
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Ţupanije Posavske 

Vlada 

Broj:01-49-167/17 

         Orašje, 21.04.2017.godine 

 

 

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Ţupanije 

Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 65. sjednicu Vlade i 

nakon razmatranja Zapisnika sa 64. sjednice Vlade Ţupanije Posavske, predlaţem sljedeći: 

 

Dnevni   red   

 

1. Izvješće o radu Vlade Ţupanije Posavske za 2016.godinu 

2. Izvješće o izvršenju Proračuna Ţupanije Posavske za 2016.godinu 

3. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Ţupanije Posavske za 2016.godinu 

4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje 

poljoprivrednog zemljišta utvrđenih Proračunom Ţupanije Posavske za 2017.godinu 

5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu 

utvrđenih Proračunom Ţupanije Posavske za 2017.godinu 

6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo 

utvrđenih Proračunom Ţupanije Posavske za 2017.godinu 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije  izgradnje i 

obnove regionalnih cesta u Ţupaniji Posavskoj za 2017.godinu 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 

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

2017. godinu za Udrugu matematičara Ruđera Boškovića Mostar 

10. 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 veljaču školske 2016./2017.godine 

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

2017. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 

razdoblje 1999.-2003.godine 

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

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

13. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Ţupanije Posavske u radne skupine za 

europska integriranja 

14. Prijedlog odluke o isplati naknade plaće ţenama-majkama uposlenim kod korisnika 

Proračuna Ţupanije Posavske 

15. Prijdlog odluke o davanju suglasnosti Ţupanijskoj upravi civilne zaštite Ţupanije Posavske 

na provedbu postupka javne nabave roba-Oprema za zaštitu i spašavanje 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj sluţbi Vlade Ţupanije Posvske za 

provedbu postupka zajedničke javne nabave roba za spravljanje napitaka 

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj sluţbi Vlade Ţupanije Posvske za 

provedbu postupka zajedničke javne nabave roba – tiskarskog materijala 

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj sluţbi Vlade Ţupanije Posvske za 

provedbu zajedničke javne nabave usluga za odrţavanje i popravak sluţbenih automobila 

19. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje stalnih sredstava 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih 

sredstava 

 

 

 

 



 

 

 

21. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu nacrta granskog 

kolektivnog ugovora za policijske sluţbenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Ţupanije 

Posavske 

22. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva drţavne sluţbe za prizive 

23. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovnaju članova Policijskog odbora 

24. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje 

korucije u Ţupaniji Posavskoj 

25. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru branitelja  na donošenje 

rješenja o visini nakande 

26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju 

izvođenja preddiplomskog studija prava, studija kriminalistike i sigurnosni menadţment i 

diplomskog studija prava u Centru Pravnog Fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u 

akademskoj 2016./2017.godini 

27. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Ţupanije Posavske 

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

ugovora o djelu 

29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na 

određeno vrijeme do 90 dana 

30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika – viši 

stručni suradnik za normativno-pravne poslove  

31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Ţupanijske uprave civilne 

zaštite  na donošenje rješenja o visini nakande 

32. Prijedlog zaključka o popuni upraţnjenog radnog mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva 

33. Prijedlog zaključka o popuni upraţnjenog radnog mjesta u Sluţbi za odnose s javnošću 

Vlade Ţupanije Posavske 

34. Izvješće o radu Sluţbe za upošljavanje Ţupanije Posavske za 2016.godinu 

35. Izvješće o radu Ţupanijskog zavoda za pruţanje pravne pomoći za 2016.godinu 

36. Izvješće o radu Ţupanijske uprave za inspekcijske poslove za 2016.godinu 

37. Izvješće o radu Ţupanijske uprave civilne zaštite za 2016. godinu 

38. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije Posavske Orašje za 2016.godinu 

39. Informacija o realizaciji poticajnih sredstava ministarstva gospodarstva i prostornog 

uređenja Ţupanije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta u 2016.-oj 

godini 

40. Odgovori na zastupnička pitanja 

 

Materijali pod rednim brojem 1.,2.,3.,36.,37.,38. i 39. bit će Vam proslijeđeni na sluţbene 

e-mail adrese. 

 

 

Sjednica Vlade će se odrţati dana 24.04.2017.godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 

sati u sali za sastanke Vlade Ţupanije Posavske u Orašju.  

 

 

 

                Predsjednik Vlade 

                                      

                                         _________________________ 

                                                                                                     Marijan Klaić mag. ing. aedif. 


