
Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 21. Statuta Grada Nove Gradiške („Novogradiški 
glasnik“, broj 1/18.), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE na 19. sjednici održanoj 20. 
prosinca 2019., donijelo je 

  

PROGRAM RADA 
Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2020.  

  

I 
Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju aktivnosti Gradskog vijeća za 2020. godinu vezano za 

ostvarivanje njegovih zadaća iz samoupravnoga djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom grada Nove Gradiške i drugim propisima, a osobito u 
odnosu na poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana grada Nove 
Gradiške. 

II 
U okviru samoupravnoga djelokruga Gradsko vijeće će tijekom spomenutog razdoblja raspravljati 

i odlučivati o prijedlozima općih akata i temama za koje će materijale izraditi upravna tijela Grada 
kako slijedi: 

  

Rasprava u razdoblju siječanj-lipanj 2020. 

  

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 
 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 

2019. godinu, 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu  za 2019. 
godinu, 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Nova Gradiška za period 
2017. – 2022. godine, 

  Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i 
ulaganje za 2019. 

  

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2019. 

  

URED GRADA 
 Analiza stanja sustava civilne zaštite za grad Novu Gradišku u 2019. , 

 Prijedlog Programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 
za grad Novu Gradišku za 2020., 

 Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta «Matija Antun Relković» Nova Gradiška za 2019., 

 Izvješće o radu Gradske knjižnice Nova Gradiška za 2019., 

 Izvješće o radu Gradskog muzeja Nova Gradiška za 2019., 

 Izvješće o radu Turističke zajednice grada Nove Gradiške za 2019.,  

 Izvješće o radu Saveza sportova grada Nove Gradiške za 2019., 

 Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Nove Gradiške za 2019., 

 Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška za  2019., 

 Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Nova Gradiška za 2019., 

 Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška za 2019.,  

  

Rasprava u razdoblju srpanj-prosinac 2020. 



  

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 
 Informacija o radu tvrtke „Vodovod zapadna Slavonija “ d.o.o. za 2019., 

 Izvješće o radu tvrtke „Odlagalište“ d.o.o. za 2019., 

 Izvješće o radu tvrtke „Eko Kong“ d.o.o. za 2019., 

 Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture  na području Grada Nova Gradiška za 2021. 
godinu, 

 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 
2021. godinu, 

 Prijedlog programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta na 
području Grada Nove Gradiška u 2021.  

  

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE  
 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2020., 

 Proračun Grada Nova Gradiška za 2021. s projekcijom proračuna za 2022. i 2023. i Odluka  o 
izvršavanju Proračuna Grada za 2021., 

 Izmjene i dopune Proračuna Grada Nova Gradiška za 2021., 

  

URED GRADA 

  
 Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška za prvo polugodište 2020., 

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška za pedagošku godinu 2019/2020.,  

 Prijedlog programa osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja grada Nove 
Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa poticanja razvoja turizma grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa razvoja civilnog društva grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa razvoja sporta grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Nove Gradiške za 2021.,  

 Prijedlog programa dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva Grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Grada Nove Gradiške za 2021.,  

 Prijedlog program promicanja kulture, Grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Nove Gradiške za 2021., 

 Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Nagrada grada Nove Gradiške, 

 Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grb grada Nove Gradiške, 

 Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Medalja grada Nove Gradiške. 

III 
Osim tema sadržanih u točki II Gradsko vijeće će raspravljati i odlučivati o svim drugim pitanjima 

koja budu posebnim zakonima stavljena u djelokrug Grada, a koja će u danom trenutku biti aktualna 
za grad Novu Gradišku. 

IV 
Predlagatelji akata i pojedinih materijala za raspravu, odnosno nositelji izrade materijala dužni su 

predsjedniku Gradskog vijeća dostaviti materijale najkasnije 15 dana prije roka utvrđenoga za 
raspravu na sjednici Gradskog vijeća. 

V 
Ovaj Program objaviti će se u „Novogradiškom glasniku“. 
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