
 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj:01-49-226/17 

         Orašje, 16.05.2017.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 67. sjednicu Vlade i 

nakon razmatranja Zapisnika sa 66. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red   

 

1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu 

utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na 

rekonstrukciji ljetnog nasipa Basutska-dionica prokopi od km 0+000,00 do km 0+833,05 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na 

sanaciji kanala Pavići od km 0+000,00 do km 2+570,13 

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

2017. godinu iz Grantova za šumarstvo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske 

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

2017. godinu iz Grantova za vodoprivredu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske 

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

2017. godinu iz Grantova za uređenje poljoprivredenog zemljišta Ministarstvu 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske 

7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Posavske za 2017.godinu na poziciji  Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta 

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

2017. godinu na poziciji  Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta 

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

2017. godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama 

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

2017. godinu na ime kulturno-športskih programa i aktivnosti 

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

2017. godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata 

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

2017. godinu Vladi Županije Posavske 

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

2017. godinu Ministarstvu financija 

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

2017. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Službe za upošljavanje 

Županije Posavske 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na imenovanje zamjenika ravnatelja Službe za 

upošljavanje Županije Posavske 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji 

Posavskoj 

18. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za vanjsko uređenje  

športsko kulturnog centra Orašje 

19. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

21. Prijdlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za 

mjesec travanj i svibanj tekuće godine 

22. Odgovori na zastupnička pitanja 

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

okoliša utvrđenih Proračunom Županije Posvske za 2017. godinu 

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

2017. godinu za financiranje projekata zaštite okoliša u Županiji Posavskoj 

 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 18.05.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

 

 

                Predsjednik Vlade 

                                      

                                         _________________________ 

                                                                                                     Marijan Klaić mag. ing. aedif. 


