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                                                  Izvod iz zapisnika 

                                sa 66. sjednice Vlade Ţupanije Posavske  

                                            odrţane 09.05.2017. godine 

 

 

                            Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati  

 

 

            

                                 

              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 65. sjednice Vlade Ţupanije Posavske. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaţe slijedeći 

 

Dnevni red   

 

1. Prijedlog odluke o isplati razlike naknade plaće ţenama – majkama uposlenim kod korisnika 

Proračuna Ţupanije Posavske 

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

2017. godinu Sveučilištu u Mostaru 

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

2017. godinu Vladi Ţupanije Posavske – Udruga građana roditelja djece i osoba s posebnim 

potrebama Kuća nade Odţak 

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

2017. godinu Vladi Ţupanije Posavske - Crveni kriţ Općine Orašje 

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

2017. godinu Vladi Ţupanije Posavske - Moto klub Posavac 

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

2017. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odţak i općini Orašje na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za oţujak školske 2016./2017.godine 

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

2017. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti  

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angaţiranje osoba po osnovu 

ugovora o djelu 

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

slučaj teške bolesti 

10. Prijedlog zaključka o popuni upraţnjenog radnog mjesta u Ministarstvu zdravstva, rada i 

socijalne politike 

11. Prijedlog zaključka o popuni upraţnjenog radnog mjesta stručnog suradnika za socijalnu 

zaštitu 

12. Izvješće o izvršenju Proračuna Ţupanije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2017.godine  

13. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Ţupanije Posavske za razdoblje 01.01.-

31.03.2017.godine 

14. Odgovori na zastupnička pitanja 

 

 

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

 

-ad.1.- 

Donosi se Odluka o isplati razlike naknade plaće ţenama – majkama uposlenim kod 

korisnika Proračuna Ţupanije Posavske 

 

-ad.2.- 

Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ţupanije Posavske za 

2017. godinu Sveučilištu u Mostaru 

 

-ad.3.- 

Donosi se Odluka  o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ţupanije Posavske za 

2017. godinu Vladi Ţupanije Posavske – Udruga građana roditelja djece i osoba s posebnim 

potrebama Kuća nade Odţak 

 

-ad.4.- 

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ţupanije Posavske za 

2017. godinu Vladi Ţupanije Posavske - Crveni kriţ Općine Orašje 

 

-ad.5.- 

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ţupanije Posavske za 

2017. godinu Vladi Ţupanije Posavske - Moto klub Posavac 

 

-ad.6.- 

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ţupanije Posavske za 

2017. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odţak i općini Orašje na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za oţujak školske 2016./2017.godine 

 

-ad.7.- 

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Ţupanije Posavske za 

2017. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti  

 

-ad.8.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angaţiranje osoba po osnovu 

ugovora o djelu 

 

-ad.9.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za 

slučaj teške bolesti 

 

-ad.10.- 

Donosi se Zaključak o popuni upraţnjenog radnog mjesta u Ministarstvu zdravstva, rada i 

socijalne politike 

 

-ad.11.- 

Donosi se Zaključak o popuni upraţnjenog radnog mjesta stručnog suradnika za socijalnu 

zaštitu 

 

-ad.12.- 

Donosi se Zaključak: 

1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Ţupanije Posavske za razdoblje 01.01.-

31.03.2017.godine  
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-ad.13.- 

Donosi se Zaključak: 

1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Ţupanije Posavske za 

razdoblje01.01.-31.03.2017.godine 

 

-ad.14.- 

Donosi se Zaključak o prihvaćanju odgovora na zstupnička pitanja 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 14,45 sati   

 

 

 

 

        Broj:01-02-209-2/17 

        Orašje, 10.05.2017.g. 

 

 

 

                Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade 

    

        ___________________                                             _____________________ 

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

   


