
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Савет  за  културу  и  информисање  
Број: 438/2022-І  
24. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  СКУПШТИНЕ  
ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  84. ст. 2, 3. и  4, чл! 141. и  142, а  у  вези  са  чланом  157. 
Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  - гіречишћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  23/20), Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  
Града  Новог  Сада  доставња  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  
одлуке  о  поставњању  скулптуралног  дела  на  простору  ,,Креативног  дистрикта  у  
Новом  Саду  са  образложењем  и  3акњучком  број: 150/2022-7-1 од  24. јуна  2022. 
године  и  предлаже  да  се  дневни  ред  XXVі I седнице  Скупштине  Града  Новог  
Сада, сазване  за  27. јун  2022. године , допуни  са  Предлогом  одлуке  о  поставњању  
скулптуралног  дела  на  простору  ,,Креативног  дистрикта  у  Новом  Саду, да  га  
Скупштина  размотри  и  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту, ради  стварања  
услова  за  благовремену  реализацију  Одлуке . 

ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА  



На  основу  члана  7. став  3. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  
територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр ,  15/09, 20/10 
и  51/11), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  поставњању  скулптуралног  дела  
на  простору  ,1Креативногдистрикта  у  Новом  Саду  и  на  основу  мишњења  3авода  
за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада  и  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  
завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  
Града  Новог  Сада  на  xxv седници  од  24. јуна  2022. године , доноси  

ЗАКЊУЧАК  

ј . Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  поставњању  скулптуралног  дела  на  
простору  ,,Креативног  дистр t?iкта  у  Новом  Саду. 

јј . На  основу  члана  84. ст. 2, 3. и  4, чл. 141. и  142, а  у  вези  са  чланом  157. 
Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  23/20), Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  
Града  Новог  Сада  доставња  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  
одлуке  о  поставњању  скулптуралног  дела  на  простору  ,,Креативног  дистрикта  у  
Новом  Саду  и  предлаже  да  се  дневни  ред  XXVІІ  седнице  Скупштине  Града  Новог  
Сада, сазване  за  27. јун  2022. године , допуни  са  Предлогом  одлуке  о  поставњању  
скулптуралног  дела  на  простору  ,,Креативног  дистрикта  у  Новом  Саду, да  га  
Скупштина  размотри  и  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту, ради  стварања  
услова  за  благовремену  реализацију  Одлуке. 

јјј . 3а  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  
одређује  се  Ђула  Киш, председник  Савета  за  културу  и  информисање . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
AYrOHOMHA ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Савет  за  културу  и  информисање  
Број: 150/2022-7-І  
дана: 24. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА  



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  4. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  

Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/09, 20/10 и  51/11), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на седници  од  године, доноси  

одлуку  
О  ПОСТАВЈБАЊУ  СКУЛНТУРАЛНОГ  ДЕЛА  НА  ПРОСТОРУ  

,,КРЕАТИВНОГ  ДИСТРИКТА  У  НОВОМ  САДУ  

Члан  1. 

Скулптурално  дело, које  изражава  јединство  у  протеку  времена  обележеног  
развојем  бившег  индустријског  комплекса  и  стварања  услова  за  неговање  модерног  
уметничког  стваралаіііта , поставња  се  у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: Скулптурално  дело). 

Члан  2. 

Скулптурално  дело  поставиће  се  на  простору  ,,Креативног  дистрикта  (Кинеска  
четврт) у  зони  који  окружују  објекти  бр. б, 8 и  12, односно  испред  објекта  број  12. 

Члан  3. 

Средства  за  избор  идејног  решења, израду  и  поставњање  Скулптуралног  дела  
обезбедиће  Фондација  ,,Нови  Сад  Европска  престоница  

Члан  4. 

О  спровођењу  ове  одлуке  стараће  се  Одбор  који  образује  Скупштина  Града  Новог  
Сада  у  складу  са  чланом  8. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  
Новог  Сада. 

Члан  5. 

Ову  одлуку  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грлд  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦА  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  поставлању  скулптуралног  дела  на  простору  
,,Креативног  дистрикта  у  Новом  Саду, садржан  је  у  члану  4. Одлуке  о  подизању  и  
одржавању  споменика  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 15/09, 20/10 и  51/11), којимје  прописано  да  се  скулптурално  дело  поставла  на  
осноВу  одлуке  Скупштине  Града  Новог  Сада, у  складу  са  одредбама  ове  одлуке . 

