
 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-101/18 

         Orašje, 21.03.2018.godine 

 

Na temelju članka 6.(1) i  38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne 

novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 97. sjednicu Vlade i nakon razmatranja 

Zapisnika sa 96. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Program rada Vlade Županije Posavske za 2018 godinu. 

2. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017.godinu 

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

Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata 

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

2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata 

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

Posavske za 2018.godinu  na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i 

Zavoda za školstvo 

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

2018.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2017./2018.godini 

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

2018.godinu Vladi Županije Posavske 

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

2018.godinu Ministarstvu financija 

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

2018.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa - Potrošačka jedinica Srednja  

škola Pere Zečevića Odžak 

10. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu 

političkim strankama i samostalnim zastupnicima 

11. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacije u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu 

12. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća 

Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske 

13. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o ovlaštenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na 

Jedinstvenom računu riznice 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva državne službe za prizive 

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

vrijeme do 90 dana 

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

djelu 

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

teške bolesti 

18. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske 

19. Prijedlo zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje  Aneksa VII. Sporazuma o 

,sufinanciranju izvođenja prvog ciklusa stručnog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog 

fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011.godini 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Prijedlo zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja 

preddiplomskog i diplomskog studija Socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u 

Orašju u akademskoj 2017./2018.godini 

21. Prijedlo zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja 

preddiplomskog studija prava, studija kriminalistike i sigurnosni menadžment i diplomskog 

studija prava integriranog studija prava u Centru Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju 

u akademskoj 2017./2018.godini 

22. Prijedlo zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja 

preddiplomskog studija predškolskog odgoja, razredne nastave, informatike, turizma i zaštite 

okoliša i diplomskog studija predškolskog odgoja i razredne nastave Fakulteta prirodoslovno-

matematičkih odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2017./2018.godini 

23. Odgovori na zastupnička pitanja 

24. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu 

25. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godine 

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

2018.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti 

 

 

Materijal pod rednim brojem  1.,2., 24., i 25. biti će Vam dostavljen na službene e-mail 

adrese 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 22.03.2018.godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

                                                                                                                 

 

 

   Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


