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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

457
На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 27. став 1. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– испр.), Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 
15. јула 2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД

Члан 1.

У Одлуци о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 
39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), члан 2. мења се и 
гласи:

„Члан 2.

Град као оснивач врши оснивачка права према 
следећим установама културе:

- Музеју Града Новог Сада, са седиштем у Петровара-
дину, Тврђава 4,

- Градској библиотеци у Новом Саду, са седиштем у 
Новом Саду, Дунавска број 1,

- Историјском архиву Града Новог Сада, са седиштем 
у Новом Саду, Филипа Вишњића број 2а,

- Заводу за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла 
Пупина бр. 22,

- „Новосадском позоришту – Újvidéki Színház“, са се-
диштем у Новом Саду, Јована Суботића бр. 3-5,

- Позоришту младих, са седиштем у Новом Саду, 
Игњата Павласа број 8,

- Стеријином позорју, са седиштем у Новом Саду, Ули-
ца Змај Јовина број 22/I,

- Културном центру Новог Сада, са седиштем у Новом 
Саду, Католичка порта број 5,

- Установи за израду таписерија „Атеље 61“, са седиш-
тем у Петроварадину, Тврђава 9,

- Установи за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, са седиштем у Футогу, Цара Лазара број 
42, и

- Установи за културу и образовање Културни центар 
„Кисач“, са седиштем у Кисачу, Словачка број 22.“

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Установе културе из члана 2. ове одлуке финансирају 
се или суфинансирају из буџета Града Новог Сада (у 
даљем тексту: буџет Града) и других извора предвиђених 
Законом.

Висину средстава за финансирање, односно 
суфинансирање програма установа културе из члана 2. 
ове одлуке, утврђује Скупштина Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Скупштина Града), на основу стратешког 
плана и предложеног годишњег програма рада установе 
културе из члана 2. ове одлуке.

Предлог годишњег програма рада установа културе из 
члана 2. ове одлуке садржи посебно исказана средства 
потребна за финансирање програмских активности, као и 
средства потребна за финансирање текућих расхода и 
издатака.

Установе културе из члана 2. ове одлуке подносе 
Градској управи за културу (у даљем тексту: Градска 
управа) предлог годишњег програма рада најкасније до 
20. јула текуће године, за наредну годину.“

Члан 3.

У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„Градска управа утврђује који ће се културни програми, 

односно делови програма, текући расходи и издаци уста-
нова културе из члана 2. ове одлуке, финансирати сред-
ствима из буџета Града.“

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Установе културе из члана 2. ове одлуке дужне су да 
наменски користе пренета финансијска средства и подне-
су извештај о реализацији културних програма и пројеката 
Градској управи у року од 30 дана по завршетку програма, 
односно пројеката за који су додељена средства из 
буџета Града са доказима о наменском коришћењу 
финансијских средстава.
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Извештај из става 1. овог члана саставни је део 
документације којом установе културе из члана 2. ове од-
луке правдају наменски утрошена средства.

Установе културе из члана 2. ове одлуке дужне су да 
најкасније до 15. марта текуће године, поднесу Скупшти-
ни Града извештај о раду и финансијском пословању за 
претходну годину.“

Члан 5.

После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи:

„Члан 5а

Обавеза установа културе из члана 2. ове одлуке је да 
својим радом допринесу очувању, истраживању, 
проучавању, представљању, прикупљању и подстицању 
домаћег културног и уметничког наслеђа, као и домаћег 
културног и уметничког савременог стваралаштва.“

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Директора установе културе из члана 2. ове одлуке, 
осим директора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад именује Скупштина Града, на период од четири годи-
не и може бити  поново именован.

Директор се именује на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса који расписује и спроводи Управни одбор.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се 60 
дана пре истека мандата директора.

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из јавног конкурса и у року од 30 дана 
од дана завршетка конкурста доставља Скупштини Града 
образложени предлог листе кандидата.

Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о 
стручним и организационим способностима сваког канди-
дата и записник о обављеном разговору.

Скупштина Града именује директора са листе канди-
дата.

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да 
нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни 
поступак о чему је дужан да обавести Скупштину Града, 
односно уколико Скупштина Града не именује директора 
са листе кандидата.

Директора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад, именује надлежни орган Аутономне Покрајине 
Војводине, уз сагласност руководиоца Народне библио-
теке Србије, у складу са законом, којим се уређује библи-
отечко-информациона делатност.“

Члан 7.

У члану 8. став 1. мења се и гласи:
„Кандидат за директора мора имати високо образовање 

и најмање пет година радног искуства у струци.
Остали услови за избор кандидата за директора утвр-

ђују се статутом установе културе из члана 2. ове одлуке.“

Члан 8.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности 
директора, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека ман-
дата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.“

Члан 9.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Управни одбор има председника и шест чланова, од 
којих се два члана именују из реда запослених у установи 
културе из члана 2. ове одлуке.

У установама културе из члана 2. ове одлуке, чији је 
број запослених мањи од 15, Управни одбор има пред-
седника и два члана, од којих се један члан именује из 
реда запослених.

Изузетно од става 2. овог члана, Управни одбор Стери-
јиног позорја, Нови Сад, има председника и четири члана, 
од којих се један члан именује из реда запослених.

Чланови Управног одбора из реда запослених у уста-
нови културе из члана 2. ове одлуке, именују се на пред-
лог репрезентативног синдиката установе, а уколико не 
постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине за-
послених.

У случају да у установи културе из члана 2. ове одлуке 
постоји више репрезентативних синдиката, чланове 
Управног одбора из реда запослених синдикати предла-
жу споразумно.

Најмање једна половина чланова Управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, 
тј. програмске делатности.

Састав Управног одбора треба да обезбеди засту-
пљеност од најмање 30% представника мање заступљеног 
пола.

У случају спречености председника Управног одбора, 
седницу Управног одбора може заказати и њој председа-
вати, најстарији члан Управног одбора.

Скупштина Града може, до именовања председника и 
чланова Управног одбора, да именује вршиоце дужности 
председника и чланова Управног одбора.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности 
председника и члана Управног одбора и у случају када 
председнику, односно члану Управног одбора престане 
дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Управ-
ног одбора може обављати ту функцију најдуже једну го-
дину.“

Члан 10.

После члана 15. додаје се члан 15а, који гласи:

„Члан 15а

Дужност члана Управног одбора престаје истеком ман-
дата и разрешењем.

Скупштина Града разрешиће члана Управног одбора 
пре истека мандата:
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- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, 
ове одулке или других општих аката,

- наступањем неког од услова за престанак радног од-
носа у складу са законом,

- ако нестручним, неправилним и несавесним радом 
проузрокује већу штету установи културе из члана 2. 
ове одлуке или занемарује, односно несавесно из-
вршава своје обавезе тако да су настале или могу на-
стати веће сметње у раду установе,

- ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужно-
сти члана Управног одбора, односно ако је право-
снажном судском одлуком осуђен за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање дужности чла-
на Управног одбора, и

- из других разлога утврђених законом или статутом 
установе културе из члана 2. ове одлуке.“

Члан 11.

У члану 17. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„У случају спречености председника Надзорног одбо-

ра, седницу Надзорног одбора може заказати и њој пред-
седавати, најстарији члан Надзорног одбора.“

Члан 12.

У члану 18. став 5. речи: „шест месеци“, замењују се 
речима: „једну годину.“

Члан 13.

После члана 19. додају се два чл. 19а и 19б, који гласе:

„Члан 19а

Дужност члана Надзорног одбора престаје истеком 
мандата и разрешењем.

Скупштина Града разрешиће члана Надзорног одбора 
пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, 
ове одулке или других општих аката,

- наступањем неког од услова за престанак радног од-
носа у складу са законом,

- ако нестручним, неправилним и несавесним радом 
проузрокује већу штету установи културе из члана 2. 
ове одлуке или занемарује, односно несавесно из-
вршава своје обавезе тако да су настале или могу на-
стати веће сметње у раду установе,

- ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужно-
сти, односно ако је правоснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности члана Надзорног одбора, и

- из других разлога утврђених законом или статутом 
установе културе из члана 2. ове одлуке.“

Члан 19б

У установи културе из члана 2. ове одлуке образује се 
уметнички, програмски, односно стручни савет.

Уметнички, програмски, односно стручни савет разма-
тра питања из уметничке, програмске, односно стручне 
делатности установе културе из члана 2. ове одлуке и ди-
ректору, односно уметничком или програмском директору 
даје мишљења и предлоге везане за уметнички, програм-
ски и стручни рад установе.

Састав, надлежност и начин рада уметничког, про-
грамског и стручног савета, ближе се уређују статутом 
установе културе из члана 2. ове одлуке.“

Члан 14.

Установе културе из члана 2. ове одлуке дужне су да 
статуте ускладе са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 15.

Директор, председник и чланови Управног, односно 
Надзорног одбора установа културе из члана 2. ове одлу-
ке настављају са радом до именовања директора, пред-
седника и чланова Управног, односно Надзорног одбора, 
у складу са Законом и овом одлуком.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-152-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

458
На основу члана 26. Закона о младима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 50/11) и члана 13. став 1. 
тачка 45. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скуп-
штина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 2016. 
године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ 
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА МЛАДИХ У 

ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о остваривању потреба и интереса младих у 
областима омладинског сектора на територији Града Но-
вог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 
11/15), у члану 10. став 3. мења се и гласи:

„У састав Комисије именују се представници удружења 
младих и удружења за младе“.
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2016-30/1-I
15. јул 2016. године 
НОВИ САД  Председник

Здравко Јелушић, с.р.

459
На основу члана 142. став 4. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 52. тачка 1. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени 
лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада, на IV седници од 15. јула 2016. године, 
доноси

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ

1. УВОД

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допри-
нос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, 
повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење 
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. 
Наши грађани могу учестовати у спорту као непосредни 
учесници у спортским активностима, што јесте и основни 
циљ или као пасивни посматрачи, тј. гледаоци.

Бављење спортом и физичко образовање су основна 
људска права свих грађана Новог Сада. Посебну могу-
ћност неопходно је пружити младима, особама трећег 
доба, особама са инвалидитетом, кроз физичко образо-
вање и спортске програме прилагођене њиховим захтеви-
ма да остваре своје потребе за кретањем, физичким 
вежбањем, кондиционирањем.

Прилику да учествују у спортским активностима имају 
сви грађани Новог Сада, без обзира на друштвени статус, 
верску и националну припадност, или било коју опре-
дељеност. 

Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регио-
не и целокупни народ. Када се људи баве спортом 
изграђују и испољавају најбоље људске особине као што 
су  толеранција, тимски рад, посвећеност и упорност.

Спорт обогаћује нашу културу, помаже развоју духа и 
тела деце и одраслих и чини нас бољим и спремнијим за 
изазове савременог света и потреба, и као заједницу и 
појединачно. 

2. ПРАВНИ ОКВИР

У  члану 68. Став 4. Устава Републике Србије (“Служ-
бени гласник РС”, број 98/06), стоји да Република Србија 

помаже развој здравствене и физичке културе, чиме се на 
посредан начин, упражњавањем спортских активности 
доводи у везу са заштитом здравља сваког појединца. 
Такође, у члану 190. став 1. тачка 4. Устава, предвиђено 
је да се општина (град), преко својих органа, у складу са 
законом стара о задовољењу потреба грађана у области 
спорта и физичке културе.

Законом о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) 
је уређена област спорта уз усаглашавање са национал-
ним прописима и консензус свих релевантних субјеката 
спорта да се област спорта уреди на системски целовит и 
свеобухватан начин. Овим законом детаљно су уређена 
права и обавезе спортиста и осталих физичких лица у си-
стему спорта, питања везана за правни положај, 
организацију и регистрацију правних лица у систему спор-
та; детаљно су разрађени потребе и интереси грађана у 
области спорта у јединици локалне самоуправе; 
успостављено је јасно и транспарентно финансирање.

2.1. Правна акта донета на основу Закона о   
  спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11,   
  99/11-др. закони) за Републику Србију су: 

1) Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евиден-
тирање података о спортским органи зацијама, 
спортским савезима, спортским друштвима и спорт-
ским центрима („Службени гласник РС”, број 43/11); 

2) Правилник о обрасцу и начину издавања легити-
мације спортског инспектора („Службени гласник 
РС”, број 61/11); 

3) Правилник о евиденцијама које воде високошколске 
установе и друге организације које се баве 
оспособљавањем у области спорта („Службени 
гласник РС”, број 61/11); 

4) Правилник о начину вођења матичних евиденција у 
области спорта („Службени гласник РС”, број 74/11); 

5) Правилник о надзору над стручним радом у области 
спорта („Службени гласник РС”, број 92/11); 

6) Правилник о спортским гранама у Републици 
Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 23/12); 

7) Одлука о образовању Националног савета за борбу 
против насиља и недоличног понашања гледалаца 
на спортским приредбама („Службени гласник РС”, 
бр. 65/11 и 100/12); 

8) Правилник о утврђивању здравствене способности 
спортиста за обављање спортских активности и 
учествовање на спортским такмичењима („Служ-
бени гласник РС”, број 15/12); 

9) Правилник о одобравању и финансирању програма 
којим се остварује општи интерес у области спорта 
(„Службени гласник РС”, број 49/12); 

10) Правилник о националној категоризацији врхунских 
спортиста („Службени гласник РС”, број 123/12); 

11) Правилник о ближим условима и критеријумима за 
стипендирање врхунских спортиста аматера за 
спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи 
врхунским спортистима са посебним заслугама 
(„Службени гласник РС”, број 124/12); 

12) Правилник о спортским гранама од посебног 
значаја за Републику Србију („Службени гласник 
РС”, бр. 72/11 и 25/13); 
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13) Правилник о националним гранским спортским 
савезима преко којих се остварује општи интерес у 
области спорта у Републици Србији („Службени 
гласник РС”, бр. 72/12, 3/12 и 25/13); 

14) Правилник о номенклатури спортских занимања и 
звања („Службени гласник РС”, број 7/13); 

15) Правилник о дозволи за рад спортских стручњака 
(„Службени гласник РС”, број 7/13); 

16) Правилник о стручном оспособљавању за оба вља-
ње одређених стручних послова у спорту („Службе-
ни гласник РС”, број 8/13); 

17) Уредба о националним спортским признањима и 
новчаним наградама („Службени гласник РС”, брoj 
8/13); 

18) Правилник о ближим условима за обављање 
спортских активности и спортских делатности 
(„Службени гласник РС”, број 17/13); 

19) Правилник о националној категоризацији спортских 
стручњака („Службени гласник РС”, број 25/13); 

20) Правилник о националној категоризацији спортова 
(„Службени гласник РС”, број 25/13); 

21) Правилник о коришћењу спортских објеката и 
обављању спортских активности у јавним спортским 
објектима („Службени гласник РС”, бој 55/13); 

22) Правилник о условима за обављање спортских 
делатности („Службени гласник РС”, број 63/13); 

23) Правилник о националној категоризацији спортских 
објеката („Службени гласник РС”, број 103/13). 

2.2. Правни акти у области спорта на територији  
  Града Новог Сада су:

Одлука о обезбеђивању средстава за програме спорт-
ских удружења на територији Града Новог Сада (Службе-
ни лист Града Новог Сада, број 33/15),

Правилник о начину доделе средстава из буџета Гра-
да Новог Сада за програме спортских удружења на 
територији Града Новог Сада (Службени лист Града Но-
вог Сада, број 1/16),

Решење о образовању и именовању комисије за избор 
годишњих програма у области спорта  (Службени лист 
Града Новог Сада, број  43/12),

Решење о образовању и именовању комисије за избор 
посебних програма у области спорта  (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број  17/13),

Решење о утврђивању распореда и времена кориш-
ћења непокретности школских објеката – сала за физичко 
васпитање на територији Града Новог Сада без накнаде, 
за физичко вежбање деце школског узраста од 7 до 15 го-
дина за период од 18. јануара до 23. децембра 2016. годи-
не (Службени лист Града Новог Сада, број 7/16).

3. ОСНОВНИ ПРАВЦИ  РАЗВОЈА СПОРТА 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

3.1. Визија програма развоја спорта 
  на територији Града Новог Сада

Визија програма развоја спорта на територији Града 
Новог Сада је унапређење квалитета живота и обога-

ћивање друштвених односа грађана Новог Сада кроз 
бављење спортом, као елемента који је од суштинског 
значаја за развој њихове личности и здравог начина жи-
вота. 

3.2. Мисија програма развоја спорта 
  на територији Града Новог Сада

Мисија је стварање система спорта у Граду Новом 
Саду у коме ће свако имати право да се бави спортом, са 
циљем развоја своје личности, одржавања доброг 
здравља, побољшања физичких способности, бољег и 
сврсисходнијег коришћења слободног времена, 
унапређења квалитета живота као и постизања врхунских 
спортских резултата. 

3.3. Циљ програма развоја спорта на територији 
  Града Новог Сада

Стратешки циљ  развоја спорта Града Новог Сада је 
унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку 
и партнерску бригу свих релевантних чинилаца у 
реализацији следећих циљева:

• подстицање што већег обухвата грађана за бав-
љење физичким вежбањем, кондиционирањем од-
носно спортским активностима деце, младих, 
одраслих, особа са инвалидитетом уз системску 
подршку програмима спортских удружења који су 
намењени и женској и мушкој популацији, али и 
побољшањем упражњавања индивидуалних спорт-
ских активности грађана, опремањем јавних спорт-
ских стаза здравља, јавних спортских терена и веж-
балишта који су доступни свим грађанима без 
накнаде, а грађанима омогућити да се слободно 
остваре кроз спортске активности које одговарају 
њиховим потребама и могућностима,

 системска брига о здрављу  учесника у органи-
зованим системским спортским активностима,

 ангажовање спортских стручњака као основни 
предуслов организованости спортских активности, 

 повећање броја  деце која учествују у додатном 
системском физичком вежбању у школама односно 
спортским програмима,  које Град Нови Сад подсти-
че, а у циљу адекватног спортско-здрав ственог  
образовања деце,

 повећање процента финансијских средстава у 
оквиру буџетских средстава Града Новог Сада која 
су намењена за физичку културу, 

• успостављање боље контроле спровођења про-
грама и финансијског пословања спортских  удруже-
ња којима су дотирани спортски програми,

 реконструкција, побољшање услова и обезбеђење 
квалитетније опреме у постојећим спортским обје-
ктима и изградња недостајуће спортске инфра стру-
ктуре, укључујући и завршетак започетих спортских 
објеката,

• успостављање системског спортског такмичења на 
територији Града Новог Сада, 

• изналажење услова за системско напредовање 
спортских талената,

• боља сарадња спорта, привреде, туризма и зашти-
те животне средине.
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3.4. Чиниоци система спорта на територији   
  Града Новог Сада

За одржавање система спорта на територији Града 
Новог Сада, задужени су:   

 Скупштина Града Новог Сада, 
 Градско веће Града Новог Сада, 
 Градоначелник,
 Градска управа за спорт и омладину, 
 Комисија за избор годишњих односно посебних 

програма у области спорта.

Институционални механизми имају задатак да ини-
цирају и учествују у изради локалних докумената развоја 
спорта, да иницирају и учествују у писању локалних акци-
оних планова, и да прате њихово остваривање.

Наведени органи јавне власти, баве се развојем спор-
та и спортске културе у складу са својим  надлежностима.

Наведени органи јавне власти треба да развију 
реципрочну и ефикасну сарадњу са спортским покретом, 
у циљу промоције вредности спорта. 

Такође, сарадња јавних власти са спортским орга-
низацијама значајна је и са аспекта, остваривање улоге 
спорта у друштву. 

Дакле, јавне власти су дужне да обезбеде развој спор-
та на својој територији и поспеше учешће становништва у 
спортским активностима.

У складу са Одлуком о Градским управама Града 
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр.52/08, 
55/09, 11/10,39/10, 60/10 и 69/13) Градска управа за спорт 
и омладину Новог Сада обавља послове који се односе 
на:

  припрему програма развоја у области спорта и 
омладине и њихово остваривање;

 изградњу, одржавање и коришћење спортских 
објеката у којима се остварују потребе у области 
спорта на територији Града;

 учешће Града у организовању градског и 
међуопштинског нивоа спортских такмичења;

 обезбеђивање посебних услова за повећање 
обухвата и квалитета рада са младим спортским 
талентима;

 организацију и одржавање спортских такмичења и 
манифестација од значаја за Град;

 обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у 
организацијама у области спорта на територији 
Града;

 евидентирање, праћење и контролу коришћења 
средстава које Град обезбеђује за задовољавање 
потреба грађана у области спорта, као и за 
финансирање делатности организација у области 
спорта чији је оснивач Град, и за остваривање 
програма или делова програма других организација 
којима се доприноси развоју спорта на нивоу Града.

