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ПОТПИС ОСНИВАЧА
Дана 29. августа 2018. године, у просторијама Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор,
одржан састанак ОСНИВАЧА Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (у даљем
тексту: Фондација).

ПРОФ. ДР РАЈКО ИГИЋ, ПРОФ. ДР ЉУБОМИР МАЏАР,
ДОЦ,

ДР ЗОРАН СИМЕНДИЋ, MSC ТАТЈАНА ЛАТАС,

БРАНИСЛАВ ЈОКИЋ, ВЛАДИМИР САБАДОШ,
ДОЦ. ДР ДУШАН ЛУКИЋ, ДР ЛАДИСЛАВ ФЕКЕТЕ.

Градско веће града Сомбора је 31. јануара 2019. године дало сагласност на употребу
имена града Сомбора у сврху оснивања Фондације.
Фондација је уписана у Регистар задужбина и фондација, Решењем о усвајању
јединствене регистрационе пријаве оснивања (број: БЗФ 134/2019 од 21. марта 2019.
године.
.
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РЕЧ УПРАВНИКА
Прошло нешто више од годину дана, од када смо
вођени идејом стварања квалитетнијих услова учења и рада ученика Гимназије,
стварајући нераскидиву везу између прошлости, садашњости и будућности, започели
са радом Фондације.
Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор је основана као добровољна,
невладина и непрофитна организација; која на начелима хуманости, унапређења
образовања и културе, јачања свести о социјалној одговорности, промоцији науке и
образовања и развијања алтруизма генерација ученика; прикупља средства за
стипендирање младих талената – ученика Гимназије, спровођења хуманитарних и
волонтерских акција ради побољшања услова школовања, набавке књига и наставних
учила, промоцији и развоју науке и образовања, заштите породичних вредности, те
организовања скупова посвећених науци, култури и образовању и издавању
публикација едукативно – васпитног карактера.
Година за нама, обележена идентификацијом Фондације у локалном и ширем
окружењу, потврдила је да отвореност, професионалност, сарадња, транспарентност,
улагање у опште добро на принципима солидарности, те ефективна употреба
расположивих ресурса постају препознатљиви у функцији донаторства хуманим
циљевима.
За постигнуто током године, изузетну захвалност дугујемо свима који су нас у нашој
мисији подржали: донаторима, партнерима, ученицима, добронамерним грађанима и
представницима медија.

Душан Лукић
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РАЗВОЈ ФИЛАНТРОПИЈЕ
Од свог оснивања, активности Фондације обухватају
више области рада – са фокусом на изградњи људских
ресурса,
јачању
сарадње
и
партиципацији
индивидуалне и корпоративне филантропије, те
развијању активности у едукативним, областима
сарадње,
партиципативним
и
уметничким
активностима, организацији и управљању програмским активностима, праћеним
маркетинг алатима и комуникацијама, у функцији реализације програмских
активности Фондације.
Полазну основу представља намера подстицања и подршке учењу, уз уважавање
најбољих пракси и модела развијених у школама и фондацијама у Србији, са циљем
развоја иновација за унапређење рада, квалитета образовања и отварања школа
према друштвеном окружењу, као јавни интерес.
У условима вишегодишњег процеса транзиције, опште економске и друштвене
ситуације, те перманентног недостатка средстава за потребе образовања, Фондација
се определила да својом организацијом и активностима, кроз комуникационе канале
и филантропско деловање у 2019. години спроведе низ акција, у које су били укључени
активни појединци и хуманитарне организације на програмима обезбеђивања
едукације, новчаних донација, омогућавање коришћења ресурса и дистрибутивних
канала.

1. ОСНИВАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ
Дана 18. марта 2019. године овлашћено лице Фондације

поднело је регистратору Јединствену регистрациону
пријаву оснивања Фондације и њене регистрације у
јединствени регистар пореских обвезника.
Регистратор Регистра задужбина и фондација, који води
Агенција за привредне регистре, дана 21. марта 2019.
године донео је Решење број БЗФ 134/2019 – чиме је
регистрован упис Фондације Гимназије „Вељко
Петровић“ Сомбор.
Седиште Фондације је у Сомбору, Доситеја Обрадовића 2.
Матични број: 28831331.
ПИБ: 111345748.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНО АДМИНИСТРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Након извршене регистрације, спроведено је евидентирање стварног власника
Фондације, са референтним бројем 195152, електронским путем.
На основу Оверених потписа лица овлашћених за заступање по статуту (код Јавног
бележника Лидије Карановић, дана 27. маја 2019. године), закључени су уговори о
отварању и вођењу динарског текућег рачуна 3. јуна 2019. године и девизног текућег
рачуна 10. јуна 2019. године – код Војвођанске банке у Сомбору.
Дана 18. јуна 2019. године издато је Овлашћење за употребу електронских сервиса, на
основу закљученог Уговора о пружању рачуноводствених услуга предузетнику
Биљани Миливојевић - „On Time“ из Сомбора (број: 2/2019 од 11. јула 2019.).
Решењем Регистра задужбина и фондација БЗФ 352/2019 од 23. јула 2019. године,
извршен је упис у Регистар Е-поште: fondacija.vps@gmail.com .

3. УПРАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈОМ
У складу са чланом 11. Статута Фондације
(број: 5/2018 од 29. августа 2018.), органи
Фондације су Управни одбор и Управник, а
Савет фондације је саветодавно тело.
Чланови Управног одбора су: др Ладислав
Фекете - председник, MSc Татјана Латас и
Доц. др Зоран Симендић – чланови одбора.
Током извештајног периода Управни одбор
је одржао четири састанка, разматрајући
при томе 16 тачака дневног реда од асктуелног значаја за активности,
функционисање и рад Фондације на пољу реализације програмских активности.
Активности Управника фондације биле су фокусиране на вођење фондације, сагласно
циљевима оснивања и одлукама Упраног одбора приликом њихове реализације, у
контексту друштвеног окружења, годишњег програма рада и финансијских
могућности.

1) Потписани документи о сарадњи
Дана 5. августа 2019. године потписан је Споразум о сарадњи са
Гимназијом „Вељко Петровић“ Сомбор, којим су дефинисане
области сарадње и заједнички интереси на пољу науке,
образовања, културе и развоја интелектуралних, стваралачких,
организационих и економских потенцијала.
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Дана 16. августа 2019. године потписан је Споразум о сарадњи са
Центром за развој образовања „Планета“ из Сомбора, чију
основу представљају подизање квалитета образовања и
остварење образовне, васпитне и културне мисије, кроз
реализацију заједничких активности, оптималним коришћењем
расположивих ресурса обеју уговорних страна.
Дана 5. септембра 2019. године потписан је Споразум о сарадњи са
Фондацијом „Лаза Костић“ из Новог Сада, са циљем стимулисања
младих у њиховом приближавању уметности и култури, обучавању
организационим активностима и лепом беседништву, као
полазним претпоставкама успешних младих људи током развоја
личне и професионалне каријере током живота.
Дана 5. јула 2019. године потписан је Уговор
о пословно техничкој сарадњи са
Удружењем
„Српски
филантропски
форум“ из Београда, са циљем спровођења
кампање Национални дан давања, који се
обележава 9. октобра, на дан рођења Михајла Пупина – великог српског иноватора и
филантропа, ради промовисања културе давања и прикупљања средстава за
системску подршку одабраном друштвеном проблему.

