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Сажетак
Од половине 18. до краја 19. века Сомбор је био предводник култур-

ног, образовног и уметничког развоја Бачке, Барање и ширег подручја. 
Сомбор је, такође, био дуже од века и административни центар великог 
дела тог подручја. Након распада Југославије долази до његове економ-
ске стагнације и назадовања што је умногоме довело до изостанка ос-
нивања високошколских институција у некадашњем српском Пијемон-
ту у време када се низ таквих установа оснива широм Србије, Босне и 
Херцеговине и у другим крајевима бивше Југославије. Пре две стотине 
година у Сомбору је основана прва српска учитељска школа и данас у 
њему функционише само један факултет (Педагошки факултет) који је 
део Универзитета у Новом Саду. У овом приказу настојали смо да од-
говоримо на питање зашто Сомбор није постао универзитетски град и 
како би то могао постати.
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Увод
Сомбор је од половине 18. до краја 19. 

века предњачио у културном, едукатив-
ном и уметничком развоју Бачке, Барање и 
ширег подручја. Док је био у саставу Аус-
тријске и Аустроугарске монархије, град је 
имао водећу улогу у образовању српских 
учитеља и у њему су се школовали бројни 
познати ствараоци не само из Војводине, 
већ и из удаљених крајева земље. Након 
распада Југославије долази до његове еко-
номске стагнације и назадовања и, за раз-
лику од других крајева бивше Југославије, 
у некадашњем српском Пијемонту изостаје 
оснивање високошколских институција. У 
тексту који следи пробаћемо да образло-
жимо зашто Сомбор није постао универ-
зитетски град и како би то могао постати.

Географски положај и кратак 
историјат града
Општина Сомбор налази се на севе-

розападу Србије; граничи се на северу с 
Мађарском, на западу с Хрватском, а оста-
ле границе чине следеће општине: Суботи-
ца, Бачка Топола, Kула, Оџаци и Апатин. 
Сомбор се први пут помиње половином 14. 
века као властелинско имање угарске поро-
дице Цобор, које је било утврђење опасано 
шанчевима и насипима [1]. 

Од 1541. до 1687. године Сомбором су 
владали Турци и био је седиште нахије која 
је припадала Сегединском санџаку. Нема 
пуно материјалних остатака из тог доба; 
једино је остала тзв. Пашина кула чију су 
унутрашњост преуредили Турци, а заправо 
је саграђена пре њиховог доласка у старом 
Цоборском утврђењу. Познато је, међутим, 
да је у турском периоду назив Сомбор ре-
довно коришћен. Град је имао пет школа и 
две медресе. Након повлачења Турака Сом-
бор постаје среско место, а 1702. године, 
када је формирана војна граница, град по-
стаје Војни шанац. Петнаест година касније 
Сомбор је проглашен за Војничку варош 
граничара. Исте године у Сомбору почиње 
с радом српска тривијална основна шко-
ла [2]. Kада је 1745. укинута Потиска вој-
на граница, Сомборци прикупљају 150.000 
рајнских форинти (слика 1) да би добили 
повељу од Марије Терезије (1749), којом 
Сомбор стиче статус „слободног краљев-
ског града“. Тај успешан подухват 206 по-
родица разних националности омогућио 
је дуготрајан напредак града [3]. Сличне 
повеље прибавили су 1748. године Петро-
варадин (Нови Сад) и 1779. Суботица [4]. 
Многе повластице слободних краљевских 
градова изгубљене су након Револуције 
1848/49, а још више после аустро-угарске 
нагодбе 1867. године. 

Abstract
From the mid-18th to the end of the 19th century Sombor has been a lead-

er in education, arts and the cultural development of Bačka, Baranja and the 
surrounding area. For more than a century Sombor was the administrative 
center for the greater part of this region. Even though new universities were 
founded in Serbia, Bosnia and Herzegovina and other areas, the econom-
ic stagnation and regression following the breakup of Yugoslavia at the be-
ginning of this century prevented establishment of additional institutions of 
higher education in this former Serbian Piedmont area. The Sombor Teacher’s 
College was founded exactly two hundred years ago. At present this city still 
has only one university high school (Pedagoški fakultet, Faculty of Educa-
tion), which is the part of the University of Novi Sad. Our paper examines 
why Sombor has not become a university town and explores how it could 
acquire such status.
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Већ 1778. године Сомбор постаје се-
диште управе свих српских школа у Бачкој, 
Барањи и Толнају (слика 2) и у њему исте 
године Аврам Мразовић оснива Норму, 
основну школу при којој почиње с радом 
образовање учитеља [1]. Од 1786. Сом-
бор је стално седиште Бачко-бодрошке 
жупаније и у том периоду долази до низа 
значајних подухвата од којих вреди по-
менути следеће: године 1802. прокопан је 