У Градској управи се обављају послови у вези са 
планирањем у области спорта, обезбеђивањем средстава 
за задовољавање потреба у овој области и надзором над 
коришћењем тих средстава.

У Градској управи обављају се и послови финансијске 
службе и послови контроле у складу са прописима о 
буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план 
јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о 
покретању поступака јавних набавки за намене за које су 
средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском 
плану у складу са актима Скупштине Града и Градског 
већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних 
набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних на-
бавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа 
може да за спровођење поступка јавних набавки овласти 
јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну са-
гласност Градоначелника, односно Градског већа, или 
када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског 
већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за спорт и омладину образује 
се Канцеларија за младе која има положај сектора.

У Канцеларији за младе обављају се послови који се 
односе на:

 уређење и стварање услова за бригу о младима;
 доношење и реализацију стратегије и акционог 

плана за њено спровођење на територији Града;
 праћење остваривања акционих планова, програма 

за младе и рад на унапређењу локалне омладинске 
политике;

 успостављање и одржавање сарадње са локалним 
организацијама, удружењима и групама младих, 
организацијама за младе, ученичким и студентским 
парламентима, институцијама, установама и 
организацијама које у оквиру своје надлежности 
имају програме за младе;

 подстицање омладинског организовања;
 образовне активности и јачање свести о потреби 

активног учешћа младих у друштву;
 израда и финансирање пројеката у циљу 

унапређења и побољшања положаја младих;
 информисање младих;
 координација, подстицање, помагање и учешће у 

реализацији активности којима се представљају 
пројекти, програми, иницијативе и постигнућа 
младих Града;

 подршку међуопштинске, регионалне и 
међународне сарадње младих;

 организовање, координацију и подршку активности 
и програма којима се подстиче и омогућава 
повезивање, размена и унапређење сарадње 
између организација, удружења и група младих, 
ученичких и студентских парламената, институција, 
установа и организација, јавних, јавно комуналних и 
других предузећа, других правних и физичких лица, 
а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке 
младима.

У Градској управи обављају се послови у вези са 
остваривањем оснивачких права Града према Јавном 
предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" у Но-
вом Саду.

У Градској управи обављају се и други послови из 
изворног делокруга Градске управе, као и одређени 
послови које Република, односно Покрајина повере 
Граду.
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Комисија за доделу средстава у области спорта раз-
матра предлоге годишњих и посебних програма по 
Јавном позиву у складу са Одлуком о обезбеђивању 
средстава за програме спортских удружења на територији 
Града Новог Сада. 

На територији  Града Новог Сада  као територијални 
спортски савез  је основана и активна Спортска 
асоцијација Новог Сада  ради  координације између 
спортских организација и Градске управе. 

Спортске организације на територији  Града Новог 
Сада  су основна ћелија система спорта у којима се може 
сагледати реалан живот спортиста и који су данас 
оптерећени различитим  проблемима.  

Дакле,  спортске организације  (клубови)  као недобит-
не организације,  тренутно  су вишеструко оптерећене 
како недостатком кадрова (ентузијаста), одливом квали-
тетних спортиста, тако и хроничним недостатком 
финансијских средстава. 

Такође, спортске организације имају ограничене ре-
сурсе, мале оквире приходовања (ограничења  у спонзор-
ству, донаторству – девастирана привреда), тако да је 
њихово одрживо финансирање функционални приоритет.

4. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ О НОВОМ САДУ

Град Нови Сад је административни, привредни, кул-
турни, научни, туристички центар и  по величини други 
град у Републици Србији.

Географске координате: 45˚ 46` СГШ и 19˚ 20` ИГД.
Површина Града: 702,7 km2
Надморска висина: 72 до 80 m
Просечне годишње падавине су 578mm, а број дана са 

падавинама је 122 дана.
Клима у Новом Саду прелази из умерено-континентал-

не у континенталну, а просечна годишња температура 
ваздуха у Новом Саду  је 10,9°C (средња у јануару је 
–1°C, а у јулу 21,6°C)

Град Нoви Сaд имa вeoмa пoвoљaн гeoгрaфски 
пoлoжaj – нaлaзи сe нa вaжним сaoбрaћajним кoридoримa 
(друмским,  жeлeзничким  и рeчним), штo oбeзбeђуje 
знaчajнe кoмпaрaтивнe прeднoсти. 
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5. АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

5.1. Становништво и спортско-активно становништво
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5.2.          

        
 

       

