
 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-653/17 

         Orašje, 21.12.2017.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 90. sjednicu i nakon 

razmatranja Zapisnika sa 87.,88. i 89. sjednice Vlade Županije Posavske, Vlade i predlažem 

sljedeći: 

Dnevni   red  

 

1. Nacrt zakona o muzejima 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor  za djelatnost osnovnog 

obrazovanja u Županiji Posavskoj 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor  za djelatnost srednjeg obrazovanja 

u Županiji Posavskoj 

4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. 

godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Županije Posavske 

5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. 

godinu Sveučilištu u Mostaru 

6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. 

godinu općini Domaljevac-Šamac opčini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza 

učenika za studeni školske 2017./2018.godine 

7. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2017.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništa i obrta 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, 

obveza i sitnog inventara 

9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno 

vrijeme do 90 dana 

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

djelu 

11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na zaključivanje ugovora o radu na 

neodređeno vrijeme 

12. Prijedlog zaključka o davanju  suglasnosti za upošljavanje 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje (Služba za upošljavanje) 

14. Prijedlog zaključka o davanju  prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec 

prosinac tekuće godine 

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

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

2017. godinu Ministarstvu branitelja 

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

2017. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o 

djelu 

19. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda 

zdravstvenog osiguranja Županije Posavske 

20. Odgovori na zastupnička pitanja 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 22.12.2017.godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.                                                                                               

                                                                                                                Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 



 
 


