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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           

 

Као вршна тачка, израз интелектуалног и моралног 

разликовања интереса од вредности, јесте ниво јавне 

осетљивости у односу на филантропију. 

Протеклу годину карактеришу брзе условљене промене и 

епидемијско окружење, који доводе до пијанства профита које 

ослобађа материјално, заборављајући на етику и духовни развој.  

Само, сада је потребан modus operandi - структура пожељног културног обрасца у коме 

треба да дође до духовног преображаја појединца и институције у правцу 

промовисања образовања, науке и филантропије. 

Фондација је преживела другу годину функционисања, а ми свесни чињенице да је 

потврђена афирмативна идентификација Фондације у локалном и ширем окружењу 

оптерећена разним нивоима ограничења, богатији за искуство доследности и 

истрајности у процесима стипендирања и награђивања ученика и студената, у 

прекинутом Икаровом лету из лавиринта Ковид19 и последица које носи са собом, те 

потенцијала појединаца и институција.   

Друштвено прихватљиво коришћење филантропских ресурса подразумева обуку и 

волонтерски рад, консултације, заједнички рад, систематски приступ, донаторство и 

стратешка партнерства у портфолију циљева Фондације. 

Слободни смо само уколико слободно доносимо одлуке, а мањак финансијске 

одрживости и ограниченост ресурса могу се превазићи ефективним умрежавањем у 

шире друштвене филантропске процесе, на бази дијалога, заједничких интереса и 

конкретних активности. 

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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Реч филантропија настала је од грчке речи philos – пријатељ и грчке речи anthropos – 

човек, а преводи се као човекољубље, доброчинство, при чему садржина ових речи 

описује се као добра воља према људима и улагање напора да се учини добро.  

Савремена дефиниција организоване филантропије подразумева активне појединце 

и групе који на организован и подстицајан начин промовишу и унапређују рад за 

опште добро.  

Манифестује се кроз даривање новца и других материјалних добара у добротворне 

сврхе, али и улагањем у заједницу образовања на промишљен и организован начин 

кроз Фондацију.  

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. 

1. ФОНДАЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 

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. 

Решењем Регистра задужбина и фондација БЗФ 352/2019 од 23. јула 2019. године, 

извршен је упис у Регистар Е-поште: fondacija.vps@gmail.com . 

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 два састанка, 

разматрајући при томе 11 тачака дневног 

реда од актуелног значаја за активности, 

функционисање и рад Фондације на пољу 

реализације програмских активности.  

mailto:fondacija.vps@gmail.com
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Активности Управника фондације биле су фокусиране на вођење фондације, сагласно 

циљевима оснивања и одлукама Управног одбора приликом њихове реализације, у 

контексту друштвеног окружења, годишњег програма рада и финансијских 

могућности. 

2. ФИЛАНТРОПСКЕ АКТИВНОСТИ 

Као један од препознатих активних учесника у области развоја друштвене 

одговорности, сматрамо да је важно да се у свом развоју ослонимо на унутрашње 

потенцијале спровођењем различитих активности и програма усмерених у 

промовисање и подстицање филантропије на локалном нивоу.  

1) Потписани документи о сарадњи 

Дана 26. фебруара 2020. године потписан је Споразум о сарадњи са Школом за 

основно образовање одраслих из Сомбора, којим су 

дефинисане области сарадње и заједнички интереси на пољу 

науке, образовања, културе и развоја интелектуалних, 

стваралачких, организационих и економских потенцијала.  

 

Дана 1. децембра 2020. године потписан је Споразум о сарадњи са Националним 

саветом немачке националне мањине из Сомбора, са 

циљем стимулисања младих у њиховом приближавању 

образовању и култури у оквиру немачког говорног подручја 

ученика завршних разреда основних школа и Гимназије.  

 

Дана 20. октобра 2020. године припремљен је за потписивање 

Споразум о сарадњи са Ротаракт клубом „Дунав за мир“ 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. Потписивање је у 

неколико наврата морало бити одложено због субјективних проблема и 

епидемиолошког окружења.  

2) Донаторске активности 

Дана 27. јануара 2020. године Фондације је донирала 

Гимназији „Вељко Петровић“ Сомбор (у даљем тексту: 

Гимназија) 15 елемената канцеларијског намештаја и 

опреме за канцеларију за наставнике и просторије за пријем 

родитеља ученика Гимназије.  
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Почетком фебруара 2020. године УГ 

„Вени – Види – Ваци Продукција“ 

Ваци Карла, на бази сопственог 

сценарија и режије, у сарадње са 

ученицима Гимназије и појединих привредника Сомбора, сачинило је промотивни 

филм „Филантропија“ – који је коришћен као званични знак препознавања Фондације 

у оквиру локалне кампање „Сомбор – то сам ја“, без накнаде. 