. . m2/

1 29
My % M % % 

00 - 04 40 52 36 47 76 2

05-09. 85 50 85 50 170 4

10-14. 80 44 98 55 178 5

15 - 19 85 50 84 49 169 4

20 - 24 109 50 107 49 216 6

25 - 29 124 52 114 47 238 6

30 - 34 139 53 120 46 259 7

35 - 39 128 52 115 47 243 7

40 - 44 141 52 130 47 271 7

45 - 49 112 49 114 50 226 6

50 - 54 134 52 119 47 253 7

55 - 59 137 48 145 51 282 8

60 - 64 161 50 156 49 317 9

65 - 69 127 52 113 47 240 6

70 - 74 54 44 67 55 121 3

75 - 79 39 36 67 63 106 3

80 - 84 19 31 42 68 61 1

85 - 89 7 26 19 73 26 0

90 - 94 2 18 9 81 11 0

95 - 99 1 50 1 50 2 0

42,96 1.724 49,75 1.071 30,91 3.465 91

3.501104.118

. . m2/

2 28

My % M % % 

00 - 04 38 47 42 52 80 2

05-09. 89 48 95 51 184 4

10-14. 98 53 84 46 182 4

15 - 19 117 53 103 46 220 5

20 - 24 137 52 124 47 261 6

25 - 29 130 55 105 44 235 6

30 - 34 128 49 130 50 258 6

35 - 39 132 47 147 52 279 7

40 - 44 179 54 148 45 327 8

45 - 49 163 52 148 47 311 7

50 - 54 153 52 136 47 289 7

55 - 59 122 48 130 51 252 6

60 - 64 145 44 178 55 323 8

65 - 69 127 46 146 53 273 7

70 - 74 104 54 88 45 192 4

75 - 79 49 39 76 60 125 3

80 - 84 27 41 38 58 65 1

85 - 89 17 54 14 45 31 0

90 - 94 3 30 7 70 10 0

95 - 99 0 0 3 100 3 0

43,33 1958 50,21 1064 27,28 3900 91

110.320 3.934

. . m2/

3 25

My % M % % 

00 - 04 41 50 41 50 82 2

05-09. 74 44 92 55 166 4

10-14. 117 49 120 50 237 5

15 - 19 130 55 104 44 234 5

20 - 24 140 53 123 46 263 6

25 - 29 161 52 144 47 305 7

30 - 34 164 50 160 49 324 7

35 - 39 144 51 135 48 279 6

40 - 44 131 45 157 54 288 7

45 - 49 156 49 157 50 313 7

50 - 54 161 48 169 51 330 8

55 - 59 164 51 154 48 318 7

60 - 64 154 52 140 47 294 7

65 - 69 131 47 147 52 278 6

70 - 74 58 46 68 53 126 3

75 - 79 62 46 72 53 134 3

80 - 84 21 32 43 67 64 1

85 - 89 6 33 12 66 18 0

90 - 94 1 25 3 75 4 0

95 - 99 0 0 1 100 1 0

42,07 2016 49,68 1105 27,23 4058 91

102.782 4.081

. . m2/

4 21

My % M % % 

00 - 04 192 52 171 47 363 2

05-09. 471 49 482 50 953 5

10-14. 497 50 491 49 988 5

15 - 19 472 51 447 48 919 5

20 - 24 579 50 572 49 1151 6

25 - 29 632 49 637 50 1269 7

30 - 34 638 47 716 52 1354 7

35 - 39 734 48 792 51 1526 8

40 - 44 686 48 718 51 1404 7

45 - 49 714 51 672 48 1386 7

50 - 54 698 50 681 49 1379 7

55 - 59 626 49 650 50 1276 7

60 - 64 577 48 621 51 1198 6

65 - 69 515 48 540 51 1055 5

70 - 74 275 47 310 52 585 3

75 - 79 236 43 309 56 545 3

80 - 84 118 43 155 56 273 1

85 - 89 38 38 61 61 99 0

90 - 94 17 47 19 52 36 0

95 - 99 3 30 7 70 10 0

100 + 0 0 2 100 2 0

41,48 8718 49,06 1143 6,43 17771 91

379.402 17912
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. . m2/

5 27

My % M % % 

00 - 04 163 53 143 46 306 2

05-09. 325 48 341 51 666 5

10-14. 344 50 342 49 686 5

15 - 19 362 52 334 47 696 5

20 - 24 369 51 353 48 722 5

25 - 29 411 49 427 50 838 6

30 - 34 511 50 507 49 1018 8

35 - 39 543 51 520 48 1063 8

40 - 44 470 50 454 49 924 7

45 - 49 448 51 424 48 872 6

50 - 54 453 48 474 51 927 7

55 - 59 468 49 478 50 946 7

60 - 64 473 48 507 51 980 7

65 - 69 377 48 396 51 773 6

70 - 74 166 42 227 57 393 3

75 - 79 177 43 226 56 403 3

80 - 84 76 38 124 62 200 1

85 - 89 36 40 52 59 88 0

90 - 94 7 43 9 56 16 0

95 - 99 0 0 3 100 3 0

100 + 1 25 3 75 4 0

41,75 6180 49,35 1153 9,21 12524 91

346.770 12.658

. . m2/

6 41

My % M % % 

00 - 04 54 52 49 47 103 1

05-09. 140 54 118 45 258 4

10-14. 129 49 132 50 261 5

15 - 19 150 50 145 49 295 5

20 - 24 156 48 167 51 323 6

25 - 29 161 48 171 51 332 6

30 - 34 191 51 182 48 373 7

35 - 39 220 56 169 43 389 7

40 - 44 212 54 174 45 386 7

45 - 49 191 48 203 51 394 7

50 - 54 222 54 185 45 407 7

55 - 59 197 51 182 48 379 7

60 - 64 181 48 192 51 373 7

65 - 69 145 42 195 57 340 6

70 - 74 96 40 144 60 240 4

75 - 79 78 41 108 58 186 3

80 - 84 41 37 69 62 110 2

85 - 89 20 38 32 61 52 1

90 - 94 8 57 6 42 14 0

95 - 99 0 0 5 100 5 0

100 + 0 0 1 100 1 0

43,33 2592 49,65 1164 22,29 5221 92

219.167 5.309

. . m2/

7 27

My % M % % 

00 - 04 67 46 76 53 143 2

05-09. 149 51 142 48 291 5

10-14. 155 51 147 48 302 5

15 - 19 154 50 152 49 306 5

20 - 24 169 50 163 49 332 6

25 - 29 209 54 178 45 387 7

30 - 34 230 51 216 48 446 8

35 - 39 208 52 186 47 394 7

40 - 44 188 49 195 50 383 6

45 - 49 213 55 169 44 382 6

50 - 54 214 48 223 51 437 7

55 - 59 202 50 202 50 404 7

60 - 64 213 52 192 47 405 7

65 - 69 151 45 179 54 330 6

70 - 74 79 44 99 55 178 3

75 - 79 70 36 120 63 190 3

80 - 84 43 38 68 61 111 2

85 - 89 12 28 30 71 42 0

90 - 94 6 33 12 66 18 0

95 - 99 1 50 1 50 2 0

41,91 2733 49,84 1049 19,13 5483 92

150814 5549

. . m2/

8 20

My % M % % 

00 - 04 30 62 18 37 48 2

05-09. 51 54 43 45 94 4

10-14. 43 47 48 52 91 4

15 - 19 49 55 39 44 88 4

20 - 24 56 54 46 45 102 5

25 - 29 54 41 75 58 129 6

30 - 34 74 47 82 52 156 8

35 - 39 72 51 69 48 141 7

40 - 44 78 54 64 45 142 7

45 - 49 78 52 72 48 150 7

50 - 54 71 50 70 49 141 7

55 - 59 86 60 57 39 143 7

60 - 64 69 46 78 53 147 7

65 - 69 56 38 89 61 145 7

70 - 74 30 39 46 60 76 3

75 - 79 30 42 41 57 71 3

80 - 84 17 45 20 54 37 1

85 - 89 6 37 10 62 16 0

90 - 94 0 0 2 100 2 0

95 - 99 0 0 2 100 2 0

43,37 950 49,45 1109 57,73 1921 89

39571 1957
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. . m2/
9  24

My % M % % 

00 - 04 3755 52 3408 47 7163 2

05-09. 7114 51 6784 48 13898 5

10-14. 6244 50 6105 49 12349 4

15 - 19 5923 51 5522 48 11445 4

20 - 24 6871 49 7012 50 13883 5

25 - 29 8879 45 10778 54 19657 7

30 - 34 11736 46 13751 53 25487 9

35 - 39 11729 47 12861 52 24590 9

40 - 44 10181 47 11066 52 21247 7

45 - 49 9051 48 9769 51 18820 7

50 - 54 8462 47 9447 52 17909 6

55 - 59 7847 45 9399 54 17246 6

60 - 64 8078 44 10142 55 18220 6

65 - 69 6920 42 9339 57 16259 6

70 - 74 3710 40 5392 59 9102 3

75 - 79 3724 40 5541 59 9265 3

80 - 84 2490 40 3715 59 6205 2

85 - 89 1039 34 1938 65 2977 1

90 - 94 311 31 666 68 977 0

95 - 99 82 35 147 64 229 0

100 + 50 30 114 69 164 0

42,45 124196 46,5 1165 0,44 267092 92

6584649 270747
. . m2/

10 20

My % M % % 

00 - 04 192 52 172 47 364 2

05-09. 384 50 370 49 754 4

10-14. 418 52 379 47 797 4

15 - 19 371 51 352 48 723 4

20 - 24 455 49 458 50 913 5

25 - 29 580 47 632 52 1212 7

30 - 34 733 49 735 50 1468 8

35 - 39 722 50 701 49 1423 8

40 - 44 644 50 626 49 1270 7

45 - 49 584 49 597 50 1181 6

50 - 54 612 49 623 50 1235 7

55 - 59 636 48 685 51 1321 7

60 - 64 676 47 747 52 1423 8

65 - 69 523 45 636 54 1159 6

70 - 74 283 47 313 52 596 3

75 - 79 273 47 298 52 571 3

80 - 84 165 47 179 52 344 2

85 - 89 71 39 110 60 181 1

90 - 94 27 47 30 52 57 0

95 - 99 7 29 17 70 24 0

100 + 5 55 4 44 9 0

43,63 8361 49,11 1080 6,34 17025 92

347260 17179

. . m2/

11 25

My
% M % 

% 

00 - 04 82 51 78 48 160 2

05-09. 201 57 150 42 351 5

10-14. 172 53 147 46 319 4

15 - 19 156 50 156 50 312 4

20 - 24 227 53 196 46 423 6

25 - 29 232 52 209 47 441 6

30 - 34 265 48 280 51 545 8

35 - 39 307 53 262 46 569 8

40 - 44 270 51 257 48 527 7

45 - 49 248 52 223 47 471 7

50 - 54 246 48 261 51 507 7

55 - 59 239 47 262 52 501 7

60 - 64 257 48 272 51 529 7

65 - 69 218 50 216 49 434 6

70 - 74 120 52 110 47 230 3

75 - 79 87 43 111 56 198 2

80 - 84 44 35 80 64 124 1

85 - 89 18 43 23 56 41 0

90 - 94 3 37 5 62 8 0

95 - 99 1 50 1 50 2 0

100 + 0 0 2 100 2 0

42,3 3393 50,69 1109 16,57 6694 90

169012 6734

. . m2/

12
 

29

My % M % % 

00 - 04 144 54 121 45 265 2

05-09. 292 47 328 52 620 4

10-14. 290 50 281 49 571 4

15 - 19 335 50 327 49 662 5

20 - 24 372 51 345 48 717 5

25 - 29 425 51 402 48 827 6

30 - 34 448 48 483 51 931 7

35 - 39 535 50 531 49 1066 8

40 - 44 483 50 465 49 948 7

45 - 49 519 50 518 49 1037 8

50 - 54 445 49 450 50 895 6

55 - 59 418 49 433 50 851 6

60 - 64 433 45 512 54 945 7

65 - 69 432 45 520 54 952 7

70 - 74 301 49 313 50 614 4

75 - 79 291 50 291 50 582 4

80 - 84 154 51 146 48 300 2

85 - 89 43 38 69 61 112 0

90 - 94 9 20 34 79 43 0

95 - 99 2 25 6 75 8 0

100 + 2 22 7 77 9 0

44,18 6373 49,19 1137 8,78 12955 92

376025 13077
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: „ “

. . m2/

13
 

23

My % M % 
% 

00 - 04 12 54 10 45 22 2

05-09. 24 46 28 53 52 5

10-14. 28 52 25 47 53 5

15 - 19 27 51 25 48 52 5

20 - 24 27 42 36 57 63 6

25 - 29 29 42 39 57 68 6

30 - 34 28 39 43 60 71 7

35 - 39 46 58 32 41 78 7

40 - 44 40 47 45 52 85 8

45 - 49 34 52 31 47 65 6

50 - 54 38 55 30 44 68 6

55 - 59 33 55 26 44 59 6

60 - 64 43 48 45 51 88 9

65 - 69 39 54 33 45 72 7

70 - 74 14 46 16 53 30 3

75 - 79 17 51 16 48 33 3

80 - 84 5 41 7 58 12 1

85 - 89 2 66 1 33 3 0

90 - 94 1 33 2 66 3 0

95 - 99 0 0 1 100 1 0

41,9 487 49,8 1049 107,26 978 92

23087 989

. . m2/

14 29

My % M % % 

00 - 04 23 57 17 42 40 1

05-09. 45 45 53 54 98 4

10-14. 44 45 52 54 96 4

15 - 19 53 48 56 51 109 5

20 - 24 63 47 69 52 132 6

25 - 29 70 57 52 42 122 5

30 - 34 74 51 69 48 143 6

35 - 39 69 49 71 50 140 6

40 - 44 70 46 79 53 149 7

45 - 49 69 45 83 54 152 7

50 - 54 93 55 74 44 167 8

55 - 59 77 48 81 51 158 7

60 - 64 83 50 80 49 163 7

65 - 69 63 46 73 53 136 6

70 - 74 22 42 30 57 52 2

75 - 79 37 43 49 56 86 4

80 - 84 33 44 41 55 74 3

85 - 89 10 43 13 56 23 1

90 - 94 4 40 6 60 10 0

95 - 99 0 0 1 100 1 0

44,14 1002 48,85 1081 52,71 2051 89

60866 2082

. . m2/

15 23

My % M % % 

00 - 04 206 48 223 51 429 2

05-09. 524 50 513 49 1037 5

10-14. 586 53 506 46 1092 5

15 - 19 544 51 516 48 1060 5

20 - 24 617 50 596 49 1213 5

25 - 29 684 51 639 48 1323 6

30 - 34 761 48 802 51 1563 7

35 - 39 823 48 875 51 1698 8

40 - 44 841 53 740 46 1581 7

45 - 49 723 51 684 48 1407 6

50 - 54 635 48 687 51 1322 6

55 - 59 711 47 801 52 1512 7

60 - 64 773 47 847 52 1620 8

65 - 69 702 49 707 50 1409 6

70 - 74 360 51 336 48 696 3

75 - 79 299 41 418 58 717 3

80 - 84 135 39 211 60 346 1

85 - 89 72 45 87 54 159 0

90 - 94 15 32 31 67 46 0

95 - 99 5 35 9 64 14 0

100 + 2 25 6 75 8 0

42,57 10018 49,47 1118 5,52 20252 90

481091 20399

. . m2/

16 17

My % M % % 

00 - 04 26 45 31 54 57 2

05-09. 53 48 57 51 110 5

10-14. 51 46 58 53 109 5

15 - 19 55 55 45 45 100 4

20 - 24 64 49 66 50 130 6

25 - 29 66 44 81 55 147 6

30 - 34 81 47 90 52 171 8

35 - 39 93 53 82 46 175 8

40 - 44 89 58 62 41 151 7

45 - 49 61 49 62 50 123 5

50 - 54 75 44 94 55 169 7

55 - 59 88 50 87 49 175 8

60 - 64 97 53 83 46 180 8

65 - 69 68 51 63 48 131 6

70 - 74 28 45 33 54 61 2

75 - 79 25 39 39 60 64 3

80 - 84 20 40 30 60 50 2

85 - 89 8 36 14 63 22 1

90 - 94 3 33 6 66 9 0

42,6 1051 49,25 998 46,77 2134 93

37.422 2.162
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9.  ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СПОРТА НА 
 ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Програмом развоја спорта на територији Града Новог 
Сада се дефинишу приоритетне групе у области спорта, а 
акционим планом су дефинисани како општи тако и по-
себни циљеви. 