поред Сомбора Велики бачки канал 
Дунав–Тиса; 1825. изведена прва 
позоришна представа на мађарс-
ком језику; 1840. почела је с радом 
текстилна радионица на парни по-
гон (прва у Војводини); 1842. завр-
шена је зграда Градског магистрата 
Сомбора; 1844. основана је Мађар-
ска читаоница, а 1845. и Српска чи-
таоница; 1861. основано је Српско 
позоришно друштво; 1864. изашао 
је први лист („Ипар“), од 1866. до 
1914. излази „Школски лист“; од 
1879. до 1914. излази „Голуб“ – лист 
за српску младеж; 1880. излази лист 
„Здравље“ (уредник др Милан Јова-
новић-Батут) и завршена је зграда 
позоришта; 1882. довршена је из-
градња велике управне зграде – Жу-
панија; од 1882. до 1914. излази лист 
Zombor és vidéke, а нешто касније не-
дељни лист Bacskaer Volksblatt; 1896. 
поводом прославе хиљаду година 
доласка Мађара у Панонију донета 
је из Беча импозантна слика Битка 
код Сенте (која се и данас се налази 
у Великој сали Жупаније), наручена 
од Ференца Аисенхутија, сликара 
који води порекло из Бачке Паланке; 
1905. у Сомбору је уведена струја, а 
три године касније у граду је прора-
дио први биоскоп. 

Сомбор је 1918. године ослобођен 
од аустро-угарске владавине и до 
1927. остаје седиште редуциране 
Бачко-бодрошке жупаније. Од 1944. 
до 1945. у Сомбору је био смештен 
велики болнички центар са 2.500 
кревета (управник: др Kоста Гргуров; 

санитетски референт: др Ђорђе Лазић) [7]. 
Највише је Сомбораца учествовало у бит-
кама на Батини и Драви. Сомбор је од фа-
шистичке окупације ослобођен 21. октоба-
ра 1944. и постао седиште западне Бачке. У 
доба социјализма у Сомбору је смештен низ 
великих државних предузећа која су махом 
упропашћена у периоду тзв. транзиције. 
Данас је Сомбор центар Западно-бачког 

Слика 1. Део списка на коме је уписано 206 сомборских до-
маћинстава која су дала новчани прилог за трошкове елибер-
тације (оригиналан списак чува се у Историјском архиву Сом-
бора.) Износ прилога је изражен у рајнским форинтама. Већи-

на грађана је позајмила новац стављајући имовину у залог, 
док је град узео огроман зајам (за гаранцију је послужила имо-

вина града). Беч је за елибертацију тражио и добио 150.000 
форинти. Највећи зајмодавац био је гроф Теофил де Палма, а 
касније, 1750. године, појавио се нов зајмодавац – гроф Адам 
Баћањи, који је тражио велику камату за позајмљени новац. 
Тако је значајно увећана укупна сума дуговања. Треба напо-

менути да је Сомбор тада имао само 4.000 становника (према 
попису имовине и становника из 1745. године) [5].
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управног округа (ЗБУО) који има минор-
ну привредну надлежност над општинама 
које су у његовом саставу (Апатин, Kула, 
Оџаци, Сомбор). (Нови Сад је од почетка 
21. века постао центар политичке и прив-
редне моћи Војводине.) 

Становништво
Од 1720. године, када је Сомбор имао 

2.916 становника, до 1745. у време почетка 
прикупљања новца за елибертацију град је 
(према попису имовине и становника) имао 
4.000 становника. Просперитет слободног 
краљевског града огледао се и у повећању 
броја становника; тако је 1851. године број 

становника досегао им-
позантну цифру за оно 
доба, што се јасно види 
када се она упореди с 
бројем становника у он-
дашња два града који су 
данас највећи на про-
сторима бивше Југо-
славије [1, 4]: Сомбор – 
23.000, Београд – 19.000, 
Загреб – 14.993.

Град је и даље посте-
пено растао и у њему 
је 1900. живело 29.607 
становника; 1948. годи-
не – 33.613; 2002. годи-
не – 51.471, а према по-
следњем попису из 2011. 
у Сомбору број станов-
ника опада и износи 
47.623. У граду живи 
највише Срба – око 67%, 
Мађара има 10%, Хрвата 
6%, Буњеваца 3,4%, Цр-
ногораца 1%. Број Југо-
словена је према попису 
из 2002. године опао са 
6,5% на 1,2%. 

