
 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-610/17 

         Orašje, 12.12.2017.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 88. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu 

2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu Plana i Programa rekonstrukcije 

izgradnje i obnove  regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2017.godinu 

4. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za 

zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom 

Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike 

Domovinskog rata 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Prorama utroška sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za financijranje 

vjerskih zajednica. 

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Prorama utroška sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Prorama utroška sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje 

osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama 

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i 

visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo 

10. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava iz Grantova za 

vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu 

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih 

Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i 

stradalnike Domovinskog rata 

12. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja dijela godišnje zakupnine državnog 

poljoprivrednog zemljišta za 2017.godinu 

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

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

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

2017.godinu na ime obnove sakralnih objekata 

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

2017.godinu za financiranje projekata zaštite okoliša u Županiji Posavskoj 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša 

za provođenje postupka javne nabavke - radovi na projektima uređenja i zaštite okoliša u 

Županiji Posavskoj 

17. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika 

uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu 

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

2017.godinu Vladi Županije Posavske 



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

2017.godinu Ministarstvu financija 

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

2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

21. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske 

22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješnja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite 

Županije Posavske 

23. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Županijskoj upravi za 

inspekcijske poslove 

24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za 

zaključivanje  ugovora o djelu 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

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

ugovora o djelu 

27. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske 

28. Prijedlog odluke o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih 

korisnika Županije Posavske za 2017.godinu 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 13.12.2017.godine (srijeda) sa početkom u 10:30 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.                                                                                               

         

 

 

        Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