Полазећи од тога да физичка активност доприноси 
физичкој спремности, добром стању менталног здравља 
и социјалном повезивању (организована или неформална 
спортска активност). 

Програмом развоја спорта на територији Града Новог 
Сада своје деловање ће усмерити на следеће приоритете: 

− унапређење физичког вежбања односно спортских 
активности деце, која учествују у додатном систем-
ском физичком вежбању у школама односно спорт-
ским програмима,  које Град Нови Сад подстиче, а у 
циљу адекватног спортско-здравственог  образовања 
деце; 

 повећање обухвата бављења грађана физичким 
вежбањем, кондиционирањем односно спортским 
активностима; 

 помоћ спортистима и спортским организацијама у 
постизању значајних резултата на домаћој и 
међународној сцени;  

 обезбеђење квалитетније опреме и побољшање 
услова у постојећим спортским објектима и 
изградња недостајуће спортске инфраструктуре. 

9.1.  УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 
  ОДНОСНО СПОРТСКИХ  АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ

Град Нови Сад - Градска управа за спорт и омладину 
подстицаће, унапређење физичког вежбања односно 
спортских активности деце, која учествују у додатном 
системском физичком вежбању у школама односно 
спортским програмима развојног карактера, а у циљу 
адекватног додатног спортско-здравственог образовања 
деце. 

За децу и младе физичка активност је природна форма 
кретања која подразумева изазов и уживање засновано 
на игри. 

Спортска активност у свим облицима треба да буде 
појединачно доступна сваком детету, чиме се омогућавају 
једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз 
уважавање деце са посебним потребама. 

 Улога спортских (физичких) активности у образовању 
деце, треба да има позитиван утицај на њихов развој и то: 
физички (стицању моторичких способности), интелекту-
ални, морални, психолошки, културни и друштвени. 

Деца (млади) треба да добију адекватно физичко 
образовање и стекну знање о основним спортским вешти-
нама у оквиру  ваннаставних активности, а што  омогућава  
редовно бављење спортом. 

Квалитет физичког образовања и спортска обука тре-
ба да буде обезбеђена и унапређена кроз квалификоване 
наставнике физичког васпитања, уз  мере  надзора квали-
тетног извођења програма. 

Млади треба да знају које могућности имају у локалу, 
како могу да наставе да се баве спортом након завршетка 

школе, те да буду свесни које то активности највише воле 
и које их највише стимулишу. 

Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу 
опрему и објекте за бављење деце-младих спортским 
(физичким) активностима.

Посебно женској популацији треба обезбедити више 
могућности да се баве спортом и остану у спорту, с тим да 
ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде 
адекватан њиховом узрасту и физичком и менталном 
стању. 

Када су у питању школска спортска такмичења, прио-
ритет су такмичења унутар школа и на нивоу Града Новог 
Сада,  али и организовање спортских активности за децу 
и за време школских распуста.

Посебно је значајно предузимање активности које тре-
ба да доведу до тога да деца (родитељи), која учествују у 
додатном системском физичком вежбању у школама од-
носно спортским програмима,  које Град Нови Сад под-
стиче не плаћају чланарину. 

Деци, путем системског физичког (спортског) вежбања 
у школама, треба да се развију здраве животне навике,  
за упражњавањем спортског (физичког) вежбања током 
целог живота, а тек потом жељу о будућем ангажману у 
спортском клубу.

Деци, спортска (физичка) активност треба да буде, 
пријатно забавно искуство, које укључује игру, дружење, 
узајамно помагање, учење и напредовање у складу са 
могућностима.

Важан је и процес само бављење спортом, напор који 
се улаже, радост због нечег што се научило. 

9.1.1. Општи циљ: Унапређење дечјег спорта 
  на територији Града Новог Сада.

9.1.2. Посебни циљеви са акционим планом:

9.1.2.1. Повећан број ваннаставних спортско-
   -рекреативних активности деце у школама

Активност: 
- стварање услова за реализацију програма додат-

ног системског физичког вежбања деце у школама, кон-
тинуирано током радне недеље, викенда, летњег и 
зимског распуста ка остварењу програма „Спорт у 
школе“,

Задаци: 
- проширење понуде програма додатног системског 

физичког вежбања деце у школама и предшколској уста-
нови,

Индикатори: 
- повећана понуда програма додатног системског 

физичког вежбања деце у школама и предшколској уста-
нови,

Одговорна институција и партнери: 
- Град Нови Сад, Спортска асоцијација Новог Сада, 

основне школе, предшколска установа,
Време активности: 
- континуирано,
Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада,
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9.1.2.2. Ангажовање стручно-педагошких радника 
   у ваннаставним спортским активностима  
   деце у школама

Активност: 
- законски и квалитативни услови у погледу потреб-

них стручних квалификација и знања за рад са децом,

Задаци: 
- организација стручних скупова на тему програми за 

додатно  физичко вежбање деце,

Индикатори: 
- развити систем програма за додатно системско 

физичко вежбање деце,

Одговорна институција и партнери: 
- Град Нови Сад, Спортска асоцијација Новог Сада, 

спортски стручњаци,

Време активности: 
- континуирано,
Ресурси: 
- нису потребна средства.

9.1.2.3. Побољшани материјално-технички услови 
   за реализацију  спортских активности   
   деце у школама

Активност:  
- за додатно системско физичко вежбање деце у 

школама неопходно је опремити функционалним спра-
вама и реквизитима,

Задаци: 
- програме додатног системског физичког вежбања 

деце у школама континуирано опремати спортским 
реквизитима и справама,

Индикатори: 
- израдити план набавке спортских реквизита и 

справа по програмима додатног системског физичког 
вежбања деце у школама,

Одговорна институција и партнери: 
- Град Нови Сад, Спортска асоцијација Новог Сада, 

спортски стручњаци,
Време активности: 
- континуирано,
Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада,

9.1.2.4.  Промоција неговања културе спортског 
   понашања, сарадње, толеранције, поштовања 
   различитости и фер плеја, на спортским   
   теренима путем програма додатног   
   системског физичког вежбања деце у школама

Активност: 
- промовисање додатног системског физичког 

вежбања деце у школама,
Задаци: 
- током програмског додатног системског физичког 

вежбања деце у школама неговати културу спортског 
понашања, сарадње, толеранције,  поштовања 
различитости и фер плеја,

Индикатори: 
- квалитет  реализованих програма,
Одговорна институција и партнери: 
- Град Нови Сад, Спортска асоцијација Новог Сада, 

спортски стручњаци,
Време активности: 
- континуирано,
Ресурси: 
- нису потребна средства.

SWOT АНАЛИЗА

S    Предности:

 заинтересованост деце за упражњавање спортских 
активности,

 довољан број спортских стручњака,
 задовољавајући просторни услови,
 искуство у организовању спортских  приредби и 

такмичења за дечији узраст,
 значајан број младих телентованих спортиста  и ре-

зултати који се остварују у оквиру  одређених узра-
ста.

W   Слабости:

комерцијализација програма спортских активно-
сти за дечији узраст,

 проблеми издавања школских  сала за физичко 
васпитање,

 недовољна финансијска средстава,
 недовоњан  броја реквизита у школским салама 
за физичко васпитање у складу са нормативима,

 неопходна ангажованост спортских стручњака  са 
евиденције НСЗ Нови Сад, 

 неинформисаност родитеља о могућностима 
укључивања деце у  спортско-развојни  програм у 
школама,

 недовољна контрола здравственог стања деце 
која су укључена у различите спортске школе.
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O  Могућности:

 број деце на територији Града,
 осмишљавање дугорочних програма развоја 

намењених деци  од 5 до 15 година уз покровитељство 
Града,

 спортске стручњаке адекватно стимулисати.

T     Претње:

 комерцијализација која води ка томе да спорт буде 
доступан само деци имућних родитеља, 

 недовољан ниво буџетских средстава,
 недовољно интересовања младих за бављење 

спортским активностима,
 технолошки развој,
 лоши утицаји на младе,
 не вршење здравствених прегледа код деце полаз-

ника спортских школа.

9.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА 
  ГРАЂАНА ФИЗИЧКИМ ВЕЖБАЊЕМ,   
  КОНДИЦИОНИРАЊЕМ ОДНОСНО    
  СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА

Физичко вежбање, кондиционирање односно спортско 
рекреативне активности намењене су свим грађанима 
без обзира на узраст, пол, физичке или менталне способ-
ности, а у циљу унапређења здравља, одмора или соп-
ствених резултата.

Програми физичког вежбања, кондиционирања одно-
сно спортско рекреативних активности се разликују од 
програма такмичарског спорта, пре свега, по ефектима 
који су циљно усмерени на очување и унапређење 
здравља становништва, свих узраста и оба пола.

Право на бављење физичким вежбањем, кондицио-
нирањем односно спортским активностима је универзал-
но право свих којима кретање, вежбање, игра или 
такмичење у слободном времену представљају задо-
вољство. 

Када је у питању програм физичког вежбања, кондици-
онирања односно програм спортско рекреативних актив-
ности посебно треба нагласити да су међу облицима 
спортских активности најзаступљеније активности  инди-
видуалне и самостално изабране активности које се 
реализују на улици, између блокова зграда или на отво-
реним и доступним теренима и спортским објектима.

Основни правци спортско-рекреативних активности:
− Самоиницијативне спортско рекреативне активно-

сти - часови рекреације по слободном избору, про-
граму од стране учесника (јутрање вежбање, веж-
бање у кући/стану, програми аеробног пешачења и 
трчања, вожња бицикла, различите игре и спорт-
ско-рекреативне активности који се упражњавају 
самоиницијативно у кругу чланова породице, позна-
ника, пријатеља...),

− полуорганизоване спортско-рекреативне активно-
сти на које грађане упућују организације за спортску 
рекреацију и пружају им потребна стручно-метод-
ска упутства и савете како, где и када да вежбају,

− организоване спортско-рекреативне активности - 
часови рекреације које програмирају, организују и 
непосредно стручно воде организације  за спортску 
рекреацију (масовни облици рекреације). Организо-
ване спортско-рекреативне активности несумњиво 
дају највеће позитивне ефекте, јер се одвијају под 
непосредним вођством стручњака и уз одговарајућу 
медицинску и другу контролу.

Упражњавањем спортско-рекреативних програма 
грађанима се омогућава: 

− унапређење индивидуалне здравствене заштите 
(превенције болести и рехабилитације), 

− борба против растућег проблема гојазности; 
− спречавање антисоцијалног понашања; 
− омогућавање што дуже радне ангажованости и 

развоја радних способности као и  повећање инди-
видуалних и колективних способности.