Средње и 
високошколске 
установе у граду

У Западнобачком управном округу 
средњу школу годишње заврши око 1.400 
ученика, од тога у Сомбору око 800. У гра-
ду постоји државни Педагошки факултет 
који функционише као део Универзитета у 
Новом Саду. На њему се образују следећи 
стручни профили: учитељ, васпитач, биб-
лиотекар-информатичар и дизајнер медија 
у образовању. На свим смеровима могуће је 
образовање на нивоу мастер и докторских 
студија. Данас на Педагошком факултета 
ради око педесет доктора наука и четрде-
сет асистената [8]. Без обзира на могућност 
бесплатних студија, на том факултету у 

Слика 2. Мапа Бачке, Барање и Толнаја – назначене су данашње границе 
између Србије, Хрватске и Мађарске како би се уочила територија на којој 
су радиле српске школе чији је инспекторат био у Сомбору. Та област била 

је 1778. у саставу Аустрије (касније Аустроугарске), а Сомбор је био админи-
стративни центар Бачко-бодрошке жупаније све до 1918. године. Жупанија 
је обухватала територију од Тисе до Дунава са следећим већим градовима: 
Петроварадин/Нови Сад, Сента, Суботица, Баја. На тој територији од 8.256 
km2 живело је према попису из 1910. године 585.876 становника. Kасније је 

Тријанонским споразумом (Мађари га зову „мировни диктат“, бекедиктатум) 
1919. године јужни део Барање (1.163 km2) припојен краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца, тј. Југославији. У периоду од 1919. до 1931. готово сви барањски 

Срби селили су се из Мађарске, тј. избегли су у Бачку, Срем и Славонију, а 
неки чак на Kосово и Метохију. Kада су после Другог светског рата Немци из 
југословенске Барање протерани у Немачку – насупрот жељи барањских пар-
тизана да се у празне немачке куће доселе по Југославији расељени Срби који 
су својевремено избегли из Мађарске, маршал Тито је одлучио да се ту доселе 
колонисти из Загорја (махом Хрвати и мали број Срба). Та територија је од-

војена од Војводине и припојена Хрватској [6]. 
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јубиларној години интересовање студената 
за упис на тај факултет није нарочито вели-
ко, тако да цифра од 200 места за бесплат-
но школовање можда и неће бити попуње-
на. У граду постоји и неколико истурених 
одељења приватних факултета из земље и 
једно из Печуја (Мађарска). Државни фа-
култет из Мађарске (Медицински факултет 
из Печуја) планира да се на студије неге бо-
лесника у Сомбору кроз три године упише 
100 студената годишње, а настава би се од-
вијала на енглеском језику [9].

Идеја о оснивању високошколских 
установа у Сомбору
Већ годинама се повремено појављују 

идеје да се у Сомбору оснују неки факулте-
ти, па и сам универзитет. Најстарија идеја 
да се у граду оснује Медицински факултет 
потекла је 1963/64. године. Припреме за тај 
подухват нису адекватно и на време урађе-
не, па се када је финансијско стање у здрав-
ству земље ушло у кризу, од идеје одустало 
[10]. Пре десет година (2006) појавила се 
идеја за оснивање универзитета [11]. На-
чињен је прелиминарни елаборат, почеле 
су припреме под руководством Општине 
Сомбор за које је био задужен „архитект 
града“, а било је укључено и становништво 
путем локалног листа „Сомборске нови-
не“, локалне телевизије и јавне расправе 
у препуној сали Српске читаонице „Лаза 
Костић“. Kасније су тестирани привредни 
субјекти и готово су сви били спремни да 
финансијски помогну тај подухват. Локал-
на телевизија је уживо преносила разгово-
ре експерата из урбанизма (професор из 
Београда), медицине (професор из Чика-
га) и привредника (председник Удружења 
малих привредника, Сомбор), а пренета 
су и мишљења о том питању професора 
универзитета из Загреба и Сегедина. Ве-
лики ентузијазам грађана се ускоро угасио 
јер руководство града није било у стању да 
препозна ту спремност и није се сериозно 
пришло остварењу започете иницијативе.

Важна порука из Тузле 
Поучан је пример оснивања Медицин-

ског факултета у Тузли не само за Сомбор, 
већ и за друге градове. Тај пример показује 
како се реализација корисне идеје одразила 
на напредак регионалног здравства. Уз то, 
још је важније како је старији факултет у 
истој републици настојао да сузбије осни-
вање новог факултета [10].

