
 
 

 

Манифест за развој Новог Сада – милионска метропола као стратешко опредељење 
  
 

 
Ми доле потписани, вођени љубављу према Новом Саду, његовим грађанима и свему ономе што 
други по величини град у Србији представља за нашу историју и треба да представља за њену 
будућност, а не дневнополитичким и политикантским интересима, својим угледом и својом 
речју дајемо јавну подршку развоју Новог Сада са циљем да исти у 21. веку постане милионски 
град, један од државних и регионалних центара и атрактивно место за живот по 
најсавременијим стандардима. 
 
Политизацију инфраструктурног, урбанистичког, економског и сваког другог развоја Новог Сада 
видимо као штетну и ограђујемо се од исте, јер овом питању приступамо из стратешког угла и 
осећаја за општи интерес града, покрајине, државе и народа. Нови Сад у деценијама које су пред 
нама треба да буде град који ће својом понудом и перспективношћу живота који пружа 
задржавати оне који се у њему рађају и одрастају, а истовремено и привлачити људе и компаније 
са стране који ће са собом доносити знање, капитал, инвестиције и иновације. На овај начин 
желимо да осветлимо значај целокупне Јужне Бачке и Новог Сада као њеног гравитационог 
центра јер исти, уз мудро управљање простором, природним и људским ресурсима, могу бити 
инкубатор развоја Војводине и целе Србије. 
 
У том смислу, дајемо подршку сваком развојном пројекту Новог Сада који ће бити демократски 
заснован, транспарентан, економски исплатив и одржив, еколошки прихватљив, развојно 
урбанистички, те који ће у сфери технологија, иновација, привлачења инвестиција и унапређења 
туристичких и културно-уметничких потенцијала донети велики искорак напред. 
 
Осуђујемо сваки облик насиља на улицама и у институцијама власти поводом усвајања 
Генералног урбанистичког плана за Нови Сад и пројекта ,,Нови Сад на води". Ми можемо бити 
политичка опозиција када и уколико је то потребно, али не и опозиција развоју Новог Сада. 
Ћутање или игнорисање је знак одобравања, а ми на насиље и претње као средства за испуњење 
нечијих политикантских циљева нећемо и не можемо да ћутимо. 
 
Наша визија Новог Сада је визија града који се шири, који расте, у коме желе да живе и породице 
са децом и пензионери, у коме желе да студирају суденти из земље, региона и Европе, града који 
ће бити високоурбанизован и технолошки осавремењен – речју, нови милионски град у Србији 
који ће, уз титулу европске престонице културе, једног дана моћи да понесе и титулу европског 
економског, привредног, технолошког, инвестиционог, финансијског и иновационог центра. 
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