Фондација је 19. фебруара 2020. 

године предложила Немању 

Славковића, бившег ученика 

Гимназије, адвоката из Новог 

Сада, за Виртус награду 

индивидуалне филантропије, 

због исказане спремности и 

личног доприноса донирањем 

Гимназији, учешћем у кампањи Националног дана давања, донацијама студентима 

ФТН, спортском клубу и хуманитарним организацијама, указујући на даљу 

филантропску спремност и инсистирајући при томе на анонимности.  

 

 

 

Трећи фестивал филантропије 

реализован је у организацији USAID 

организације и Фондације Ана и Владе 

Дивац, у периоду од 29. јуна до 4. јула 

2020. године на online каналима 

филантропске платформе 

dobrocinitim.rs и на друштвеним мрежама. 

Фестивал је обухватио бројне активности, од којих издвајамо: Српска филантропска 

тура, Лексикон филантропије, online концерт младих музичара у организацији 

часописа Mitzy Magazine, „Чеп за хендикеп“, филантропски BizKviz и online представе 

за децу „Како расту велики људи“ и „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“.  

Наша Фондација је позвана да узме учешће 29. јуна у Online BizKvizu путем Zoom 

платформе, поред медија и организација цивилног друштва из Београда. 
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Екипа, у саставу Ленка Настасић, 

Марија Ћирић и Невена Брдарић, као 

једина организација ван Београда 

оствариле приметан успех и освојила 

за Фондацију 5.500,00 РСД.  

Дана 1. јула 2020 у организацији 

часописа Mitzy Magazine одржан је  

online концерт младих музичара, са 

циљем прикупљања средстава за 

финансирање стипендиста Фондације Ана и Владе Дивац и Фондације Гимназије 

„Вељко Петровић“ Сомбор.  

 

 
Фондација је, у оквиру кампање „Сомбор – то сам 

ја“, у сарадњи са Catalyst Balkans организацијом 

покренула кампању „Обезбедимо стипендије 

за талентоване ученике сомборске 

гимназије“ на порталу 

http://catalystbalkans.org/, donacije.rs.  

 

Током кампање, индивидуални донатори, предузетници и корпоративни 

филантропи, су путем портала donacije.rs. 

прикупили средства и показали снагу својим 

утицајем и транспарентношћу, чињеницом да је 

донирано 188.000 РСД за стипендирање 

талентованих ученика Гимназије. Нажалост, 

кампања је прекинута наступањем ванредног стања.  

 

На бази постигнутог договора у реализацији носилаца 

пројекта Гимназије „Вељко Петровић“ из Сомбора и Liceo 

Scientifico Statale „Galileo Galilei“ di Siena Italia, намераване 

размене ученика школа током краја марта и почетка априла 

2020. године, Фондација је исказала спремност за 

партиципацију у организацији и финансирању одређених 

активности у погледу упознавања са културом и традицијом, 

те културно историјским обиласцима Сомбора. Нажалост, 

кампања је обустављена појавом епидемији у земљи гостију, 

а затим увођењем ванредног стања код нас.  

http://catalystbalkans.org/
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3. ФИЗИ БИЗИ ФЕСТИВАЛ 10 

Фондација је, у сарадњи са Центром за развој образовања 

„Планета“, Центром за промоцију науке, Гимназијом 

„Вељко Петровић“ Сомбор, Скупштином града Сомбор и 

Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице 

организовала јубиларни десети фестивал Физи Бизи у 

периоду од 1. новембра до краја 2020. године у Сомбору.  

Промоција и популаризација науке и научног позива 

међу децом и младима на фестивалу науке организована је у процесима 

епидемиолошког окружења, стварањем услова за On – line реализацију путем 

интернет портала и YouTube канала комуникације и снимљених материјала за 

комуникацију, при чему је Ена Стојковић понела највећи део терета.  

 

 

Успостављена је сарадња са по 4 средње и основне школе 

из Сомбора, Стапара и Бачог Моноштора са школама из 

Новог Сада, Бора, Старе Пазове и Ниша.  

Учешће су током реализације узели и гости гимназије из 

Осијека и основне школе из Ораховице - Република 

Хрватска.  

Такође, са Педагошким факултетом из Сомбора, 

Медицинским факултетом, Хемијским  и Факултетом за 

физичку хемију из Београда, предавачима из Ваљева, САД, 

Ворчестера и истраживачима Истраживачке станице Петница. 

Укупно 10 предавача је израдило видео клипове својих научно – популарних 

предавања, 28 наставника ментора укључило се током припрема и реализације 

радионица, и око 200 директних корисника пројеката – деце, младих и наставника.  