Универзитет у Тузли је основан 1976. 
године. Раније су Рударско-геолошки, Тех-
нолошки, Електротехнички и Педагошки 
факултет радили у саставу Универзитета 
у Сарајеву. Kада је 1977. најављено да се 
у Тузли планира оснивање Медицинског 
факултета, Научно-наставно веће Меди-
цинског факултета у Сарајеву ургентно је 
сазвано. На дневном реду била је само јед-
на тачка: „Kако зауставити оснивање ме-
дицинског факултета у Тузли“. Разлог за ту 
опструкцију био је јасан: у Републици по-
стоји развијен Медицински факултет, чему 
још један, и то ко зна какав. Покушаји да се 
утицајем на врховне политичаре Републи-
ке БиХ заустави оснивање нису успели, јер 
су грађани и руководство Тузле објаснили 
да им је тај факултет потребан зато што 
ће допринети бољој здравственој заштити 
становника. Град је ангажовао професоре 
анатомије из Загреба (не из Сарајева) и поз-
вао четири професора из других градова да 
живе и раде у Тузли; њима су хитро обез-
беђени четворособни станови. Истовре-
мено, неколико младих лекара послато је 
ради истраживачке едукације на медицин-
ске факултете у Београд и Загреб и два на 
Војномедицинску академију у Београд. Две 
трећине новоизграђене зграде Завода за за-
пошљавање је одузето од те установе и дато 
факултету како би се ту сместила три заво-
да и две катедре за наставу и истраживања 
из претклиничких предмета, а остали прет-
клинички предмети су смештени на Техно-
лошки факултет. Након неколико година за 
потребе Факултета довршене су две велике 
зграде болничких одељења и адаптирана 
је велика војна зграда која је била у кру-
гу болнице. Република није финансирала 
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оснивање тог факултета, али је након упи-
са студената факултету редовно достављан 
новац на основу броја уписаних студената, 
као и осталим факултетима Републике. Две 
године након оснивања Факултета почињу 
с радом постдипломске студије на које се 
годишње уписивало по 25 постдипломаца, 
а предавачи су били из иностранства (40), 
Београда (20), Загреба (20), Љубљане (17), 
Новог Сада (6), Скопља (2) и Бањалуке (1). 
Општина града поклонила је факултету 
путнички аутомобил којим су превожени 
гостујући наставници. Број публикација 
из Тузле у научним часописима које регис-
трује Medline ускоро нагло расте. Раније 
је из Тузле годишње публиковано само по 
три–четири чланка годишње, а данас је тај 
број скоро двадесет пута већи. У Сомбору, 
где нема медицинског или неког другог фа-
култета из области здравства, број публи-
кација је остао низак (табела 1).

Табела 1. Број публикација из Сомбора и Тузле у 
медицинским часописима које региструје Medline 

база података [10]. Овде је приказан број тих 
публикација од 2008. до 2014. године.

Град 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008.

Сомбор 2 4 3 4 - 4 2

Тузла 98 67 68 75 65 69 42

Дакле, важна поука коју пружа оснивање 
Медицинског факултета у Тузли је следећа: 
1.  да у Тузли годину дана пре одлуке да се 

оснује Медицински факултет није по-
стојао универзитет, било би немогуће да 
се он оснује, а тај факултет је данас по 
квалитету готово равноправан са меди-
цинским факултетом у Сарајеву, и 

2.  смело руководство града је подржало 
предузимљивог шефа интерног одељења 
болнице (др Ибро Пашић), те обезбеди-
ло средства за оснивање Медицинског 
факултета која су била само нешто већа 
од оних које град годишње дотира позо-
ришту. 

Да је руководство општине Сомбор има-
ло смелости да се пре десет година упусти 
у оснивање универзитета, данас би он већ 
увелико био активан, а Педагошки факултет 

би се трансформисао у барем два атрактив-
на факултета на којима би се поред учитеља 
и васпитача можда школовали наставници 
страних језика, математике и других пред-
мета, али и стручњаци за телекомуника-
ције и технологију комуникационих мрежа, 
компјутерску графику и анимацију. Тако би 
блокада из Новог Сада напредовању и при-
лагођавању новим условима Педагошког 
факултета, слична оној из Сарајева, била 
анулирана. Са друге стране, да се у Новом 
Саду у време опште оскудице не довршава 
градња нових зграда за проширење Универ-
зитета, већ да се инвестира у празне зграде 
у Сомбору – које већ нагриза зуб времена 
– сместила би се барем два дислоцирана 
факултета тог Универзитета. Поред тога, 
Педагошки факултет у Сомбору не би ма-
лигно хипертрофисао у образовну установу 
на којој педесет доктора наука едукује две 
трећине стручњака који ником нису пре-
ко потребни. Са толиким бројем настав-
ника које финансира наше друштво могло 
би функционисати неколико факултета, а 
научним и стручним истраживањима би 
се доприносило општем напретку [12]. Тај 
промашај је неоспорно највећа грешка рек-
тората Универзитета у Новом Саду.