9.2.1. Спортске активности за особе са 
  инвалидитетом

Особе са инвалидитетом се дефинишу као појединци 
са психо-физичким недостатком (са којима се рађају или 
их стичу током живота). Ови недостаци утичу на 
нарушавање њиховог интегритета као људског бића и 
онемогућавају им да се формирају, испоље и остваре као 
потпуно прихваћени чланови друштва.

Спорт и спортска рекреација имају велики значај за 
особе са инвалидитетом, пре свега у процесу 
рехабилитације и ресоцијализације, као и остваривање 
резултата у спортским такмичењима. Ове активности тре-
ба спроводити од најраније младости или од времена на-
станка инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо 
– физичког и општег здравља. 

Организоване спортско-рекреативне активности за 
особе са инвалидитетом су са  циљем да укључи што 
већи број особа са инвалидитетом, првенствено ради 
њихове социјализације и побољшања психо–моторног 
статуса.Такође неопходно је омогућити да прилази спорт-
ским објектима за особе са инвалидитетом,  који користе 
техничка помагала,  небуду препрека њиховом бављењу 
спортом. 

Особе са инвалидитетом углавном упражњавају 
следеће спортске дисциплине: пливање, куглање, атле-
тика, спортски риболов, стони тенис, стрељаштво, шах и 
голбалом, кошарком у колицима, пикадом, висећом ку-
глом, бацањем плочица. 

9.2.2. Општи циљ:  повећан обухват грађана који 
упражњавају  физичко вежбање, кондиционирање 
односно спортску рекреацију посебно одраслих, 
особа са  инвалидитетом и особа трећег доба и 
мушке и женске популације.

9.2.3.  Посебни циљеви са акционим планом:

9.2.3.1.  Подстакнута и ојачана свест о важности 
   редовне физичке активности

Активност: 
 - редовне физичке активности у функцији здравља,
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Задаци: 
- промовисање потребе физичког вежбања у функцији 
здравља,

Индикатори: 
- промовисање програма спортске рекреације у функцији 
здравља које организују спортске организације,   

Одговорна институција и партнери:
- Град Нови Сад, спортске организације, спортски 
стручњаци, здравствене установе,

Време активности: 
- континуирано,

Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада,

9.2.3.2. Побољшани материјално-технички услови у 
циљу доступности свим грађанима  да се  баве 
спортском рекреацијом

Активност: 
- санација, адаптација, реконструкција и изградња от-
ворених и затворених спортских објеката њиховим  
опремањем и планским коришћењем,

Задаци: 
- обележавање, одржавање, изградња стаза за шетњу, 
планинарење, бицикле, ролере, стазе здравља, фитнес 
вежбалишта на отвореном као и изградња прилаза 
спортским објектима за особе са инвалидитетом,

Индикатори: 
- активирање програма спортске рекреације за све 
грађане,

Одговорна институција и партнери: 
- Град Нови Сад, спортске организације, грађани, спорт-
ски стручњаци,

Време активности: 
- континуирано,
Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада.

9.2.3.3. Подстакнуто финансирање програмских 
активности спортске рекреације и спорта особа 
са инвалидитетом

Активност: 
- обједињавање активности спортске рекреације у 
циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сег-
ментима становништва,

Задаци: 
- подстицање програма физичког вежбања за све 
грађане,

Индикатори: 
- број грађана укључених у програме физичког вежбања, 
кондиционирања односно спортско рекреативних ак-
тивности,

Одговорна институција и партнери: 
- Град Нови Сад, спортске организације, грађани, спорт-
ски стручњаци,

Време активности: 
- континуирано,

Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада.

SWOT АНАЛИЗА

S    Предности:

 постојање отворених спортских терена на нивоу 
месних заједница у граду  и насељеним местима

 постојање  инфраструктурних објеката у оквиру СПЦ 
„Војводина“ 

 постојање уређене трим стазе са тартанском 
подлогом на кеју уз Дунав

 постојање природних ресурса  планине Фрушка 
гора, канала, реке Дунав

 Постојање више рекреативних удружења и то: за 
жене, за децу и младе, одрасле као и више друштава 
за особе са инвалидитетим, а постоји и  Савез за 
спорт и рекреацију   инвалида града Новог Сада 

W   Слабости:

 недовољан број ангажоваљних стручних кадрова за 
област рекреације

 недовољна искоришћеност природних ресурса  
спортско рекреативних активности

 недовољан  број бициклистичких стаза, трим стаза и 
теретана на отвореном у оквиру отворених спортских 
терена

 мала заинтересованост грађана за редовно 
бављање рекреативних активности

 недовољан број термина за рекреацију  у оквиру 
постијећих затворених спортских објеката

 недовољно анимирање и подстицање грађана
 непоседовање прилагођених реквизита за поједине 

спортске дисциплине
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О Могућности: 
 промоција здравог начина живота и значаја 

бављења спортском рекреацијом
 адекватније коришћење постојећих спортских 

објеката
 укључивање већег броја грађана у спортско 

рекреативне садржаје које нуде спортска удружења
 ангажовање више спортских стручњака са 

специјализацијом  спортске рекреације
 изградња већег боја прилаза спортским објектима за 

особа са инвалидитетом који користе  помагала

T     Претње:
велика комерцијализација спортске рекреације
незаинтересованост грађана за сталном и 
организованом рекреацијом

недовољна обавештеност грађана о значају 
бављења рекреативним спортом

неадекватна материјална подршка Града Новог 
Сада спортско рекреативним удружењима

неадекватан прилаз спортским објектима као и 
неприлагођеност спортских објеката потребама  
особа са инвалидитетом 

9.3. ПОМОЋ СПОРТИСТИМА И СПОРТСКИМ 
  ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ПОСТИЗАЊУ 
  ЗНАЧАЈНИХ РЕЗУЛТАТА НА ДОМАЋОЈ 
  И МЕЂУНАРОДНОЈ СЦЕНИ 

    Врхунски спортски резултати које постижу рангирани 
врхунски спортисти и спортске организације из Новог 
Сада омогућује боље позиционирање Града Новог Сада 
на домаћој и међународној спортској сцени.

Бављење спортом  на највишем нивоу биће подржано 
и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са ре-
левантним спортским организацијама. 

Подршка спортистима и спортским организацијама 
треба да покрива 

 препознавање талента и саветовање,
 омогућавање бољих тренажних и  такмичарских 

услова,
 подршку спортисти кроз спортску медицину, 
 помоћ спортским организацијама у подршци 

такмичарима  на путу постизања значајних 
резултата на домаћој и међународној сцени.

Изнаћи могућност партнерства између јавних власти, 
спортских организација и привреде је неопходно да би се 
обезбедио хармоничан и интегрисан развој спорта и обе-
збедило постизање врхунских спортских резултата.

9.3.1. Општи циљ: Наставак обезбеђивања услова за 
      развој врхунских спортских остварења.Наста

9.3.2.   Посебни циљеви са акционим планом:

9.3.2.1.  Подизање капацитета стручног рада за 
   развој спортисте у постизању врхунских   
   резултата

Активност: 
- унапређење компетентности спортских стручњака,

Задаци: 
- ниво компентентности спортских стручњака, 

Индикатори: 
- усаглашеност стручног образовања и стручне 
оспособљености,

Одговорни партнери: 
- асоцијације спортских стручњака,
Време активности: 
- континуирано,
Ресурси: 
- нису потребна средства.

9.3.2.2. Стварање  услова за одржавање и даље 
    постизање врхунског спортског резултата

Активност:
- врхунски спорт за просперитетну локалну самоуправу, 
- остварење врхунских спортских резултата, 
- успешно превођење перспективних спортиста 
јуниора-кадета у врхунске спортисте,  
- финансирање спортских организација у постизању 
значајних спортских резултата,

Задаци:
 - идентификација и подршка клубовима са врхунским 
спортским резултатима за учешће клубова и спорти-
ста на значајним домаћим и међународним такмичењима 
као и  подршка перспективним спортистима,

Индикатори:
 - идентификовани и подржани спортски клубови и спор-
тисти, 
- учесталост организовања спортских такмичења, 
- остварени резултати,

Одговорна институција и партнери:
- Град Нови Сад, спортске организације, спортисти,

Време активности: 
- континуирано,

Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада и спонзори.
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SWOT АНАЛИЗА

S    Предности:

 остварени врхунски спортски резултати спортиста и 
спортских организација из Новог Сада,

 искуство у организовању великих спортских  
приредби и такмичења, 

 постојање стручних, лиценцираних тренера са 
искуством,

 обезбеђивање услова значајном броју спортских 
организација за реализацију тренажно-такмичарских 
активности,

 значајан број младих телентованих спортиста. 

W   Слабости:

 одлив спортиста и стручњака са искуством у друге 
средине,  

 недостатак савремене спортске  опреме и реквизита,
 недовољна  подршка  спортисте ка постизању 

врхунског резултата,
 непостојање покретне дијагностичке спортске 

амбуланте.

О   Могућности:
 набавка савремених спортских реквизита и опреме,
 формирање савремене покретне дијагностичко 

спортске амбуланте за функционалну дијагностику 
спортиста, 

 подстицање учешћа спортских организација у 
званичним међународним такмичењима,

 формирање фонда за младе талентоване спортисте.

T     Претње:
 одлазак младих и перспективних спортиста у друге 

средине,
 одлазак перспективних спортских стручњака у друге 

средине,  
 неадекватно вредновање резултата спортских 

организација и њихових спортиста,
 незаинтересованост и немогућност учешћа 

спортских организација на међународној сцени,
 привредни субјекти нису у могућности, заинтере-

совани да подрже спортске организације на међу-
народној сцени,

 непостојање стимулације привредника да помажу 
спорт.

9.4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТНИЈЕ ОПРЕМЕ 
  И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА У ПОСТОЈЕЋИМ 
  СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА И ИЗГРАДЊА 
  НЕДОСТАЈУЋЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу 
подразумева све просторе и површине отвореног или за-
твореног грађевинског облика, који је намењен спро-
вођењу различитих спортских активности – тренирању, 
такмичењу, рекреативном вежбању, укључујући и 
помоћне просторије, гледалиште и друго.

Такође, важна питања приликом решавања проблема 
спортских објеката, намећу се:  планирање, изградња, 
евиденција, управљање, одржавање, и коришћење.

Планирање изградње спортских објеката мора да 
одговара захтевима развоја спорта, усклађеног са 
плановима развоја и изградње Града Новог Сада (ГУП 
Града Новог Сада). 