При томе је приказано преко 50 научних поставки, радионица и експеримената 

ученика и студената, а 3 ученика и ментора награђено је током такмичења за 

истраживачке радове младих у оквиру фестивала.  

Почетни проблеми превазиђени су активним односом и учешћем волонтера.  
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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 Радмиле Бабичковић са 

ученицима Гимназије, припремана током 

децембра 2019. године, а њена реализација је 

спроведена од средине јануара до марта 2020. 

године.  

Учешће у кампањи узело је 184 ученика 

средњих школа: гимназије, економске, 

пољопривредне, медицинске, Свети Сава и Техничке школа у Сомбору, а на крају је 

спроведена анкета „Када дајеш срце расте“, у којој су учешће узели преко 95% ученика 

учесника кампање.    

У просторијама РПК Сомбор, са представницима 

привредника, школа, ученика и председника 

коморе, 13. марта 2020. године покренута је 

кампања за прикупљање средстава, са намером 

да се до краја априла 2020. године прикупе 

средства за стипендирање студената.  
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Међутим, већ 15. марта 2020. 

године је проглашено ванредно 

стање у Републици Србији због 

пандемије Ковид 19, које је и 

сада у стању епидемиолошког режима различитих прописаних мера и ограничених 

активности. 

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.  

 

Фондација је, у сарадњи са Гимназијом „Вељко 

Петровић“ Сомбор и Градском библиотеком 

„Карло Бијелицки“ Сомбор учествовала у 

обезбеђењу ресурса за издавање Књижевног 

годишњака за школску 2018/2019 годину. 

Како је то у Уводној речи навео Главни 

уредник Марко Милеуснић: „Циљ Књижевног 

годишњака јесте првенствено да створи један 

«безбедан простор» за тек процвале таленте и 

омогући им слободно изражавање, спутано 

често суженим видицима школских програма 

и литерарних конкурса.“ 

Свакако да 18 аутора поезије, 6 прозних дела и 

један есеј заслужују не само тренутну пажњу. 

Верујемо да ће једног дана споменути: „...Свој први рад сам објавила(о) у Књижевном 

годишњаку давне...“ 

Промоција и популаризација науке и научног позива међу младима у савременом 

друштву, у условима епидемиолошког окружења, морала се реализовати у 

виртуелном окружењу. 
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Мотивација и жеља за подршком 

талентоване деце, резултирала је 

увођењем такмичења међу учеснике 

Физи Бизи Фестивала и истраживачким 

радовима ученика. 

Одлуком жирија (проф. др Марија 

Бошњак Степановић, проф. др Данијела 

Петровић Граовац и др Ладислав Фекете), 

додељене су награде ученицима Балинт 

Немет Бенце, Никола Милетић и Жофиа 

Варга, чији ће радови бити штампани у 

Зборнику истраживачких радова. 

Фондација се опредељује да финансира 

издавање зборника, са намером да 

подржи све надарене ученике за учешће и примену научних метода у школским 

условима.  

6. СТИПЕНДИРАЊЕ  

 

Уговором о оснивању Фондације, 

Статутом и Програмом рада 

фондације за 2020. 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 6. састанку Управног одбора 

Фондације, одржаном дана 13. 

октобра 2020. године, донета је одлука да се изврши додела стипендије ученици 

Гимназије Даници Опачић студенту Факултета политичких наука у Београду, за 

школску 2020/2021 годину. 

Такође, донета је одлука да се изврши награђивање најбоље пласираних ученика на 

листама за упис у Гимназију приликом уписа у школску 2020/2021 годину по 

смеровима, једнократном наградом. 
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Награђени су: Исидора Асић у 

Друштвено језичком смеру, Дарио 

Косановић у Природно математичком 

смеру, Немања Мајски за Рачунарство и 

информатику и Тара Гојковић за смер 

Историја и географија. 

 

На истом састанку Управног одбора 

Фондације донета је одлука да се најави 

награђивање најбоље пласираних 

ученика четвртих разреда по смеровима, применом Правилника о награђивању 

ученика Гимназије, на крају школске 2020/2021 године, са дефинисаном висином 

једнократне награде за ученике. 

7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Индивидуални донатори, предузетници или 

организовани корпоративни приступ 

филантропији, којим се укључујемо у давања у 

добротворне сврхе за постизање дефинисаних 

циљева Фондације, током године обележили су: 

Фондација Никола Јокић и пријатељи, 

Сомборелектро, Јавни бележник Мелита Папић – 

Паса, Јелица Дракулић, Душко Обрадовић, Јавни 

бележник Лидија Карановић, Ивана Кох Јербић, 

Зоран Младеновић, Марко Милеуснић, Гордана 

Јаковљевић, Ладислав Фекете, Душан Лукић и 

други анонимни донатори индивидуалним 

доприносима или током спровођених кампања Фондације. 

