
ПРЕЧИШЋЕН ДНЕВНИ РЕД 

VI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

27. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 
 

1. Оставка Данета Басте на функцију одборника Скупштине Града Новог Сада 

2. Предлог решења о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Новог Сада са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

3. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог 

(локалитет Бангладеш) 

4. Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације Универзитетског парка у Новом Саду 

5. Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у 

северном делу града, северно од Канала ДТД у Новом Саду 

6. Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације Окружног затвора у Новом Саду 

7. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја источно од приступног пута за 

гробље на Алибеговцу у Петроварадину 

8. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације породичног становања источно од 

Буковачког пута и дела подручја „Ширине I“ у Петроварадину 

9. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом 

Саду (локалитет на углу улица Бранка Радичевића и Радоја Домановића) 

10. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада 

11. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог 

Сада 

12. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку 

породици са децом 

13. Предлог одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене 

подршке 

14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене 

подршке 

15. Предлог одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2020. години 

16. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за 

озакоњење стана или породичне куће у 2020. години 

17. Предлог одлуке о измени Одлуке о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и 

кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог 

Сада у 2020. години 

18. Предлог одлуке о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица, у 

Футогу 

19. Предлог одлуке о допуни локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за 

период 2019-2022. године 



 - 2 - 

20. Предлог одлуке о Пројекту „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ 
 

21. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног 

предузећа „Лисје“ Нови Сад 

22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне 

организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа 

23. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. 

годину 

24. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину 

које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада 

25. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период  

1.1. – 31.12.2019. године 

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

Лединци и Стари Лединци за 2019. годину 

27. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног 

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

2019. годину 

28. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као 

делатности од локалног интереса у 2020. години за период јануар-јун 2020. године 

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа 

за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину за период 

01.01. – 30.06.2020. године 

30. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 

2020. године 

31. Информацијa о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма 

пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 

01. јануар-30. септембар 2020. године  

32. Предлог одлуке о дугорочном кредитном задужењу Јавног градског саобраћајног предузећа 

„Нови Сад“ Нови Сад 

33. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног 

градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину 
 

34. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели 

добити за 2015. годину 

35. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели 

добити за 2016. годину 
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36. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели 

добити за 2019. годину  

37. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала 

ЈКП „Информатика“ Нови Сад 

38. Предлог решења о давању сагласности за организовање издвојеног одељења Основне 

музичке школе „Јосип Славенски“ Нови Сад у просторијама Средње техничке школе 

„Милева Марић“ у Тителу 

39. Предлог решења о отуђењу пословних простора из јавне својине Града Новог Сада, у Новом 

Саду, Улица Кисачка број 55, Апотекарској установи „Јанковић“ Нови Сад 

40. Предлог решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и 

именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за 

ванредне ситуације Града Новог Сада 

41. Анализа „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2019. године“ Института за 

јавно здравље Војводине 

42. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 

„Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за 

избор директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад 

43. Предлози Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања: 

 Предлог решења о именовању члана Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“, 

Нови Сад 

 Предлог решења о разрешењу и избору члана Савета за заштиту животне средине 

 Предлог решења о престанку дужности члана Савета за образовање 

 Предлог решења о избору члана Савета за образовање 

 Предлог решења о разрешењу члана Савета за статутарна питања и локалну самоуправу 

 Предлог решења о разрешењу члана и избору два члана Савета за заштиту животне 

средине 

 Предлог решења о именовању два члана Управног одбора Градске библиотеке у Новом 

Саду, Нови Сад 

 Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом 

Саду, Нови Сад 

 Предлог решења о именовању два члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, 

Петроварадин 

 Предлог решења о именовању члана Управног одбора Новосадског позоришта –  Újvidéki 

Színház”, Нови Сад 

 Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Пољопривредне 

школе са домом ученика, Футог 

 Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за дизајн 

„Богдан Шупут“, Нови Сад 



 - 4 - 

 Предлог решења о престанку дужности члана Савета за спорт и омладину 

 Предлог решења о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад 

 Предлог решења о именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града 

Новог Сада 

 Предлог решења о престанку дужности председника и члана Управног одбора 

Туристичке организације Града Новог Сада  

 Предлог решења о именовању председника Управног одбора Туристичке организације 

Града Новог Сада 

 Предлог решења о престанку дужности чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације Града Новог Сада  

 Предлог решења о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Града 

Новог Сада 

 Предлог решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, 

Нови Сад 

 Предлог решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, 

Нови Сад 

 Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 

„Прва војвођанска бригада“, Нови Сад 

 Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 

„Душан Радовић“, Нови Сад  

 Предлог решења о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Балетске школе 

у Новом Саду  

 Предлог решења о престанку дужности заменика председника и седам чланова 

Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на 

територији Града Новог Сада  

 Предлог решења о именовању председника, заменика председника и седам чланова  

Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на 

територији Града Новог Сада  

 

 

 


