
 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-509/17 

         Orašje, 24.10.2017.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 83. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 82 sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju namjenskih prihoda u Proračun Županije 

Posavske za 2017. godinu 

2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo 

utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom 

Županije Posvske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike 

Domovinskog rata 

4. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava na poziciji Grant za 

zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 

2017.godinu 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna 

Županije Posavske za 2017.godinu iz Grantova za šumarstvo Ministarstvu poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske 

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdavajanja sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i 

stradalnike Domovinskog rata 

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

2017. godinu Vladi Županije Posavske – Crveni križ Općine Orašje 

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

2017. godinu Ministarstvu financija Županije Posavske  

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

2017. godinu u svrhu uplate neuplaćenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

za razdoblje od 01.04.1992.godine do 31.12.1993.godine 

10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije Grant za zaštitu od 

prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu općini 

Odžak za pružanje financijske potpore za zaštitu i spašavanje – nabavka garažnih vrata na 

vatrogasnom domu  Odžak 

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

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka  javne nabave za izvođenje radova 

na sanaciji protupožarnog šumskog puta u KO Donji Svilaj 

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

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka  javne nabave usluga za izradu 

šumsko-gospodarske obnove za državne i privatne šume za razdoblje 2019.-2028. 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unjutarnjih poslova Županije Posavske 

za provođenje postupka javne nabavke robe – softvera i popratne opreme za analizu 

prometa i provedbu Zakona o sigurnosti prometa 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu financija Županije Posavske za 

provođenje postupka javne nabave za tehničku i funkcionalnu podršku za softverske 

module i aplikacijsku postavku za centralizirani obračun i isplatu plaća 



15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za 

dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju 

nabavke osnovnih  sredstava 

16. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske 

17. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave robe 

– djelo kiparske umjetnosti 

18. Prijedlog zaključka o davanju  suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno 

vrijeme  

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

neodređeno vrijeme  

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

određeno vrijeme do 90 dana 

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

određeno vrijeme  

22. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta stručni suradnik za zdravstvenu 

zaštitu 

23. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu branitelja  

24. Prijedlog zaključka o davanju  prethodne suglasnosti predsjedniku Vlade za donošenje 

rješenja o visini naknade 

25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje 

26. Prijedlog zaključka 

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 26.10.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


