
 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-329/18 

         Orašje, 24.07.2018.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 108. sjednicu Vlade Županije Posavske i 

nakon razmatranja Zapisnika sa 107. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju iznosa doplatka za djecu 

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

2018.godinu Vladi Županije Posavske 

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

2018.godinu nižima razinama vlasti 

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

2018.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske 

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

2018.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske – Radiotelevizija 

Herceg-Bosne 

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

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

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

2018.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove, izgradnje sakralnih objekata i manifestacije 

religijskog sadržaja 

8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. 

godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza 

učenika za svibanj i lipanj školske 2017./2018. godine 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića u Domaljevcu za provođenje 

postupka javne nabave radova – Sanacija podne površine u objektu športske dvorane 

10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. 

godinu na poziciji Grantovi za povratak raseljenih osoba 

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

2018.godinu iz Grantova za šumarstvo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

Županije Posavske 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za 

provođenje postupka javne nabavke-radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim 

cestama u Županiji Posavskoj 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za 

razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“ temeljem dva javna poziva 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za 

razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“ temeljem tri javna poziva 

15. Prijedlog zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske 

16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme 

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

djelu 

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite 

okoliša za provođenje postupka javne nabavke-radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u općinama 

Orašje i Domaljevac-Šamac 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 25.07.2018.godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati u sali za 

sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