2) Национални дан давања
Дана 15. јуна 2019. године испред Фондације је Српском филантропском форуму
поднет Пријавни формулар за
организације партнере Националног
дана давања.
Фондација
се
определила
да
партиципира у пројекту полазећи од
процеса трансформације Гимназије у
нашој Републици, те потребе за
иновативним процесима увођења
информатичког одељења и иновирањем наставе новим изборним предметима у
Гимназији.
Започети процес едукације ученика основних школа са простора града Сомбора и
суседних локалних самоуправа и постигнути резултати пријемног испита надарених
ученика приликом полагања пријемног испита за нова информатичка одељења су
представљали угаони камен нашег пријављивања за кампању.
Фондација је 25. јуна 2019. године препозната од стране Српског филантропског
форума и потврђена као један од три партнера Националног дана давања, са циљем
7

Фондација
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор

прикупљања средстава за опремање кабинета Гимназије за потребе едукације
талентованих ученика основних школа у припреми за полагање пријемног испита за
нова информатичка одељења.
Додељиваљем Фондацији звања и обележја званичног партнера Националног дана
давања, Српски филантропски форум, Траг фондација и Catalyst фондација су
преузели на себе обезбеђење консултантске подршке и комуникационе стратегије,
одржавања fundraising и crowdfunding обуке, постављање кампање на платформу за
групно финансирање непрофитних кампања, обезбеђење техничке подршке и
коришћење платформе без накнаде.
Добра комуникација, ефикасно спровођење кампање и створена афирмативна
организациона култура били су основа за разумевање циљева и подршку ужег и ширег
окружења корисника и циљних група током спровођења кампање од 1. септембра до
9. октобра 2019. године.
Промоција кампање у Сомбору, одржана је
12. септембра 2019. године у Свечаној сали
Гимназије, при чему су учешће узели
представници
Српског
филантропског
форума, Catalyst фондације, Градске управе,
школске управе, директори неколико
основних школа, чланови управног одбора
Фондације, потенцијални донатори, ученици
генерације Гимназије, ученици и професори
Гимназије, уз присуство средстава јавног
информисања.
Током
кампање,
индивидуални
донатори,
предузетници
и
корпоративни филантропи су донирали
896.867 РСД, при чему треба истаћи
ученике Гимназије „Вељко Петровић“
Сомбор,
представнике
локалне
самоуправе Стара Пазова који су
анимирали знатан број донатора са
подручја своје локалне самоуправе и
Немању Славковића из Новог Сада, који
су својим афирмативним и несебичним
приступом обележили кампању.
Фондација је 29. новембра 2019. године уручила Гимназији „Вељко Петровић“ Сомбор
интерактивну таблу, рачунаре, штампач и осталу технику за опремање кабинета
информатике у вредности од 896.865,60 РСД.
8

Фондација
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор

4. СЛАВИМО ФИЛАНТРОПИЈУ
Дана 9. октобра 2019. године фондација се
пријавила на конкурс Фондације Ана и
Владе Дивац.
Повод за партиципацију на конкурс се
садржао у намери Фондације да
промовише концепт филантропије и унапређење културе давања међу различитим
интересним групама и прикупљање идејних иницијатива младих, са намером да се
промовише донаторска акција за прикупљање средстава за стипендирање сомборских
талената, под мотом „Сомбор – то сам ја.“
Током Националне конференције о
филантропији: „Заједно за снажније
заједнице“, одржаној дана 5. новембра
2019. године у Београду, наша Фондација
је својим пројектом проглашена једним
од добитника конкурса „Славимо
филантропију“ и закључен је Уговор о
додели бесповратних средстава (бр.
498/19 од 5. децембра 2019.) у вредности
од 200.000 РСД.
Имплементација пројекта
је под вођством ментора
наставника са ученицима
Гимназије, припремана
током децембра 2019.
године,
а
њена
реализација је планирана
крајем јануара и током фебруара, до почетка марта 2020. године.
За њено спровођење припремљени су промотивни материјали, видео клип, потребна
материјална средства и други неопходни ресурси на пољу организације кампање.

