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                                             Izvod iz zapisnika 

                                        sa 86. sjednice Vlade Županije Posavske  

                                     održane 29.11.2017. godine 

 

 

                            Sjednica je počela sa radom u 13:30 sati  

 

                   Sjednici su nazočni: 

        

1. Marijan Klaić, predsjednik Vlade      

2. Meho Delić, ministar unutarnjih poslova 

                3. Nada Ćulap, ministrica financija 

  4. Damir Živković, ministar zdravstva, rada i socijalne politike 

  5. Mario Pejić, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa 

  6. Mato Brkić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  

  7. Ana Andrić, ministrica pravosuđa i uprave, 

  8. Katica Baotić, tajnik Vlade, 

  9.Ružica Ivanović, tajnik Ureda za zakonodavstvo 

            

      Sjednici nisu nazočni: 

 

  1. Marijan Kopić, ministar branitelja, 

                2. Alija Kusur, ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliša, 

  3. Darko Kasap, ministar gospodarstva i prostornog uređenja. 

 

              Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila Kata 

Prgić 

  

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se 

razmatranju Zapisnika sa 85. sjednice Vlade Županije Posavske. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći 

 

Dnevni red   

 

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali 

za provođenje postupka javne nabave radova – izvođenje izolacijskih radova radi povećanja 

energetske učinkovitosti na objektu škole 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku za 

provođenje postupka javne nabave radova – izvođenje izolacijskih radova radi povećanja 

energetske učinkovitosti na objektu centralne škole 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku za 

provođenje postupka javne nabave radova – izvođenje izolacijskih radova radi povećanja 

energetske učinkovitosti na objektu centralne škole 

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

2017.godinu Vladi Županije Posavske  

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

2017.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

6. Prijedlog odluke o procedurama za dodjelu financijskih sredstava iz tekuće pričuve 

Proračuna Županije Posavske  
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             Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći: 

 

 

Zaključci 

 

-ad.1.- 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali 

za provođenje postupka javne nabave radova – izvođenje izolacijskih radova radi povećanja 

energetske učinkovitosti na objektu škole 

 

-ad.2.- 

Donosi se Odluka  o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku za 

provođenje postupka javne nabave radova – izvođenje izolacijskih radova radi povećanja energetske 

učinkovitosti na objektu centralne škole 

 

-ad.3.- 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku za 

provođenje postupka javne nabave radova – izvođenje izolacijskih radova radi povećanja energetske 

učinkovitosti na objektu centralne škole 

 

-ad.4.- 

Donosi se Odluka  o odobravanju izdvajanja sredstava iz  Proračuna Županije Posavske za 

2017.godinu Vladi Županije Posavske  

 

-ad.5.- 

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz  Proračuna Županije Posavske za 

2017.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

 

-ad.6.- 

Rasprava o Prijedlog odluke o procedurama za dodjelu financijskih sredstava iz tekuće 

pričuve Proračuna Županije Posavske, odgađa se za narednu sjednicu Vlade. 

 

 

 

Sjednica je završena u 14:30 sati   

 

 

 

        Broj:01-02-572-1/17 

        Orašje, 30.11.2017.g. 

 

 

 

                Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade 

    

        ___________________                                             _____________________ 

       Katica Baotić, dipl. prav.                                        Marijan Klaić, mag. ing. aedif  

   


