
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-03/18 

         Orašje, 18.01.2018.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 92. sjednicu Vlade i 

predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

 

1. Prijedlog odluke o dodatnom stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2017./2018. 

godinu. 

2. Prijedlog kriterija za dodjelu dodatnih studentskih stipendija u akademskoj 2017./2018.godini 

3. Prijedlog odluke o kriterijima za raspodijelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije 

Posavske za 2018.godine 

4. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Županijskog stožera civilne zaštite  Županije Posvske 

5. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne Županije 

Posavske 

6. Prijedlog rješenja o imenovanju  Drugostupanjske upravne komisije 

7. Prijedlog rješenja o naknadi za rad članovima Drugostupanjske upravne  komisije 

8. Prijedlog  zaključka (Programi rada za 2018.godinu) 

9. Prijedlog  zaključka (Ministarstvo  branitelja) 

10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede 

i šumarstva  za  donošenje rješenja o visini naknade 

11. Prijedlog  zaključka o davanju  prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave civilne 

zaštite Orašje za  donošenje rješenja o visini naknade 

12. Prijedlog  zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture 

i športa za  donošenje rješenja o visini naknade 

13. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju 

redovitih studenata u akademskoj 2017./2018.godini 

14. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

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

mjesec  siječanj tekuće godine 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za an 

18. gažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 22.01.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 

sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

                                                                                                                Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