Планови изградње би требало да буду сачињени уз 
консултације са компетентним стручњацима (архи-
тектама, инжењерима, дизајнерима, спортским  стру-
чњацима, лекарима, и др). Грађевинске планове требало 
би засновати на актуелним и будућим потребама за 
упражњавањем спортских активности, узимајући у обзир 
тренд прираштаја становништва, социјално-економски 
тренд и промене у социо-културном окружењу.  

Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити 
лако доступни корисницима свих доба, без обзира на 

стање њиховог здравља (на пример: особама са 
инвалидитетом или старим особама) и доступни током 
свих годишњих доба, као и да буду смештени у подручјима 
која подстичу побољшање здравља. При одабиру места и 
начина изградње затворених спортских објеката треба 
узети у обзир дугорочне потребе у погледу коришћења и 
одржавања објеката. 

Управљање, одржавање и коришћење спортских 
објеката је веома важан сегмент у спорту и то питање је 
неопходно решити у најкраћем могућем року на основу 
законске регулативе. 

Према извршеним истраживањима на териториији 
Града Новог Сада велики број спортских објеката је 
старије градње, а већином су стари и дотрајали. 

9.4.1.  Општи циљ: Развијена спортска 
   инфраструктура.

9.4.2.  Посебни циљеви са акционим планом:

9.4.2.1. Евидентирање стања постојеће спорске 
инфраструктуре,  успостављена база података 

Активност: 

- истраживање о стању спортске инфраструктуре на 
територији Града Новог Сада, 
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- израдити базу података о власништву, управљању, 
одржавању, коришћењу, категоризацији спортских 
објеката на територији Града Новог Сада, 

Задаци: 

- дефинисање истраживачког поступка и параметара 
за утврђивање реалне слике постојећег стања спорт-
ске инфраструктуре на територији Града Новог Сада и 
обрада података,  

- утврђивање података о власништву, управљању, 
одржавању, коришћењу, рангирању  спортских објеката 
на територији Града Новог Сада и обрада података,

Индикатори:

- извештај са закључком о  извршеном истраживању 
стања спортских објеката на територији Града Новог 
Сада,

Одговорна институција: - Град Нови Сад,

Време активности: - континуирано,

Ресурси:  - буџет Града Новог Сада.

9.4.2.2.  Системски планирана, реконструисана 
   и изграђена спортска инфраструктура

Активност: 

− утврдити потребе у погледу броја и структуре 
спортских објеката на територији Града Новог Сада,

− унапредити регулативе у области планирања и 
пројектовања, реконструкције и изградње спортске ин-
фраструктуре на територији Града Новог Сада,
− планирање потребних финансијских средстава за 
планирање и пројектовање, реконструкцију и изградњу 
спортске инфраструктуре на територији Града Новог 
Сада на основу анализа о тренутном стању,

Задаци: 
− на основу анализа постојећег стања и предлога над-
лежних институција разматрање и усвајање предлога 
за реконструкцију и изградњу објеката спортске ин-
фраструктуре на територији Града Новог Сада,
− покретање иницијативе за дефинисање плана мреже 
спортских објеката као саставног дела планског доку-
мента и израда критеријума за пројектовање спорт-
ских објеката на територији Града Новог Сада на 
територији Града Новог Сада,
− израдити финансијске планове,

Индикатори: 
− извештај о потребама и структури спортских 
објеката као  и покренута иницијативе за дефинисање 
плана мреже спортских објеката на територији Града 
Новог Сада,
− усвајање финансијског плана,

Одговорна институција: - Град Нови Сад,

Време активности: - континуирано,

Ресурси: - буџет Града Новог Сада.

SWOT АНАЛИЗА

S    Предности:
 задовољавајући број постојећих спортских објеката 

на територији Града,
 постојање одређених аката који регулишу 

коришћење одређених спортских објеката, 
 јавна предузећа која брину о спортским објектима на 

територији Града,
 постојање мултифункционалног спортског 

комплекса на једном месту,
 део изграђених спортских објеката испуњава 

стандарде прописане за организовање спортских 
манифестација,

 усвојен Генерални  урбанистички план Града,
 изградња јавних спортских терена доступних свим 

грађанима.

W   Слабости.
 нерешени имовинско правни односи код појединих 

објеката,
 недовољно издвајање буџетских средстава за 

одржавање спортских објеката, 
 већина објеката је технички и технолошки застарела 

што узрокује велике трошкове  одржавања,
 постојећи ресурси се не користе на функционалан и 

плански начин,
 високе цене закупа спортских објеката. 

О Могућности:

 планска изградња нових и реконструкција постојећих 
спортских објеката, 

 израда базе података о спортским објектима и 
просторима, 

 организација значајних међународних спортских 
манифестација,

 изналажење начина финансирања текућег одржа-
вања спортских објеката.  

T     Претње:

 промена намене спортских објеката, 
 због неадекватног одржавања спортски објекти 

увелико пропадају,
 изложеност јавних терена уништавању,
 непланска реконструкција постојећих те изградња 

нерационалних спортских објеката.
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9.5. ПАРТНЕРСТВО СПОРТ И ТУРИЗАМ

Спорт и туризам су области које могу у узајамном од-
носу да допринесу развоју и имиџу не само локалне 
заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спорт-
ско рекреативних програма код шире популације.

Спорт и туризам су међусобно повезани и комплемен-
тарни, и у стратешким документима Града треба да 
заузимају важно место, посебно у планирању самоодржи-
вих мера за даљи развој спорта.

Спорт – као рекреативна или аматерска али и профе-
сионална активност – обухвата значајан број оних који 
путују да би играли и такмичили се у различитим 
дестинацијама и земљама.

У међународним оквирима, за Град Нови Сад важан 
спортски догађај, могу да постану „спортске игре – сусре-
ти са спортистима градова побратима“ који би постали  
сами за себе моћне туристичке атракције – дајући веома 
позитиван допринос туристичком имиџу Новог Сада.

Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски 
туризам јер се на тај начин стимулишу инвестиције у ин-
фраструктурне објекте као што су путеви, стадиони, 
спортски комплекси, хотели и ресторани – пројекте од 
којих користи имају и локално становништво и посетиоци 
који долазе да их користе. А када је једном постављена 
инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам 
и спорт, постају мотор одрживог привредног раста, 
отварања радних места и стварања прихода.

Град Нови Сад  има веома повољан географски 
положај са природним ресурсима: планину Фрушку гору, 
реку Дунав и бициклистичку стазу уз Дунав дуж целог 
тока, канал Д-Т-Д итд.

Заједно са понудом смештајних капацитета по повољ-
ним ценама, и традицијом квалитетног угоститељства, 
Нови Сад има услове да се развије у значајан спортско- 
туристички центар.

9.5.1.  Општи циљ: Унапређен однос спорта  
   и туризма.

9.5.2.  Посебни циљеви са акционим планом:

9.5.2.1. Подстакнуте и ојачане везе спорта и  туризма  

Активност: 
- промоција Града Новог Сада као спортско туристичке 
дестинације,

Задаци: 
- успостављање сарадње између јавног, приватног и 
спортског сектора у циљу унапређења спорта и туриз-
ма у Новом Саду као и побољшање инфраструктуре 
спортско туристичких објеката,

Индикатори: 
- промовисање и реализација спортско - туристичких 
програма,

Одговорна институција и партнери:
- Град Нови Сад, спортске организације, туристичке 
организације, привредне организације итд.,

Време активности: 
- континуирано,

Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада, средства туристичких, при-
вредних, спортских организација.

9.5.2.2.  Унапређена међународна спортска сарадња 
   са градовима побратимима

Активност: 
- промоција Града Новог Сада и унапређење структуре 
за правилну координацију спортске сарадње на 
међународном нивоу,

Задаци: 
- израда платформе за међународну спортску сарадњу 
у циљу унапређења спорта и туризма у Новом Саду, 

Индикатори: 
- усвојена платформа и њена примена у циљу 
промовисања и реализације спортско - туристичких 
програма Новог Сада,

Одговорна институција и партнери:
- Град Нови Сад, спортске организације, туристичке 
организације, привредне организације итд.,

Време активности: 
- континуирано,

Ресурси: 
- буџет Града Новог Сада, средства туристичких, при-
вредних, спортских организација.

SWOT АНАЛИЗА

S    Предности
 повољан географски положај са природним 

ресурсима: планина Фрушка гора, река Дунав и 
бициклистичка стаза уз Дунав дуж целог тока, канал 
Д-Т-Д итд.,

 концентрисаност спортских објеката,

W   Слабости
 недостатак смештајних капацитета,
 неумреженост локалних актера из области спорта и 

туризма,
 недовољна промоција понуде за спортски туризам,
 недовољна искоришћеност природних ресурса и 

постојеће инфраструктруре,
 недовољна спортска сарадња са градовима 

побратимима где је спорт претходница и привредне 
сарадње.
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O  Могућности 

 повећање смештајних капацитета на нивоу Града,
 умрежавање локалних актера из области спорта и 

туризма у циљу боље  спортско туристичке понуде, 
 промоција спортско туристичке понуде Града,
 повећана искоришћеност природних ресурса и 

постојеће инфраструктуре,
 искоришћење природних потенцијала и ресурса у 

сврху спортско туристичке понуде Града,
 међународна спортско-туристичка сарадња и 

промоција Града.

T     Претње

 недовољан капацитет хотелског смештаја за 
организовање већих такмичења.

10. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ

Очекивани исходи путем реализације овог Програма 
треба да су:

 повећање броја деце и младих која се организовано 
баве спортом (физичким вежбањем односно 
спортским активностима) за 10-20% до 2018. 
године,

 повећање броја грађана Новог Сада (посебно 
одраслих, особа са  инвалидитетом и особа трећег 
доба и мушке и женске популације) укључених у 
физичко вежбање, кондиционирање односно 
спортско рекреативне активности кроз различите 
видове организованих или неорганизованих 
спортско рекреативних активности за 10-20% до 
2018. године, 

 број спортиста и спортских организација који могу 
равноправно и са успехом да учествују на 
међународним спортским такмичењима на 
достигнутом нивоу, уз евентуално повећање,  

 остварени  врхунски спортски резултати на 
међународним спортским такмичењима на 
садашњем нивоу уз благо побољшање, 

 број међународних спортских такмичења која се 
организују у Граду Новом Саду  на достигнутом 
нивоу, уз евентуално повећање,

 значајније ангажовани високо квалификовани 
спортски стручњаци у спортским удружењима уз 
побољшање система доброг руковођења и 
управљања у спорту,

 успостављени самоодрживи системи спортских 
организација, унапређењем и јачањем партнерства 
између спортског и пословног сектора, 

 створе предуслови за формирање Фонда за развој 
спорта,

 примена закона и подзаконских аката стриктнија  
дакле, боља координација између чинилаца 
спортског система у Граду Новом Саду,

 се побољша постојећа и изгради недостајућа 
спортска инфраструктура, укључујући и завршетак 
започетих спортских објеката,

 се побољша партнерство између спорта и туризма 
као привредних грана и побољша спортско-
туристичка понуда Новог Сада на домаћој и 
међународној сцени,

 се успостави боља координација спортске сарадње 
са градовима побратимима Новог Сада, до нивоа 
успостављања сталних „спортских игара – сусрета 
са спортистима градова побратима“.

