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                                                  Izvod iz zapisnika 

                               sa 94. sjednice Vlade Županije Posavske  

                                          održane 09.02.2018. godine 

 

 

                            Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati  

 

                   Sjednici su nazočni: 

        

                1. Marijan Klaić, predsjednik Vlade      

                2. Ana Andrić, ministrica pravosuđa i uprave, 

                3. Darko Kasap, ministar gospodarstva i prostornog uređenja. 

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

                5. Meho Delić, ministar unutarnjih poslova 

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

  7. Marijan Kopić, ministar branitelja, 

  8. Katica Baotić, tajnik Vlade, 

  9. Nada Koturić, predstojnik Službe za odnose s javnošću i  

            

           Sjednici nisu nazočni: 

 

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

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

                 3.Nada Ćulap, ministrica financija 

 

                    

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

Prgić 

  

  Nakon što je  utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade,  Predsjednik predlaže slijedeći 

 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o isplati razlike naknade plaće ženama-majkama uposlenim 

kod korisnika Proračuna Županije Posavske 

2. Prijedlog odluke o raspisivanju oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata u Upravni odbor 

Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

3. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga 

kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

4. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Odgovora na prigovore 

5. Prijedlog  zaključka o usvajnju cjelovitih odgovora 

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

neodređeno vrijeme  

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupničko pitanje 

 

 

             Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći: 
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Zaključci 

 

-ad.1.- 

Donosi se  Odluka o izmjeni Odluke o isplati razlike naknade plaće ženama-majkama uposlenim 

kod korisnika Proračuna Županije Posavske 

 

-ad.2.- 

Donose se Odluka o raspisivanju oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata u Upravni odbor 

Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

 

-ad.3.- 

Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga 

kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

 

-ad.4.- 

Donosi se Zaključak o utvrđivanju Odgovora na prigovore 

 

-ad.5.- 

Donosi se Zaključak o usvajnju cjelovitih odgovora 

 

-ad.6.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na 

neodređeno vrijeme  

 

-ad.7.- 

Donosi se Zaključak o prihvaćanju odgovora na zastupničko pitanje 

 

 

 

Sjednica je završena u 14:15 sati   

 

 

        Broj:01-02-36-3/18 

        Orašje, 12.02.2018.g. 

 

 

 

                Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade 

    

        ___________________                                             _____________________ 

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

   