Шта би универзитет значио за 
Сомбор и Србију
На самом почетку 21. века оснивачка 

грозница високошколских институција 
у већини бивших република и покрајина 
имала је двојаки ефекат: позитиван се од-
носи на већу обухваћеност популације ви-
сокошколским образовањем и негативан, 
јер на брзину основане приватне високош-
колске институције не маре пуно за образо-
вање стручњака, а још мање за научно ис-
траживање. Поред тога, на многим новим 
факултетима нема едукативних продора, тј. 
ретко се школују нови профили стручњака 
који би били подстрек развоју друштва. 

Идеја за оснивање универзитета у Сом-
бору од пре десет година укључивала је по-
ред потребе школовања уобичајених про-
фила стручњака и стручњаке специјалних 
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квалификација [13]. Ево неколико примера 
о којим је високошколским установама у 
граду расправљано: 
1.  на Факултету за здравство школовали 

би се специјалисти за негу терминалних 
болесника; специјалисти за дијететику и 
нутрицију – укључујући и гастрономски 
смер; специјалисти за менаџмент здрав-
ствених система и медицинско право; 

2.  Факултет за речну пловидбу, екологију 
и речно инжењерство школовао би спе-
цијалисте за речну пловидбу и међуна-
родно пловидбено право; екологију во-
дотокова; речно инжењерство; 

3.  постојећи Педагошки факултет би се 
евентуално трансформисао у Педагош-
ко-филолошки факултет (смерови: учи-
тељ, васпитач, наставник страног језика) 
и Факултет за информационо-комуни-
кациону технологију и статистику (спе-
цијалиста библиотекар-информатичар, 
тј. Information Scientist, специјалиста за 
компјутерску графику и анимацију, спе-
цијалиста за телекомуникационе мреже, 
професор математике и статистике); 

4.  Богословски факултет на коме би се об-
разовали свештеници након завршене 
средње богословске школе или гимна-
зије. Наведене идеје о оснивању неких 
од поменутих, али и других факулте-
та, прилагодиле би се потреби друшт-
ва и могућности запошљавања таквих 
стручњака, што би, поред осталог, од-
редило и број студената уписаних на 
одређене смерове. 

Поменути факултети и нови профили 
стручњака који би се на њима образовали 
формирали би се постепено, паралелно с 
растом Универзитета, а прилагођавали би 
се потребама друштва како ради едукације 
стручњака тако и за научноистраживач-
ки рад, који би се одвијао на факултетима 
и заједничким истраживачким установа-
ма. Тако би овај регионални подунавски 
Универзитет пружао врхунско стручно 
образовање студентима и истовремено им 
омогућавао стицање искуства у научном 
истраживању. Другим речима, основни 

задатак Универзитета у Сомбору био би да 
научним истраживањима и другим видо-
вима образовања богати знање и подстиче 
иновације из разних области – од здрав-
ства, инжењерства и комуникација до педа-
гогије, филологије, информатике, матема-
тике, екологије и права. Све то има за циљ 
да се дугорочно подстиче квалитетнији 
живот и општи напредак грађана ЗБУО и 
наше земље. Универзитет би се уклопио у 
стратегију Европске уније за високо школ-
ство и стратегију за Дунавски регион (EU 
Strategy for the Danube Region), али би исто-
времено допринео да се пловидба Дунавом 
не користи само за планирани контејнер-
ски транспорт робе, тј. допринео би и еко-
лошкој заштити шире околине овог речног 
тока, његових притока и других вода. По-
могао би и регионалној културној сарадњи 
у циљу бржег и равномернијег развоја овог 
дела Србије. Универзитет би настојао да 
студенти током школовања путем размене 
са сродним међународним институцијама и 
универзитетима у земљи, те интеграцијом 
образовања, истраживања и праксе досегну 
највише интелектуалне и етичке стандарде. 