Чланом  2. став  2. наведе  одлуке  прописаноје  даје  скулптурално  дело  у  смислу  ове  
одлуке  дело  које  се  због  своје  уметничке  врсдности  поставња  најавној  поврІлини . 

дана  8. фебруара  2022. године, Фондација  Нови  Сад  Европска  престоница  
културе  поднела  је  Савету  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  Сада  
Иницијативу  за  поставлање  скулптуралног  дела  на  простору  ,,Креативног  дистрикта  у  
Новом  Саду, а  дана  27. маја  и  17. јуна  2022. године  Савету  су  доставлене  измене  и  допуне  
Иницијативе  у  вези  са  прецизирањем  локације  за  поставлање  скулптуралног  дела. 

добијањем  титуле  Европске  престонице  културе , у  Новом  Саду  започетоје  уређење  
бившег  индустријског  комплекса  на  Лиману  3 како  би  исти  добио  нову  намену  кроз  обнову  
објеката  за  различите  уметничке  активности  и  презентацију  стваралаштва  као  што  су  
ателеи, концертни  простори , галерије  и  слично . Поставлањем  савременог  скулптуралног  
дела  на  овом  простору, додатно  би  се  оплеменио  отворени  простор  у  оквиру  овог  
комплекса , дао  му  нови  уметнички  предзнак  уз  уважавање  просторног  индетитета  и  сећања  
на  индустријско  наслеђе  које  је  главни  именитењ  овог  простора . 

За  израду  идејног  решења  скулптуралног  дела, Фондација  Нови  Сад  - Европска  
престоница  културе  је  планирала  да  спроведе  јавни  конкурс  ради  прикуплања  и  избора  
идејног  уметничког  решења, као  и  ради  израде  и  поставлања  скулптуралног  дела. 

Поводом  поднете  Иницијативе  а  пре  одлучивања  о  исходу  исте, у  складу  са  чланом  
7. став  2. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  Новог  Сада, 
Савет  за  културу  и  информисање  је  прибавио  стручна  мишлења  Завода  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада  број : 43/22-2022 од  30. маја  2022. године  и  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  број : 10 18- 1/22 од  2. јуна  2022. године  
о  локацији  за  поставлање  скулптуралног  дела  и  условима  за  њено  уређење. 

На  основу  члана  7. став  3. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  
Града  Новог  Сада, Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  
xxv седници  одржаној  24. јуна  2022, године, а  на  основу  наведених  стручних  мишлења, 
прихватио  Иницијативу  Фондације  Нови  Сад  - Европска  престоница а  затим  и  
утврдио  Предлог  одлуке  о  поставлању  скулптуралног  дела  на  простору  ,,Креативног  
дистрикта  у  Новом  Саду . 

Чланом  1. Предлога  одлуке  прописано  је  да  се  скулnтурално  дело, које  изражава  
јединство  у  протеку  времена  обележеног  развојем  бившег  индустријског  комплекса  и  
стварања  услова  за  неговање  модерног  уметничког  стваралашта , поставња  у  Новом  Саду. 

Чланом  2. Предлога  одлуке  одређенаје  локација  за  поставњање  скулптуралног  дела, 
односно  прописано  да  ће  се  скулптурално  дело  поставити  на  простору  ,,Креативног  
дистрикта  (Кинеска  четврт) у  зони  који  окружују  објекти  бр. б, 8 и  12, односно  испред  
објектаброј  12. 

Чланом  3. Предлога  одлукеје  прописано  да  ће  неопходна  средства  за  избор  идејног  
решења, израду  и  поставлање  скулптуралног  дела  обезбедити  Фондација  ,,Нови  Сад  - 
Европска  престоница  



Чланом  4. Предлога  одлуке  је  прописано  да  ће  се  о  спровођењу  Одлуке  старати  
одбор  који  образује  Скупштина  Града  Новог  Сада  у  складу  са  чланом  8. Одлуке  о  подизању  
и  одржавању  споменика  на  територији  Града  Новог  Сада . 

Чланом  5. Предлога  одлука  је  прописано  да  ће  се  Одлука  објавити  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада . 

Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  Сада  предлаже  
Скуппјтини  Града  Новог  Сада  да  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 
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