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Приликом оснивања Фондација је као једну од активности предвидела издавачку
делатност. Дана 15. јуна 2019. године фондација се регистровала код Националне ISBN
агенције при Народној библиотеци Србије у Београду, при чему смо укључени у систем
са матичном ознаком 978-86-81550, која треба да се налази у оквиру CIP записа
публикација.
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Академик Игић др Рајко, као бивши ученик Гимназије
изразио је жељу да своју књигу „Основи геријатрије“ објави уз
посредовање Фондације, која је овим издањем обележила
првенац издавачке делатности.
„...Циљ ове књиге је да помогне у одржавању психофизичких
функција код старих особа које би биле, захваљујући новим
истраживањима и достигнућима, по могућству, и изнад нивоа
који хронолошки старост предвиђа.“, речи су рецензента ове
књиге Академика Миодрага Остојића.
Захваљујући разумевању Рајка, као једног од оснивача
Фондације, један део тиража књиге је дониран ради прикупљања средстава за
афирмацију рада и остваривање циљева Фондације.

6. СТИПЕНДИРАЊЕ
Уговором о оснивању Фондације, Статутом и Програмом рада фондације за 2019.
годину као један од основних циљева рада Фондације регулисано је прикупљање
средстава за стипендирање младих талената - ученика Гимназије, током похађања
средње школе и/или студирања Првог степена академских студија.
На 3. састанку Управног одбора
Фондације, одржаном дана 17.
октобра 2019. године, донета је
одлука да се први пут изврши
додела стипендија за ученике
Гимназије за школску 2019/2020
годину.
Добитници стипендије су: Марија
Ћирић, Ленка Настасић и Андреј
Кукурузар, одлука о додели
објављена
је
приликом
обележавања дана школе 19, а уговори су потписани 28. октобра 2019. године.

7. АУКЦИЈА ЗА ПОМОЋ
Фондација је 7. августа 2019. године одржала аукцију слике аутора Рајка Р. Каришића,
чиме су обезбеђена средства у висини од 15.000 РСД, која су усмерена на име
хуманитарне акције „За Радета до победе“.
Био је то допринос једној од најбоље организованих хуманитарних акција у граду.
10

Фондација
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор

8. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Непрофитни сектор у Србији укључује разноврсна удружења и иницијативе удружења
грађана, фондација и неформалних група, при чему се међу корисничким групама
посебно истичу деца и млади, са потребом усмеравања активности на потенцијал
решавања проблема на дуге стазе.
Коалиција за доброчинство (коју чине: Фондација Ана и Владе Дивац, Траг фондација,
Catalyst Balkans, Смарт колектив, Српски филантропски форум, Форум за одговорно
пословање и Привредна комора Србије, уз подршку USAID, покренула је Пројекат за
унапређења оквира за давање и припремила Филантропску агенду, усмерене на развој
културе давања, увеђење нових механизама за доброчинство, препорукама за
унапређење регулаторног оквира и едукације непрофитних организација.
Представници Фондације су више пута узимали учешћа у едукативним активностима,
које су доприносиле разумевању организације, начина рада и функционисања
непрофитних организација у области филантропије.
Свој активни допринос дали смо и
приликом организације Физи Бизи 9
фестивала науке који је, поред ученика,
имао значајан број еминентних учесника
из различитих поља науке и образовања.
Фондација је, поред напред наведених
реализованих пројектних активности,
учествовала на конкурсима: Академија
одрживости и Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – на којима
није изабрана као партнер.
Такође је са Фондацијом Ана и Владе Дивац закључен Уговор о пословно техничкој
сарадњи (бр. 508/19 од 20. децембра 2019. године), чиме је отворен процес
укључивања у програм лојалности под називом: „Стварно важна картица“.
Први уговор о донацији са Фондацијом је потписао Бранислав Јокић 23. јула 2019.
године, који је обезбедио 100.000 РСД за прописане активности Фондације.
Посебан куриозитет представља и крајње хумани гест академика Ивана Гутмана, који
је приликом добијања Октобарске награде града Сомбора, награду у вредности од
120.000 РСД завештао Фондацији.
Фондација је 11. септембра 2019. године закључила Уговор о донацији (број: 87/2019) којим је донирала Гимназији кућиште РС, драјвер и мултифункционални
штампач у вредности од 57.379 РСД, за потребе рада Гимназије.
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МЕДИЈСКИ ОТИСЦИ
Фондација постоји да подстиче грађане да се укључе у стварање квалитетнијих услова
рада ученика Гимназије, подржава их да раде на постизању позитивних промена у
окружењу, инспирише и мотивише да својим личним примером и партнерским
односом покажу како ангажовање преношењем добрих пракси доноси видљиве
резултате и корист за све чланове заједнице на дуги рок.
Идентификација
Фондације
са
дефинисаним логом и ролапом1, веб сајт
страницом:
http://www.fondacijavps.org.rs/,
e-mail адресом: fondacija.vps@gmail.com и
страници
на
друштвеним
мрежама:
https://www.facebook.com/Fondacija.vps/,

