
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-676/17 

         Orašje, 28.12.2017.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 91. sjednicu Vlade i 

predlažem sljedeći: 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava na poziciji Grant za zaštitu od 

prirodnih i drugih nesreća utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji Grant za 

zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

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

godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

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

godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

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

godinu Ministarstvu financija 

6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i 

drugih nesreća utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

8. Prijedlog amandmana na Proračun Županije Posavske za 2018.godinu 

9. Prijedlog amandmana na Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu  

10. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika u Radnu grupu za trgovinu uslugama 

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

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

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

2017. godinu općini Domaljevac–Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime 

sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2017.-2018. godine 

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja 

novčanih potpora u primanoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera 

zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2017. godini 

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Pedagoškim standardima za srednje 

obrazovanje 

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli 

(refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava po provedenom „Javnom pozivu za 

odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništvu i obrtu“ 

16. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir 

korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

18. Prijedlog  zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za 

slučaj teške bolesti 

19. Prijedlog  zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

20. Prijedlog  zaključka o davanju  suglasnosti za zapošljavanje 

21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odgovore na zastupnička pitanja 

22. Mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u 

zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 



23. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom 

Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Granotovi za zdravstvene i socijalne 

potrebe 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna 

Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite 

28. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 

2017.godinu između Vlade Županije Posavske i Ministarstva porosvjete, znanosti, kulture 

i športa-Potrošačke jedinice:Školski centar fra Martina Nedića Orašje, Osnovna škola 

Vladimira Nazora Odžak i Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala 

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

2017.godinu Vladi Županije Posavske 

30. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna 

Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske 

31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, znanosti, 

kulture i športa 

32. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika 

korisnika Proračuna Županije Posavske 

33. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa 

zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2017.godinu 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

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

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

Domovinskog rata 

36. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih 

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

stradalnike Domovinskog rata 

37. Prijedlog rješenja o naknadi članovima Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, 

potraživanja, obveza i sitnog inventara 

38. Prijedlog rješenja o naknadi članovima  Povjerenstva za provedbu javne nabave usluge 

uvođenja e-Vlade 

39. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade za 

zaključivanje ugovora o djelu 

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

godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 28.12.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 15:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

                                                                                                                Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


