
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-401/18 

         Orašje, 10.09.2018.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 112. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 111. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu 

okoliša“ utvrđenih Proračunom Žiupanije Posvske za 2018.godinu 

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

2018.godinu nižim razinama vlasti 

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

2018.godinu Ministarstvu financija 

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

2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

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

2018. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj 

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

2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 

razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999.godine i 01.01.2001.-31.12.2003.godine 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske 

za provođenje postupka javne nabavke robe - sastavnih dijelova zimskih policijskih 

uniformi 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske 

za provođenje postupka javne nabavke robe – informatičke opreme 

9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske 

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

vrijeme 

11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika 

12. Prijedlog zaključka o prihaćanju odgovora na zastupničko pitanje 

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

2018.godinu za financiranje projekata zaštite okoliša u Županiji Posavskoj 

14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za javnu nabavu radova - građevinski 

radovi 

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

2018.godnu Općini Odžak 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 11.09.2018.godine (utorak) sa početkom u 13:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