Зграде у којима  
би се сместио Универзитет

У Сомбору се налази више великих згра-
да које се већ годинама не користе. Оне су 
припадале ЈНА (нпр. некадашњи Дом ар-
мије и бивша касарна), а постоје и полуис-
коришћени градски простори. Неке од тих 
зграда се не одржавају и неопходна је хитна 
поправка фасада, кровова и слично. Мини-
малним улагањем те зграде се могу преуре-
дити за потребе универзитета, а већина их 
је смештена у самом центру града (слика 3). 
Поред тога, Педагошки факултет поседује 
нову пространу зграду у којој могу функ-
ционисати два или три факултета. Студент-
ски дом који је надомак Педагошког факул-
тета погодан је за смештај великог броја 
студената, а за остале студенте изнајмљи-
вање приватног смештаја је далеко повољ-
није од оног у Новом Саду или Београду.



447Рајко П. Игић / Јасмина М. Бобић ▪ Зашто Сомбор, два века веома важан град  
за културу и образовање, нема универзитет 

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 3 ▪ 440–450

Финансирање Универзитета
У Војводини тренутно не постоји распо-

ложење да се било каква, па и најмања нов-
чана средства улажу у оснивање Универзи-
тета у Сомбору. Универзитет у Новом Саду 
очигледно није спреман да дислоцира било 
који факултет из Новог Сада у Сомбор, а 
ни да део новца којим се довршава градња 
зграда у граду и у свом кампусу пребаци у 
Сомбор. Остаје само могућност да се сред-
ства неопходна за оснивање Универзитета 
у Сомбору прибаве из локалних извора. 

Према Закону о високом школству, нај-
мање три разнородна факултета су нео-
пходна за оснивање универзитета. Такво 
правило не влада у свету, а ни код нас када 
су у питању приватни универзитети. Ако 
се од садашњег Педагошког факултета на-
чине два, неопходно је да им се дода само 
још један. То би био први корак, а касније 
би се оснивали нови факултети сомборског 
Универзитета. Проблем у ствари долази 
из Универзитета у Новом Саду, који може 
опструирати одстрањење из своје надлеж-
ности Педагошки факултет у Сомбору. Да 

би се та кочница одстранила, град Сомбор 
мора да употреби политички утицај. 

Унутрашњи разлог опструкције би мо-
гао потећи и из Педагошког факултета. 
Ако се од тог факултета створе два, неће 
сви стручњаци бити сигурни у своја радна 
места, па ће многи од њих бити примора-
ни за преквалификацију или тражење нове 
службе. Са друге стране, због садашњег 
јасног тренда да се све мањи број студена-
та уписује на Педагошки факултет у Сом-
бору, нов профил факултета би био излаз 
из потенцијално депримирајуће ситуације. 
То би и Универзитету у Новом Саду било 
растерећење, јер неће морати да финан-
сира превелик број наставног особља које 
опслужује све мањи број студената.

Расположење грађана Сомбора тести-
рано је у истраживању које смо спрове-
ли у току лета 2016. године. Случајним 
избором [14] упутили смо кратак допис 
грађанима и анкетни листић с ковертом и 
поштанском марком да нам пошаљу ано-
нимно попуњен упитник. Од 100 таквих 
дописа, одговор смо добили од 61 грађана. 

Слика 3. Мапа централног дела Сомбора. Приказани су најзначајнији објекти, потенцијалне локације нових 
факултета, Педагошки факултет и студентски дом.
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Сви сем једног сагласни су да у граду тре-
ба основати универзитет, а 59 их је вољно 
да учествују у том подухвату тако што би 
се ПДВ повећао за 1% у року од наредних 
шест година. Одговоре смо добили од 36 
мушкараца и 25 жена. Највећи број грађана 
је с високом стручном спремом (факултет) 
– 33, са завршеном средњом школом – 24 и 
нижом – 4. Негативан одговор дао је грађа-
нин који је у фусноти навео да најпре треба 
развити привреду града, па онда отварати 
универзитет. Један допис смо примили од 
факултетски образованог грађанина да је 
нужно да се осигура транспарентност фи-
нансијских издатака, а други је тврдио да 
ће средства бити недовољна. Очигледно је 
у другом случају грађанин превидео да се 
у пропратном тексту наводи учешће спон-
зора, донатора, задужбинара и самог града, 
што ће повећати новчани прилив. Сигурно 
је да ће и остале општине ЗБУО учествова-
ти у финансирању.

