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Повеља 

Покрет Новог Сада 

 

Визионарство је невидљива, али најснажнија спона која одувек повезује 

привреду и културу. У споју могућег и немогућег, са фундаментално различитих 

полазних премиса, удружени, ови сектори као партнери померају границе света у коме 

живимо данас и граде темеље стварности у којој ћемо живети у будућности. 

 

Пред вратима новог доба стоји човек. Човек - креативни предузетник. Човек 

нових знања и вештина, човек нових вредности и поштовања, креативан и самосталан, 

човек слободан, а одговоран, човек независтан, а утицајан, моралан и храбар. 

 

Живимо у природи која лако ствара комплексне системе, а ми, људи, то можемо 

само удружени. Природа ствара васионе, а људи своје градове. Градови, у коме људи 

могу да остваре своје визије, постају њихова вечна инспирација, њихова капија 

универзума. 

 

Савремени токови у култури указују да она преузима све већу улогу у развоју 

друштва. Ови трендови пред сектор културе постављају нове изазове и захтеве за 

стварање услова за развој свих сегмената овог сектора. Све већи број добрих примера и 

резултата синергије културе, иновација и привреде, ношених развојем технолошке 

револуције, културу и креативне заједнице незаустављиво уводе у центар економско-

привредног напретка друштва и локалног развоја. 

 

Нови Сад је, 2011. године, одлуком да жели да се кандидује за Европску 

престоницу културе повукао одлучујући потез за развој сектора културе и свих својих 

потенцијала. Тиме је Нови Сад, још једном потврдио своју лидерску позицију кроз 

спремност да уведе системске промене засноване на дугорочном планирању и преузме 

одговорност за постизање локалног и регионалног развоја, привлачење инвестиција, за 

развој креативности и иновација, туризма, интензивирање привредно-културне 

кохезије, изградњу инфраструктуре, побољшање услова живота и задовољства грађана. 

 

Један од кључних критеријума за оцену спремности града да понесе титулу 

Европске престонице културе је успостављање дугорочних веза између сектора 

културе и привреде и њихове заједничке визије, као полазне основе за планирање 

даљег развоја. 

 

Конференција „Креативна економија и развој 2021” је у заједничком дијалогу 

окупила представнике јавних институција, културе и образовања, пословних агенција, 

привредних комора, кластера и пословних удружења, независних организација, 
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формалних и неформалних група и појединаца који су изнели предлоге за постизање 

атрактивности, препознатљивости и конкурентности града Новог Сада и региона. 

 

Кључни закључци и препоруке учесника конференције „Креативна економија и 

развој 2021” за успостављање дугорочне сарадње између сектора културе и свих 

заинтересованих страна, како би се остварили максимални ефекти за развој креативних 

индустрија, културе и друштвено-економски развој заједнице, указали су да је 

потребно: 

 

1. Јачати капацитете сектора културе за активну улогу у друштвено-економском 

развоју; 

2. Осигурати међусекторску подршку за развој сектора културе; 

3. Осигурати континуирану политичку сагласност свих политичких чинилаца за 

спровођење планираних активности; 

4. Спроводити програме за дугорочно повезивање културе и економије; 

5. Обезбедити програме подршке за развој културног, уметничког и креативног 

предузетништва и капацитета за приступ капиталу из домаћих и европских 

фондова; 

6. Подстицати удруживање и координиране активности културних и креативних 

заједница из региона и партнерских градова; 

7. Обезбедити инструменте финансијске подршке и градити позитивно окружење 

за самозапошљавање и развој креативног предузетништва; 

8. Укључити пословна удружења, развојне агенције, привредне коморе, кластер 

креативних индустрија и невладине организације у програме подршке за развој 

самоодрживости сектора културе; 

9. Омогућити сарадњу јавних институција са професионалним и независним 

организацијама; 

10. Подржати програме за истицање културне баштине, културних вредности, 

савременог стваралаштва и нових стилова живота; 

11. Успоставити колаборативни центар за окупљање свих заинтересованих страна, 

развој и имплементацију креативних идеја; 

12. Јачати туристичку инфраструктуру и интернационалну препознатљивост Новог 

Сада; 

13. Подржавати флексибилне облике образовања у формалном и неформалном 

образовању за развој нових занимања и вештина у креативним индустријама и 

ускладити их са захтевима тржишта рада; 

14. Привлачити финансијске институције, инвестиционе компаније и фондације, 

као кључне партнере за јачање културних и економских капацитета, друштвено 

одговорног пословања и јавно-приватног партнерства; 

15. Осигурати спровођење закона о приступачности града за све грађане; 
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16. Систематско решавање питања јавних простора и измене њихове намене; 

17. Обезбедити шире информисање, транспарентност и учешће грађана. 

 

Повеља „Покрет Новог Сада” је израз воље свих заинтересованих страна о 

потребама људи да стварају и конзумирају културне вредности у свим сегментима 

друштвеног живота и рада. Она је став о изузетном значају освајања титуле Европске 

престонице културе 2021. за даљи развој Новог Сада и региона, као и спремности свих 

страна да преузму активну улогу у планирању и реализацији овог пројекта. 


