
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-464/17 

         Orašje, 26.09.2017.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 80. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 79. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

 

Dnevni   red  

 

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

2017. godinu Sveučilištu u Mostaru 

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

2017. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

3. Prijedlog odluke o prodaji stalnih sredstava Općinskog suda u Orašju 

4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu na poziciji Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na 

provođenju mjera njege na objektu Baščine u Vrbovcu i Potočanima 

6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu Centru za socijalni rad Orašje 

7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku 

cjepiva protiv sezonske gripe 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o 

porodiljnim naknadama zaposlenim majkama 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 

10. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim 

ustanovama u Županiji Posvskoj za 2017.godinu 

11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu Vladi Županije Posavske 

12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti 

14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje ispred 

sportsko-poslovnog objekta Goal u Orašju 

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

javne nabave radova- Vanjsko uređenje ispred sportsko-poslovnog objekta Goal u Orašju 

16. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko 

uređenje ispred sportsko-poslovnog objekta Goal u Orašju 

17. Prijedlog rješenja o imenovanju Policijskog komesara 

18. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima Povjerenstva državne službe za 

prizive 

 

 

 

 



 

 

19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju županijskog koordinatora 

20. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta  u  MUP-u 

21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje 

22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za 

slučaj teške bolesti 

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

ugovora o djelu za kolovoz i rujan tekuće godine 

24. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posvske 

25. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Uredu predsjednika Vlade 

26. Prijedlog zaključka 

27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 28.09.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 13:30 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

 

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