Гимназија „Вељко Петровић“ у Сомбору 
спровела је ad hoc анкетирање 335 одраслих 
грађана, којима су питања била постављана 
на улици и у школи. Већина грађана (86%) 
сматра да у граду треба отворити универ-
зитет, а 75% анкетираних је спремно да тај 
подухват финансијски помогне (1% по-
већан ПДВ у току шест година). Тако се ова 
на брзину спроведена анкета на нерепре-
зентативном узорку гимназијалаца значај-
но разликује од претходне, у којој се само 
3,3% Сомбораца изјаснило против личног 
учешћа у финансирању универзитета.

Да ли има довољно 
интелектуалаца у граду да 
подстакну овај подухват
Поред неколико пензионисаних профе-

сора универзитета (три су чланови акаде-
мија наука и уметности) који већи део годи-
не проводе у Сомбору, у граду живи и ради 
скоро стотину доктора наука, укључујући 
и поменуте докторе наука на Педагошком 
факултету Сомбора и неколико стручњака 
који имају наставничко звање на универ-
зитетима ван града. У средњим школама 

и у медицинским установама ради неко-
лико доктора наука. Драгоцену помоћ у 
том великом подухвату пружили би Сом-
борци – научници који раде у земљи или у 
иностранству. Ростер (списак) тих Сомбо-
раца на страни сачињен је пре десет годи-
на; данас га треба само обновити.

Уз наведене стручњаке вреди поменути 
и низ врхунских уметника и уметничких 
занатлија који живе у граду. Универзитет 
би временом окупио многе од тих профи-
ла, а стручњаци – професори по позиву 
радо би долазили на факултете да живе и 
раде у Сомбору. Они не би само обавља-
ли наставу, већ би и помагали формирање 
локалних кадрова. Да би добио што ква-
литетније кадрове, универзитет би их као 
стипендисте слао на познате европске и 
америчке универзитете, где би 3–4 године 
вршили истраживања у оквиру израде док-
торске дисертације. Они би се у Сомбор 
враћали и били носиоци развоја и прогре-
са универзитета. За стране језике град би 
добијао махом бесплатне лекторе из других 
земаља (Енглеска, САД, Немачка, Францу-
ска, Шпанија, Русија, Италија, Мађарска), 
уколико би се одговарајући језици изучава-
ли на Педагошко-филолошком факултету.

Ко ће бити лидер овог оснивачког 
покрета
Испред жеље грађана да се реализује овај 

велики пројекат мора стајати градоначел-
ник Сомбора или његов опуномоћеник и 
надгледати целокупан процес који укључује 
рад разних органа. Наводимо неке од њих:
1.  Савет Универзитета у оснивању (пред-

седник: градоначелник/опуномоћеник);
2.  стручни орган оснивања универзитета 

(ректор, генерални секретар, референт 
за међууниверзитетску сарадњу);

3.  Kомисија за уређење простора и набав-
ку опреме за високошколске установе 
(архитекта, менаџер општине Сомбор, 
генерални секретар, шеф финансија 
општине Сомбор);

4.  Kомисија за финансирање универзитета 
(ректор, председник Привредне коморе
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ЗБУО, градоначелник, председници оп-
штина ЗБУО, генерални секретар Уни-
верзитета, референт за међународну 
сарадњу);

5.    саветници ректора за израду наставних 
планова и програма студија;

6.    саветници ректора за кадровска питања 
(одређује се поступак избора наставни-
ка за поједине факултете;

7.    група за сачињавање ростера Сомбо-
раца и пријатеља Сомбора који поседу-
ју научна звања или својим утицајима 
могу помагати оснивање универзитета;

8.    група која предлаже градоначелнику 
могућности искоришћавања постојећег 
простора (евентуално откуп/изнајмљи-
вање додатног простора);

9.    контролни орган прихода/расхода и под-
ношење извештаја Општини и јавности;

10.  матичари Универзитета би могли у фи-
налној фази оснивања исказати саглас-
ност да се оснује универзитет.

Зашто се ранијих година није 
пришло оснивању универзитета
Оснивање универзитета је комплексан и 

одговоран посао; градоначелници су махом 
особе без већег искуства у управљању висо-
кошколским установама и њиховом раду, а 
уз то с малом жељом да учине велики корак 
који ће тек након дужег времена довести 
до просперитета града. Поред тога, ниједан 
градоначелник није имао подршку својих 
најближих сарадника који су сматрали да 
би им реализација тог великог пројекта 
била енормно оптерећење.

Како подстаћи оснивање 
универзитета
Сви учесници у оснивачком подухвату 

знају да би њихова улога била од историјског 
значаја, попут оних житеља Сомбора који су 
донели одлуку и спровели елибертацију. За 
тај подухват руководство града уз ангажо-
вање водећих интелектуалаца (независно 
од политичких странака) треба да потребу 
оснивања универзитета у Сомбору адекват-
но представи руководству Универзитета у 

Новом Саду и министарствима за просвету 
и науку Војводине и Србије. 

