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На основу члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
43/08), а у вези са тачком 7. Стратегије културног развоја 
Града Новог Сада за период 2016-2026. године („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 53/16),  Градоначелник Града 
Новог Сада, доноси 

Aкциони план
културног развоја Града Новог Сада за 

период 2017-2018. године

Акциони план културног развоја Града Новог Сада за 
период 2017-2018. године (у даљем тексту: Акциони план) 
је први плански документ који садржи активности неоп-
ходне за спровођење Стратегије културног развоја Града 
Новог Сада за период 2016-2026. године. Акциони план 
представља скуп специфичних и усмерених активности 
које ће Град Нови Сад, преко Градске управе за културу, 
а уз сарадњу са бројним другим актерима, реализовати у 
периоду од 2017. до 2018. године. Двогодишњи план 
омогућава Градској управи да задржи флексибилност у 
деловању, и да се прилагођава променљивим околностима, 
како би се остварили циљеви предвиђени Стратегијом.  

Методологија израде акционог плана заснивала се на 
принципима транспарентности и партиципативности. У 
припреми Акционог плана кључну улогу имала је Радна 
група за израду Акционoг плана културног развоја Града 
Новог Сада за период 2017-2018. године коју је образовао 
и именовао Градоначелник Града Новог Сада Решењем 
бр. 6-3/2016-310-II од 14.12.2016. године. Радна група је 
редовно вршила консултације са бројним појединцима, 
организацијама и установама. Текст Акционог плана 
објављен је 3. маја 2017. године у јавности, а о истом се 
расправљало и у оквиру три јавне расправе.

Циљеви Акционог плана налазе се у тесној вези са стра-
тешким опредељењима, смерницама и решењима. У овом 
првом акционом плану издвојене су краткорочне активно-
сти чија је реализација могућа у периоду од две године. 
Средњерочне и дугорочне активности које су планиране у 
оквиру Стратегије биће обрађене у наредним акционим 
плановима. Поред ових, постоје и трајне активности које 
нису везане за одређене временске рокове, него се 
реализују стално, у зависности од потреба актера.

Акциони план усклађен је са следећим документима: 

- Закон о култури (“ Службени гласник РС “, бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 - испр.), 

- Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета републике Србије, Ауто-
номне Покрајине, односно јединица локалне само-
управе (“Службени гласник РС“, бр. 105/16), и  

- Стратегија културног развоја града Новог Сада за 
период 2016-2026. године (“Службени лист Града 
Новог Сада” бр. 53/16).

Праћење активности предвиђених Акционим планом 
вршиће се након његовог истека, а пре приступања изради 
наредног. Како је Акциони план документ Града, праћење 
ће бити поверено пре свега Градској управи за културу, 
која ће у сарадњи са Радном групом за Акциони план 2019-
2020. године, Фондацијом “Нови Сад 2021“ и Форумом за 
културу утврдити шта је од активности и циљева остварено 
и дати смернице за мере које треба предузети у наредном 
акционом плану за период 2019-2020. године. Извештај о 
спровођењу Акционог плана, Градска управа за културу (у 
даљем тексту: ГУК), доставиће Градоначелнику Града Новог 
Сада до 31. марта 2019. године.

Акциони план организован је тако да прати кључна 
опредељења и стратешка решења из Стратегије. За свако 
решење, представљен је најмање један или више мерљивих 
резултата. Остварење сваког резултата обезбеђује се кроз 
спровођење извесног броја активности. Сваку активност 
реализоваће један или више актера, који су у табели озна-
чени као одговорни субјекти. Провера реализације плани-
раних мера/активности вршиће се на основу дефинисаних 
показатеља, до којих ће се доћи прикупљањем извора про-
вере.
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Акциони план објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2017-167-II
20. јун 2017. године  
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу поглавља 1. тачка 2. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17, 11/17 и 22/17), а 
поводом Јавног позива за реализацију програма стручне 
праксе на територији Града Новог Сада у 2017. години, на 
предлог Комисије за реалзиацију мера запошљавања, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ 
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2017. ГОДИНИ

1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2017. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 20/17, 24/17 и 27/17), у тачки 
1. у табели „Табела са послодавцима за учешће у програму 
стручне праксе и број и занимања лица са високом струч-
ном спремом (најмање четири године факултета или мастер“ 
у редном броју „38.“ послодавац Градска управа за при-
вреду Града Новог Сада колона „Број одобрених лица“ 
мења се и гласи „1“. Колона „Назив занимања“ мења се и 
гласи: „Дипломирани економиста“.

У редном броју „41“ послодавац Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ колона „Број одобрених лица“ 
мења се и гласи „2“, колона „Назив занимања“ мења се и 
гласи: „дипломирани економиста, дипломирани правник“.

У редном броју „69.“ послодавац „УТД Александар“ Доо 
Нови Сад колона „Назив занимања“ мења се и гласи: 
„Мастер туризмолог“.

У редном броју „72.“ послодавац Гимназија „Светозар 
Марковић“ Нови Сад колона „Назив занимања“ мења се и 
гласи: „Диплмирани професор физичког васпитања и 
спорта“.

У редном броју „73“ послодавац ОШ  „Михајло Пупин“ 
Ветерник колона „Адреса послодавца“ мења се и гласи: 
„Краља Александра 38, Ветерник“.

У тачки 4. став 2. речи: „с тим да стручно оспособљавњае 
почне најкасније до 12. јуна 2017. године“ замењује се 

речима: „с тим да стручно оспособљавање почне најкасније 
до 23. јуна 2017. године“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-126/2017-3-II
13. јун 2017. године  
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градско веће
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), 
а у вези са чланом 137. став 1. тач. 4, 9, 11. и 15. Закона о 
спорту (''Службени гласник РС'', број 10/16), а поводом 
Јавног позива за доделу средстава за реализацију посеб-
них програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта на територији Града Новог Сада 
у 2017. години на предлог Комисије за оцену годишњих и 
посебних програма у области спорта на територији Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 93.седници 
одржаној 23. јуна 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 

2017. ГОДИНИ

I. Овим решењем одобравају се посебни програми спорт-
ских организација са територије Града Новог Сада у 2017. 
годину и утврђује се појединачан износ средстава за 71 
спортску организацију и за Савез за школски спорт града 
Новог Сада, као и укупан износ средстава за спортске 
организације од 15.799.220,00 динара и за Савез за школ-
ски спорт града Новог Сада од 500.000,00 динара.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на:


