
 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-579/17 

         Orašje, 05.12.2017.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 87. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 86 sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena programa utroška sredstava na poziciji Grant za 

zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 

2017.godinu 

2. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena programa utroška sredstava utvrđenih proračunom 

Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za 

socijalni rad 

3. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena programa utroška sredstava utvrđenih proračunom 

Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta 

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

2017.godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj 

5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz  Proračuna 

Županije Posavske za 2017.godinu Crvenom križu Županije Posavske 

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

2017.godinu Općini Odžak i Općini Orašje 

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

2017.godinu nižim razinama vlasti 

8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih 

financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za 

nabavku obrtnih sredstava 

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih 

financijskih  sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima 

10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Odluku o financiranju upošljavanja 

novouposlenih osoba kod privatnih poslodavaca 

11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Odluku o raspodijeli nepovratnih 

financijskih sredstava privatnim poslodavcima za subvencioniranje troškova 

prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju za 

provođenje postupka javne nabave roba – nabava uređaja za održavanje podne površine 

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

2017.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje za sufinanciranje 

prijevoza učenika za mjesec listopad školske 2017./2018.godine 

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

2017.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske 

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

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

16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Pedagoškim standardima i normativima za 

predškolski odgoj i obrazovanje 



17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Pedagoškim standardima za osnovno 

obrazovanje 

18. Prijedlog odluke o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2017./2018.godinu 

19. Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017./2018.godini 

20. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na 

poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ 

21. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za javne nabave - vanjsko 

uređenje ispred sportsko-poslovnog objekta Goal u Orašju 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

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

slučaj teške bolesti 

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

ugovora o djelu 

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije 

Posavske za donošenje rješenja o visini naknade 

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

27. Prijedlog odluke o odobravanju uplate beneficiranih doprinosa 

28. Prijedlog zaključka 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 06.12.2017.godine (srijeda) sa početkom u 14:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.                                                                                               

         

 

 

 

        Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


