добијања дозволе за рад 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

(према фазама, у месецима) 

1.фаза: активности 1. – 6. 
              трајање - 6 месеци 
              рок - август 2015. 
2.фаза: активност 7. 
              трајање - 1 месец 
              рок - септембар 2015. 
3.фаза: активности 8. – 9. 
              трајање - 6 месеци 
              рок – март 2016. 
4.фаза: активност 10. 
              трајање - 8 месеци 
              рок – фебруар 2016. 
5.фаза: активности 11. – 12. 
              трајање - 4 месеци 
              рок – јун 2016. 

Потребни ресурси Људски, технички и финанцијски 

 

Финансијски план за 
реализацију 
програма/пројекта  

1.фаза: 500.000 динара 

2. и 3.фаза: 70.000.000 динара 

4. и 5.фаза: 1.500.000 динара 

Буџет Града Сомбора, Буџет АП Војводине, Буџет Републике 
Србије, Фондови ЕУ (нпр. Темпус3), приватни фондови 

Очекивани резултати пројекта Постизање реалних услова за остварење назначених циљева 
пројекта 

Индикатори  Број заинтересираних ученика завршних разреда средњих 
школа са територије надлежности школске управе у Сомбору 

Број уписаних студената 

Број незапослених свршених студената 

Процена ризика Недовољна финансијска средства 

Евалуација 

 

Евалуација пројекта ће бити спроведена кроз сам процес 
реализације, а еваулација учесника путем чек листа, интервјуа и 
сл. 

 


