
На  основу  члана  26. став  3. Закона  о  младима  (,,Службени  гласник  Републике  
број  50/11) и  члана  39. тачка  54. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  

Новог  Сада ,  број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Уј  седници  од  27. новембра  
2020. године, доноси  

одлукУ  
О  ПРОЈЕКТУ  ,,НОВИ  САд  - ГРАД  МЛАдиХ, СРБИЈА  - ЗЕМЈБА  МЈјАдИХ  

ј. 

Овом  одлуком  утврђују  се  активности  у  интересу  младих  у  Граду  Новом  Саду  (у  
далем  тексту: Град), као  Граду  младих, које  су  обухваћене  Пројектом  ,,Нови  Сад  - град  
младих, Србија  - зем.іа  младих  (у  далем  тексту: Пројекат), као  и  услови  и  начин  његовог  
ф  инансирања . 

Пројектом  ће  се  реализовати  активности  младих  и  активности  за  младе  проистекле  
из  Пројекта  ,,Нови  Сад  - Евролска  престоница  младих  

11. 

Ци.і  Пројекта  је  nодстицање  младих  да  активно  учествују  у  друштвеном  и  
културном  животу  Града  кроз  подршку  и  унаnређење  омладинског  рада  и  наставак  
аісгивности  из  Пројекта  ,,Нови  Сад  - Евроnска  престоница  младих  2019. 

ІІІ. 

Пројекат  ће  се  реализовати  кроз  омладинске  активности  које  се  односе  на: 

1. Јачање  капацитета  младих  за  активно  учешће  у  друштву, а  посебно  у  процесима  
доношења  одлука  које  се  тичу  младих; 

2. Организовање  и  партиципацију  младих  у  друштвеним  токовима, који  ће  им  
омогућити  да  nостану  ајпивни  грађани; 

3. Подршку  различитости  и  инклузивности ; 
4. Слав.іење  енергије  младих  - култура  и  слободно  време  младих. 

ју. 

Средства  за  реализацију  Пројекта  обезбеђују  се  у  буџету  Града  на  основу  захтева  
Градске  управе  за  спорт  и  омладину  - Канцеларије  за  младе  (у  далем  тексту: Канцеларија  
за  младе), а  изузетно  на  основу  захтева  Градске  улраве  за  културу, у  складу  са  
могућностима . 

Финансирање  Пројекта  врши  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  област  младих  
и  одлуком  којом  се  уређује  остваривање  потреба  и  интереса  младих  у  областима  
омладинског  сектора  на  територији  Града, на  основу  јавног  конкурса  који  pacnucyje 
Канцеларија  за  младе, а  део  активности  из  тачке  ІІI. фuнансира  се  у  складу  са  законом  
којим  се  уређује  област  културе, уз  сагласност  Градоначелника  Града  Новог  Сада. 
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Средства  из  става  1. ове  тачке  користе  се  у  складу  са  годишњим  програмом  који  
доноси  Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  предлог  Градоначелника  Града  Новог  Сада. 

Носиоци  одабраних  активности  у  оквиру  Пројекта  подносе  годишње  извештаје  о  
реализацији  путем  Канцеларије  за  младе  и  Градске  управе  за  културу, које  усваја  Градско  
веће  Града  Новог  Сада. 

у. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 
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