На основу законских одредби, Одељење локалне пореске администрације града 

Сомбора донело је решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање 

животне средине, као новоуведену таксу за утицај Фондације својим активностима 

на животну средину.  

Фондација је обавезу платила, иако нам ни данас није јасно којим то активностима 

угрожавамо животну средину?! 
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Емпатија је у корену филантропије, а 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, увођење нових 

механизама за доброчинство, препорукама за системско унапређење регулаторног 

оквира, пореским олакшицама и едукацији непрофитних организација.  

 

 

Током календарске 2020. године, активисти 

Фондације су и поред епидемиолошких 

проблема, предузели низ активности којима 

је узимано учешће у различитим конкурсима по пројектима, као на пример: 

o Солидарност на делу – Пројектна активност је предвиђала могућности 

локалног становништва кроз директну комуникацију и рад са мигрантима, да 

се разбију стереотипи и могућност развоја солидарности на делу; 

o Стварно важна картица – Потписан уговор и почетак пројектних активности на 

увођењу картице код привредних и трговинских ланаца у програму лојалности; 

o Откуп калиграфских радова – Учешће на конкурсу за доделу средстава 

прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења код Министарства 

правде, са циљем откупа поставке „Симбиоза знакова“ за галеријски простор 

Гимназије „Вељко Петровић“; 

o Идентификација на Web платформи 100 фондација и удружења грађана у 

Републици Србији; 

o Отварање рачуна код Управе за трезор; 

o Прелиминарни контакти у вези са валоризацијом таванског простора у прилог 

будућег пројектно – архитектонског решења; 

o Конференције за медије 

o Сомбор као град солидарности – Пројект Активне заједнице, на коме је 

конкурисала Фондација као партнер са УГ Хуманизација и УГ Грива из Сомбора, 

са циљем спровођења волонтерских и хуманитарних акција солидарности 

према маргинализованим групама. 

Свој несебичан прилог приликом израде пројектно – конкурсне документације давала 

је бивши ученик Гимназије Слађана Влатковић, као и Вања Узелац у процесу давања 

добрих идеја за будући рад Гимназије и Фондације.  

Лепеза могућности у области друштвене одговорности и развоја локалне 

филантропије, упућују нас на потребу организовања специјализованих одбора 

Фондације.   
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МЕДИЈСКИ ОТИСАК 

Уколико медијски систем посматрамо као 

скуп организованих облика динамички 

масовног комуницирања институција и 

делатности, којима се обезбеђује слободан 

проток информација и остварују 

комуникационе потребе грађана, можемо 

констатовати да је Фондација својим транспарентним радом и објективним односом 

медијских организација постигла циљ. 

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.  

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.  

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.  

 

Идентификација Фондације са 

дефинисаним логом, веб сајт страницом,    e-

mail адресом  и страницом на друштвеним 

мрежама, учинили су препознатљивост 

Фондације у ужем и ширем окружењу, 

захваљујући чему је остварено стално 

присуство и високи ниво интеракције са 

циљаном јавношћу.  
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Поред сопствених, веб и фејсбук странице, и медија на националном простору, 

сталном присуству и високом нивоу информисања доприносили су:  

 

 

Сомборске новине у 

континуитету, од оснивања 

Фондације, пратиле су 

активности и објективно 

извештавале о свим догађањима 

везаним за рад фондације, при 

чему изузетну захвалност 

дугујемо уредништву и Николини 

Костадиновић.  

 

 

 

 

РТВ Среће Сомбор је својим покретним 

сликама допринела да жива слика допре 

до ученика, грађана и привредника на 

нашим просторима, којима је, највећим 

делом Александра Патаи, ширила 

„причу“ о добрим вибрацијама 

Фондације у окружењу. 

 

 

 

 

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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РТВ је поред хуманитарних 

активности приближавала 

гледаоцима научно 

популарне моменте из 

живота Гимназије, које је 

Фондација свесрдно 

подржавала током 

припреме и реализације.  

 

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.  

 

Душтвено, 

професионално и 

хуманитарно 

окружење су са 

посебним 

интересовањем 

прихватили видео 

клип  Филантропија, 

чији су главни 

промотери били 

ученици Гимназије: 

Тијана Тепавац, Исидора Бошњак, Ања Лаличић, Даница Газдић, Марија Драгаш, 

Александра Секулић и Алексеј Берчењи. 

 

Евидентно је да су домет и унакрсност различитих медија обезбедили добру 

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 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/ 

 

ФОНДАЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 
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