11. ПРИМЕНА ПРОГРАМА 

Примена Програма  је дефинисана Акционим планом, 
који је саставни део овог програма. Акционим планом су 
дефинисани општи циљ и посебни циљеви са 
активностима, задацима за њихову реализацију, 
носиоцима задужења за њихову реализацију, временски 
оквири и процена да ли су за њихову реализацију 
потребна материјална средства.

Процењује се да ће за реализацију стратешких циљева 
одређених овим програмом, у наредном периоду 
финансијска средства бити планирана у оквиру постојећих 
материјалних, финансијских и људских ресурса. 

Према могућностима, одређене активности и задаци 
могу се финансирати из средстава донација и кроз јавно-
приватно партнерство.

12. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај програм објавити у ''Службеном  листу Града Но-
вог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ  САДА
Број: 66-1/2016-31-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

460
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлу-
ке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 
50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина Града Новог Сада 
на IV седници од 15. јула 2016. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програ-
ма рада Установе за културу и образовање Културни цен-
тар „Младост“, Футог за 2016. годину, коју је Управни од-
бор Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог донео на LXII седници одржаној 12. 
априла 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2016-502/1-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

461
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобра-
нилаштву Града Новог Сада ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на IV 
седници од 15. јула 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

I

ОЛГИ ЗДЈЕЛАР престаје функција заменика Градског 
правобраниоца, на лични захтев, због остваривања права 
на старосну пензију.

II

Ово решење ступа на снагу дана 31. јула 2016. године, 
а објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-126-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

462
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“, НОВИ САД

I

САШИ ИГИЋУ престаје дужност члана Надзорног од-
бора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбе-
них и пословних простора „Стан“, Нови Сад, на основу 
поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог  Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-127-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

463
На основу чл. 17. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на IV седници од 15. јула 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“, НОВИ САД

I
ЉУБОМИР СТАНИШИЋ се именује за члана Надзор-

ног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање 
стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-

вог  Сада“.

Образложење

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
председника и чланове надзорног одбора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне само-
управе, на период од четири године.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града 
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове 
надзорних одбора јавних и јавнo комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Нови Сад.
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На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и послов-
но способно; да има стечено високо образовање на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање, да има 
најмање три године област радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа; да 
познаје област корпоративног управљања или област 
финансија; да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређује кривично дело и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоли-
чара, забране вршење позива, делатности и дужности. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на IX 
седници од 14. јула 2016. године je утврдила да предло-
жен кандидат испуњава услов за именовање у Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стам-
бених и пословних простора „Стан“, Нови Сад и на основу 
изнетог утврдила Предлог решења о именовању члана 
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и 
пословних простора „Стан“, Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-128-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

464
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08) и члана 19. Одлуке о организовању 
Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене 
агенције Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 59/10), Скупштина Града Новог Сада на IV 
седници од 15. јула 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I

НИКОЛИ САВИЋУ престаје дужност члана у Управном 
одбору Стамбене агенције Града Новог Сада, 14. јула 
2016. године, на основу поднете оставке. 

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-129-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

465
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08) и члана 12. Одлуке о организовању 
Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене 
агенције Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 59/10), Скупштина Града Новог Сада на IV 
седници од 15. јула 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I
ЈОСИП МОДИЋ се именује за члана у Управном 

одбору Стамбене агенције Града Новог Сада. 

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-130-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

466
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 52/11 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)  
и члана 24. тачка 30. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на IV седници 
од 15. јула 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, 

НОВИ САД
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I

МАРКУ АРСЕНИЈЕВИЋУ престаје дужност члана 
Управног одбора Предшколске установе „Радосно 
детињство“, Нови Сад, пре истека периода на који је име-
нован, на основу поднете оставке.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-131-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

467
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 52/11 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)  
и члана 24. тачка 30. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на IV седници 
од 15. јула 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, НОВИ САД

I

БУДИМИР ГОЂЕВАЦ се именује за члана  Управног 
одбора Предшколске установе „Радосно детињство“, 
Нови Сад.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-132-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

468
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

I

МР НЕНАДУ ТОМАШЕВИЋУ, престаје дужност пред-
седника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Нови Сад, пре истека периода на који је имено-
ван, на основу поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог  Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-133-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

469
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ 
НОВИ САД

I

Мр ГОРАН ИВАНЧЕВИЋ именује се за председника 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
Нови Сад.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог  Сада“.

Образложење

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
председника и чланове надзорног одбора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне само-
управе, на период од четири године.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града 
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Новог Сада именује и разрешава председника и чланове 
надзорних одбора јавних и јавнo комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и послов-
но способно; да има стечено високо образовање на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање, да има 
најмање три године област радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа; да 
познаје област корпоративног управљања или област 
финансија; да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређује кривично дело и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоли-
чара, забране вршење позива, делатности и дужности. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на IX 
седници од 14. јула 2016. године je утврдила да предло-
жен кандидат испуњава услов за именовање у Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 
и на основу изнетог утврдила Предлог решења о 
именовању председника Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-134-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

470
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV  седници од 15. јула 
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ 

НОВИ САД
I

У Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа 
„Тржница“ Нови Сад, на основу поднете оставке, престаје 
дужност:

председника:
МИРОСЛАВУ КРСТИЋУ

члана:
МИЛАНУ МАРЈАНОВИЋУ

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог  Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-135-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

471
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ 

НОВИ САД

I

У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Тржница“ Нови Сад, именују се:

за председника:
НЕБОЈША МУДРИНСКИ

за чланицу:
МИЛИЦА ВЛАИСАВЉЕВИЋ

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог  Сада“.

Образложење

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
председника и чланове надзорног одбора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне само-
управе, на период од четири године.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града 
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове 
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надзорних одбора јавних и јавнo комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и послов-
но способно; да има стечено високо образовање на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање, да има 
најмање три године област радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа; да 
познаје област корпоративног управљања или област 
финансија; да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређује кривично дело и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоли-
чара, забране вршење позива, делатности и дужности. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на IX 
седници од 14. јула 2016. године je утврдила да предло-
жени кандидати испуњавају услове за именовање у Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ 
Нови Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења 
о именовању председника и чланице Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-136-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

472
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

I

У Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад, на основу поднете 
оставке, престаје дужност:

председника:
МР ГОРАНУ ИВАНЧЕВИЋУ

члана:
Проф. др ЈЕВРЕМУ ЈАЊИЋУ

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-137-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

473
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
I

У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Во-
довод и канализација“ Нови Сад, именују се:

за председницу:
ТИЈАНА МИЛОШЕВИЋ

за члана:
ЖЕЉКО КАЧАВЕНДА

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог  Сада“.

Образложење

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
председника и чланове надзорног одбора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне само-
управе, на период од четири године.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града 
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове 
надзорних одбора јавних и јавнo комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Нови Сад.
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На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и послов-
но способно; да има стечено високо образовање на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање, да има 
најмање три године област радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа; да 
познаје област корпоративног управљања или област 
финансија; да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређује кривично дело и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоли-
чара, забране вршење позива, делатности и дужности. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на IX 
седници од 14. јула 2016. године je утврдила да предло-
жени кандидати испуњавају услове за именовање у Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад и на основу изнетог утврдила 
Предлог решења о именовању председнице и члана Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-138-I
15. јул 2016. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

474
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службе-

ни гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на IV седници од 15. јула 
2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“, ФУТОГ
I

БОШКО ЛОНИЋ се именује за председника Управног 
одбора Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2016-139-I
15. јул 2016. год ине
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

457 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о установама културе чији је оснивач 
 Град Нови Сад 1637

458 Одлука о измени Одлуке о остваривању 
 потреба и интереса младих у областима 
 омладинског сектора на територији Града 
 Новог Сада 1639

459 Програм развоја спорта на територији 
 Града Новог Сада са Акционим планом 
 за период од 2016 до 2018. године 1640

460 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама Програма рада Установе 
 за културу и образовање Културни центар 
 „Младост“, Футог за 2016. годину 1660

461 Решење о престанку функције заменика 
 Градског правобраниоца 1661

462 Решење о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа за одржавање стамбених и 
 пословних простора „Стан“, Нови Сад 1661

463 Решење о именовању  члана Надзорног 
 одбора Јавног комуналног предузећа за 
 одржавање стамбених и пословних прос-
 тора „Стан“, Нови Сад 1661

464 Решење о престанку дужности члана 
 Управног одбора Стамбене агенције 
 Града Новог Сада 1662

465 Решење о именовању члана Управног 
 одбора Стамбене агенције Града Новог 
 Сада 1662
466 Решење о престанку дужности члана 
 Управног одбора Предшколске установе 
 „Радосно детињство“, Нови Сад 1662
467 Решење о именовању члана Управног 
 одбора Предшколске установе „Радосно 
 детињство“, Нови Сад 1663
468 Решење о престанку дужности председ-
 ника Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 1663
469 Решење о именовању председника 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 1663
470 Решење о престанку дужности председ-
 ника и члана Надзорног одбора Јавног 
 комуналног предузећа „Тржница“ Нови 
 Сад 1664
471 Решење о именовању председника и 
 чланице Надзорног одбора Јавног кому-
 налног предузећа „Тржница“ Нови Сад 1664
472 Решење о престанку дужности председ-
 ника и члана Надзорног одбора Јавног 
 комуналног предузећа „Водовод и кана-
 лизација“ Нови Сад 1665
473 Решење о именовању председнице и 
 члана Надзорног одбора Јавног кому-
 налног предузећа „Водовод и канали-
 зација“ Нови Сад 1665
474 Решење о именовању председника 
 Управног одбора Установе за културу 
 и образовање Културни центар „Младост“, 
 Футог 1666


