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ОДБОРНИЦАМА  И  ОДБОРНИЦИМА  
У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  нОВОг  САДА  

На  основу  члана  84. сТ. 3 и  4. Нословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  - пречишћен  
текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  23/20), Градско  веће  Града  Новог  Сада  
доставило  је  23. јуна  2022. године  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  образложене  
предлоге  да  се  дневни  ред  ХХУІј  седнице  Скунштине  Града, допуни  тачкама: 

Нредлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  пословања  
Јавног  комуналног  предузећа Нови  Сад  за  2022. годину  

Нредлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Нрограма  пословања  
Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022. годину  

Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2022. годину  

Предлог  одлуке  о  измени  Програма  за  обезбеђивање  услова  за  несметано  одвијање  
јавног  превоза  путника  Јавног  градског  саобраћајног  предузеhа  ,,Нови  Сад , Нови  
Сад  за  2022. годину  - текуће  субвенције  

Нредлог  решења  о  рушењу  објеката  који  се  налазе  у  Новом  Саду, Булевар  деспота  
Стефана  

- Предлог  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  
Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  1 0 - једночлано  домаћинство  

- Нредлог  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  
Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарашевића  број  4 - двочлано  
домаћинство  

- Нредлог  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  
Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Футошки  пут  број  14д  - трочлано  домаћинство  
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Уз  допис  се  доставлају  извештаји  радних  тела  Скупштине  Града  и  то: 

- Савета  за  буџет  и  финансије , 

- Савета  за  спорт  и  омладину , 

- Савета  за  комуналне  делатности , 

- Савета  за  заштиту  животне  средине, 

- Савета  зајавни  ред  и  Мир  И  безбедност  и  
- Савета  за  здравствену  заштиту, социјалну  заштиту  и  бригу  о  деци  и  породици . 

Наведени  материјали  доставлају  вам  се  у  писаној  форми  и  електронској  путем  сајта  
Скупштине  Града  Новог  Сада  ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ, андроид  апликацији  ,,ЅkupѕtіnaNЅ  u 

іOЅ  апликацији , као  и  програму  електронске  седнице  Скупштине  Града  e-documentuѕ. 

У  писаној  форми, један  примерак  материјала  достав.ња  се  одборничким  гругіама. 
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