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                     ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA 
        GRADA NOVE GRADIŠKE 

   - s v i m a- 

 

 
 
PREDMET: Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške, 

  saziv 7. sjednice za dan 30. siječnja 2018. 

 

 Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške – pročišćeni tekst 

(«Novogradiški glasnik», broj 4/13) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Nove Gradiške-pročišćeni tekst ("Novogradiški glasnik", broj 5/09) 

 

s a z i v a m 
 
 7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 30. siječnja 
2018.  (utorak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška. 

 
P o č e t a k    u   12, 00    s a t i. 

Za sjednicu predlažem 

  

D N E V N I     R E D 
 
 

1. Aktualni sat, 
2. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2018., 
3. Prijedlog Statuta Grada Nove Gradiške, 
4. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške, 
5. Prijedlog plana gospodarenja otpadom na području grada Nove Gradiške za 

period 2017.-2022., 
6. Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na 
području grada Nove Gradiške, 

7. Prijedlog odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Nove Gradiške, 
 

 



 
8. Prijedlozi odluka o materijalnim pravima: 

a) Prijedlog odluke o plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te o 
naknadama zamjenika gradonačelnika, naknadama vijećnicima i članovima 
radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće ili gradonačelnik, 
b) Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, 

9. Prijedlog odluke o pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete za 
2018., 

10. Prijedlog odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima za 2018., 
11. Prijedlog odluke o pravu na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece za 2018., 
12. Prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške, 
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
14. Prijedlog zaključka o predlaganju kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež 

Općinskog suda u Slavonskom Brodu. 
 

 
  
 

 

               PREDSJEDNICA 
           GRADSKOG VIJEĆA 

 

          Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.     

 


