
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-453/18 

         Orašje, 23.10.2018.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 115. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 114. sjednice Vlade, predlažem slijedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračun Županije Posavske za 2018.godinu 

između Vlade Županije Posavske i Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša 

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

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

„Čovjek i okoliš“ 

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

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

TV 

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

2018. na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji 

Posavskoj 

6. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave 

radova – Obnova Mjesnog doma u MZ Donja Mahala 

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji 

„Grant za razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“ 

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske na 

sklapanje izvansudske nagodbe 

9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske 

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

ugovora o djelu 

11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika 

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu 

14. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije 

15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije 

 

                

Sjednica Vlade će se održati dana 24.10.2018.godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

                                                                                                   

 

         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