Првобитну идеју да се у Сомбору оснује 
државни универзитет вреди модификова-
ти тако да то буде државно-приватна висо-
кошколска установа, јер би се лакше дошло 
до циља. Kоја би се приватна компонента 
могла унети у тај пројекат?

Верујемо да би то били следећи посло-
ви: смештај и исхрана студената у студент-
ском дому, стипендирање студената од 
стране банке која би се уговором ангажо-
вала, транспорт студената уколико би се 
нека одељења за наставу и истраживање 
сместила ван Сомбора (нпр. у Апатину или 
Бездану), смештај гостију Универзитета, 
набавка књига и наставних помагала – уго-
вор с неком од књижара, одржавање зграда 
Универзитета, одржавање спортских тере-
на и базена, одржавање чистоће, опреме и 
исправности амфитеатара и предаваоница, 
набавка опреме, хемикалија и одржавање 
опреме за поједине факултете, локална по-
шта итд. Неке од наведених трошкова сно-
сили би студенти при упису, али би они из 
ЗБУО имали попуст. 

Закључак
До оснивања Универзитета у Сомбо-

ру није дошло због помањкања интересо-
вања одговорних за тај комплексан посао. 
Највредније што град поседује као улог за 
универзитет јесу зграде, које су данас не-
искоришћене или полуискоришћене, његова 
историјска улога у образовању и воља грађа-
на да финансијски помогну тај подухват. У 
ери оснивања високошколских установа у 
већини крајева бивше Југославије, тј. вели-
ке дисперзије високог образовања у свету и 
код нас, Сомбор је у великом заостатку. Зато 
се морају подстаћи све интелектуалне снаге 
у граду да се та установа оснује, јер ће она 
омогућити дугогодишњи напредак у свим 
областима стваралаштва и смањити одлив 
најспособнијих младих људи који одлазе у 
друге градове, где налазе посао и остају. С 
друге стране, у Сомбору смо сведоци дола-
ска путујућих наставника из других градова 
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и површног формирања стручњака. Поред 
тога, ускоро у Сомбору креће и квалитетна 
четворогодишња обука студената на енглес-
ком језику, али њу организује Универзитет 
у Печују. (Поменуте студије на енглеском 
језику вероватно припремају радну снагу за 
одлазак у иностранство.) 

Оснивање универзитета у Сомбору 
представља нужан подухват и није повезан 
с тренутном страначком политиком, већ је 
питање опстанка и дугогодишњег напрет-
ка града. Универзитет ће омогућити већи 
и дуготрајнији просперитет Сомбору од 
елибертације коју су његових 4.000 житеља 
пре више од два и по века с великом жрт-
вом остварили.

Summary
Our paper examines why Sombor has not 

become a university town and explores how 
it could acquire such status. From the mid-
18th to the end of the 19th century Sombor 
has been a leader in education, arts and cul-
tural development of Bačka, Baranja and the 
surrounding area. When Sombor was within 
Austrian and Austro-Hungarian monarchy 
this city was the administrative center for the 
Bacs-Bodrog county. This very large county 
included the territory between the rivers Tisza 
and Danube (8256 square km with following 

major cities: Petrovaradin/Novi Sad, Subotica, 
and Baja). After the Treaty of Trianon in 1919, 
the area of Bacs-Bodrog county was reduced to 
the southern part of Bačka, that became a part 
of Yugoslavia. The breakup of Yugoslavia and 
the “transition period” caused economic stag-
nation and regression in Serbia, and especially 
in the Sombor region. This factor largely led 
to the absence of the establishment of institu-
tions of higher education in the former Serbi-
an Piedmont at a time (beginning of twentieth 
century) when the number of such institutions 
established in Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
and in other parts of the former Yugoslavia. Be-
fore exactly two hundred years ago, the Teach-
ers College in Sombor was founded as the first 
school for Serbian teachers. At present this city 
still has only one faculty (Pedagoški fakultet, 
or Faculty of Education) which is the part of 
the University of Novi Sad. Our survey shows 
that the vast majority of citizens believe that in 
Sombor a university should be established and 
they are ready to support this endeavor during 
the six years period. University would certain-
ly make a long-term progress of this city sim-
ilar to one that started in 1749 by the eliberta-
tion when 206 families from Sombor collected 
150 000 forints and paid this money to Vienna 
in order to get a charter “Free Royal City” from 
Maria Theresa.


