
 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-540/17 

         Orašje, 14.11.2017.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 84. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 83 sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera  u Proračun Županije Posavske za 2017. 

godinu 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu 

3. Prijedlog odluke o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za 

poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti temeljnim kriterijima, načinu 

ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju 

mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2017.godinu 

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

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

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

2017. godinu na ime sufinanciranja stručnog usavršavanja i podrške izrade doktorske 

disertacije 

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

2017. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za rujan školske 2017./2018.godine 

8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje stalnih sredstava 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za 

provedbu postupka zajedničke javne nabave usluga – obveznog osiguranja putničkih 

automobila 

10. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o pravu korištenja i načinu obračuna službenih 

mobilnih telefona kod korisnika Proračuna Županije Posvske 

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

2017. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike  

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih 

sredstava 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji 

„Grant za razvoj poduzetništva i obrta 

14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministrici financija za donošenje 

rješenja o visini naknade 

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

određeno vrijeme  

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

određeno vrijeme do 90 dana 

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

ugovora o djelu 

18. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Orašju 

 

 



 

 

 

19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za 

mjesec listopad i studeni tekuće godine 

20. Prijedlog zaključka o imenovanju člana 

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

22. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 

30.09.2017.godine 

23. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01. do 

30.09.2017.g. 

 

 

Materijal pod rednim brojem 1., 22. i 23.  biti će Vam dostavljen na službene e-mail adrese. 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 15.11.2017.godine (srijeda) sa početkom u 14:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.                                                                                               

         

 

 

 

 Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