учинили су препознатљивост Фондације у
ужем и ширем окружењу, захваљујући чему
је остварено стално присуство и високи
ниво интеракције са циљаном јавношћу.
Захваљујући
медијима
систем
функционисања
Фондације
био
је
апсолутно транспарентан, а акције су
наишле на ефектан одзив захваљујући
добром протоку информација, како
приликом спровођења самих акција, тако и
пласираним
информацијама
на
конференцијама за медије.
Значајна
улога
медија
приликом
спровођења пројеката хуманитарне намене
је од непроцењивог значаја за интензивно
деловање на свест јавног мнења и
реализацију хуманитарних циљева.
Брижљиво стварана слика у јавности о деловању Фондације резултирала је пажњом
штампаних и електронских медија активностима значајним бројем пласираних
чланака, прилога и видео присуства који су се директно рефлектовали на свест и
деловање појединаца, предузетника и корпорација.
Поред сопствених, веб и фејсбук странице, и националних медија, сталном присуству
и високом нивоу информисања доприносили су:

1

Ролап је донација MSc Татјане Латас.
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Сомборске новине у континуитету,
од оснивања Фондације, пратиле су
активности
и
објективно
извештавале о свим догађањима
везаним за рад фондације.

ТВ Среће Сомбор је својим покретним
сликама допринела да жива слика допре
до ученика, грађана и привредника на
нашим просторима, којима се ширила
„прича“ о добрим вибрацијама Фондације
у окружењу.

На националном нивоу Вечерње
новости
су
давале
пуне
и
правовремене информације, при чему
су поред функције информисања
афирмативно деловале на озбиљније
учеснике кампање за обезбеђење
хуманитарних средстава.
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РТВ је поред хуманитарних активности
приближавала
гледаоцима
научно
популарне моменте из живота Гимназије,
које је Фондација свесрдно подржавала
током припреме и реализације.

Дневник, као покрајинско гласило, је у више
наврата
испратио
акције
Фондације,
доприносећи стварању потпуније слике о
нивоу активности на путу реализације
кампање
са
Српским
филантропским
форумом.

Допринос информативних електронских портала и
могућност интеракције, представљали су само још једну
могућност и предност савремених комуникационих
средстава која су доприносила транспарентности рада
Фондације.
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Платформа http://www.donacije.rs је дала
немерљиви допринос на промоцији кампање
Национални дан давања, приказивању видео
клипа Јане Стоисављевић са
ученицима генерација Гимназије
и прикупљању средстава.

Друштвено, професионално и хуманитарно
окружење су са посебним интересовањем
прихватили видео клип о прикупљању
средстава, чији су главни промотери били
ученици генерације Гимназије: Андреј
Кукурузар, Анамарија Ури и Тања
Недељковић.

Евидентно је, из напред наведених примера, да су домет и унакрсност различитих
медија са значајно присутном фреквенцијом понављања, обезбедили су добру
идентификацију и препознатљивост Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор,
као хуманитарне организације усмерене ка најплеменитијим циљевима – образовању
младих и успешних људи.
Сама та чињеница омогућила је да допремо до свих добронамерних људи, којима
дугујемо изузетну захвалност за непроцењив допринос нашој заједничкој мисији.
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Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
Тел: 063.212.315
061.19.82.593
Web site: www.fondacijavps.org.rs
E-mail: fondacija.vps@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Fondacija.vps/
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