
ПРЕЧИШЋЕН ДНЕВНИ РЕД 

IV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

15. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ 

 

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину са 

Извештајем независног овлашћеног ревизора од 21. јуна 2016. године, који је, по 

извршеној екстерној ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета Града 

Новог Сада за 2015. годину, сачинило Предузеће за ревизију рачуноводствених 

извештаја „VINČIĆ“ D.O.O. из Београда 

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је 

оснивач Град Нови Сад 

3. Предлог одлуке о измени Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у 

областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада 

4. Предлог програма развоја спорта на територији  Града Новог Сада са акционим 

планом за период од 2016. до 2018. године 

5. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних 

делатности у 2015. години за период јануар-децембар 2015. године 

6. Извештај о реализацији Програма мера за унапређење услова живота у насељеним 

местима Лединци и Стари Лединци за 2015. годину 

7. Извештај о реализацији Програма одржавања путне привреде за 2015. годину 

8. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног 

предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2015. годину 

9. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине за 2015. годину 

10. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног 

предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2015. годину 

11. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из 

делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ 

Нови Сад за 2015. годину, за период јануар-децембар 2015. године 

12. Извештај о реализацији програма инвестиционих активности Јавног комуналног 

предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и 

канализације за 2015. годину, за период 01.01.-31.12. 2015. године 

13. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности, текућег одржавања 

чистоће и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад  

за 2015. годину, за период јануар-децембар 2015. године 

14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности, текућег одржавања 

и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ за 2015. 

годину 



15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног 

предузећа „Тржница“ Нови Сад за период I-XII 2015. године  

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног 

предузећа „Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2015. годину, за 

период јануар – децембар 2015. године 

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи 

регионалног центра за управљање отпадом у 2015. години 

18. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ за 2015. годину  

19. Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2015. годину 

20. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ Нови 

Сад за 2015. годину 

21. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника 

Нови Сад за 2015. годину 

22. Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад 

за 2015. годину 

23. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада 

Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2016. 

годину 

24. Извештај о реализацији Одлуке о начину реализације средстава Аутономне 

покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста 

преко реке Дунав у Новом Саду за 2015. годину 

25. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2015. годину 

26. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 

Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2015. годину 

27. Информацијa поводом захтева Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад за давање 

сагласности за изградњу мерно регулационе станице  

28. Предлози Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна 

питања: 

 Предлог решења о  престанку функције заменика Градског правобраниоца 

 Предлог решења о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан“ 

Нови Сад 

 Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан“ Нови Сад 

 Предлог решења о престанку дужности члана Управног одбора Стамбене 

агенције Града Новог Сада  

 Предлог решења о именовању члана Управног одбора Стамбене агенције 

Града Новог Сада 



 Предлог решења о престанку дужности члана Управног одбора Предшколске 

установе „Радосно детињство“ Нови Сад 

 Предлог решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе 

„Радосно детињство“ Нови Сад 

 Предлог решења о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 

 Предлог решења о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад 

 Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 

 Предлог решења о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад 

 Предлог решења о именовању председника и чланице Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад 

 Предлог решења о именовању председнице  и члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад 

 Предлог решења о именовању  председника Управног одбора Установе за 

културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог 

 


