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                                                  Izvod iz zapisnika 

                               sa 99. sjednice Vlade Županije Posavske  

                                          održane 16.04.2017. godine 

 

 

                            Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati  

 

                   Sjednici su nazočni: 

        

                1.Marijan Klaić, predsjednik Vlade      

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

                3.Meho Delić, ministar unutarnjih poslova 

                4.Ana Andrić, ministrica pravosuđa i uprave, 

                5.Nada Ćulap, ministrica financija 

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

  7. Marijan Kopić, ministar branitelja, 

                8.Darko Kasap, ministar gospodarstva i prostornog uređenja. 

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

10.Katica Baotić, tajnik Vlade, 

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

12. Ružica Ivanović, tajnik Ureda za zakonodavstvo. 

            

 

           Sjednici nije nazočan: 

                 

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

 

 

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

Prgić 

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se 

razmatranju Zapisnika sa 97. i 98. sjednice Vlade Županije Posavske. 

 Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 

 Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijdlog pravilnika o postupku i načinu dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu države na kojem zemljišno-knjižno stanje nije uređeno 

2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu  

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

Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga 

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

2018.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

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

2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga 

6. Prijedlog odluke o odobravanju  uplate doprinosa za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Prvilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Županijske uprave za inspekcijske poslove 

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim 

ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu. 
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9. Prijedlog rješenja o naknadi za rad članovima Stegovnog vijeća 

10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Županijskog povjerenstva za 

procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih 

nesreća 

11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec 

ožujak tekuće godine 

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja 

Županije Posavske za 2018.godinu 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti 

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

 

 

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

 

 

Zaključci 

 

-ad.1.- 

Donosi se Pravilnik o postupku i načinu dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu države na kojem zemljišno-knjižno stanje nije uređeno 

 

-ad.2.- 

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu  

 

-ad.3.- 

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga 

 

-ad.4.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

 

-ad.5.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga 

 

-ad.6.- 

Donosi se Odluka o odobravanju  uplate doprinosa za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem 

 

-ad.7.- 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Prvilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Županijske uprave za inspekcijske poslove 

 

-ad.8.- 

Donosi se Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim 

ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu. 

 

-ad.9.- 

Donosi se Rješenje o naknadi za rad članovima Stegovnog vijeća 

 

 

 



 3 

 

-ad.10.- 

Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Županijskog povjerenstva za 

procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća 

 

-ad.11.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec 

ožujak tekuće godine 

 

-ad.12.- 

Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja 

Županije Posavske za 2018.godinu 

 

-ad.13.- 

Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti 

 

-ad.14.- 

Donosi se Zaključak o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 15:10 sati   

 

 

 

        Broj:01-02-137-3/17 

        Orašje, 17.04.2017.g. 

 

 

 

                Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade 

    

        ___________________                                             _____________________ 

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

   


