
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-639/17 

         Orašje, 18.12.2017.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 89. sjednicu Vlade i 

predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

 

1. Nacrt zakona o dopunama Zakona o koncesijama 

2. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom 

Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe 

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu 

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama 

zaposlenim majkama 

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama 

nezaposlenim majkama 

8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. 

godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje 

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

2017. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama 

poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriji Županije Posavske 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca 

i radnika u djelatnosti medicine i stomatologije na teritoriji Županije Posavske 

12. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za javnu nabavu roba za potrebe uvođenja  

 e-Vlade 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 18.12.2017.godine (srijeda) sa početkom u 15:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

                                                                                                                Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


