
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj:01-49-304/17 

         Orašje, 21.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije 

Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 71. sjednicu Vlade i 

nakon razmatranja Zapisnika sa 70. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red   

 

1. Prednacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske 

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika 

korisnika Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu 

3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2017.godinu Vladi Županije Posavske 

4. Prijedlog odluke o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2017.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti 

5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2017.godinu zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalni rad u Županiji Posavskoj 

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa doplatka za djecu 

7. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbog i imenovnaje Upravnog 

vijeća Zavoda zdravstvenog osigurnja Županije Posavske 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o definiranju minimalnih i specifičnih 

kadrovskih materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje 

prava na ovlaštenje 

9. Prijedlog odluke o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 

2017.godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim oganizacijama i udrugama građana“ 

10. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po janom pozivu za 

dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu neprofitnim 

organizacijama i udrugama građana 

11. Prijdlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog 

osiguranja Županije Posavske 

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu 

ugovora o djelu 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje 

14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje 

15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na 

određeno vrijeme do 90 dana 

16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstojniku Službe za odnose s 

javnošću za donošenje rješenja o visini naknade 

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i 

zaštite okoliša za donošenje rješenja o visini nakande 

18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave robe - dijelo kiparske umjetnosti 

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka 

javne nabave robe – djelo kiparske umjetnosti 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave robe – djelo 

kiparske umjetnosti 

      

Sjednica Vlade će se održati dana 22.06.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

                                                                                                                Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 



 
 

 

 

 

 


