
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-46/18 

         Orašje, 16.02.2018.godine 

 

 

Na temelju članka 6.(1) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine 

Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 95. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika 

sa 94. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od suše na 

prostoru Županije Posavske 

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

2018.godinu Crvenom križu Županije Posavske 

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

2018.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske 

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

2018.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac 

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

2018.godinu Udruzi osoba s posebnim potrebama Put u život Orašje 

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

2018.godinu Kući nade Odžak 

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

2018.godinu Obrtničkoj komori Županije Posavske 

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

2018.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Potrošačka jedinica Osnovna 

škola Ilije Starčevića Tolisa 

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

Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe 

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

Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim 

majkama 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim 

majkama 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite 

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

2018.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog 

fakulteta 

 

 

 



 

 

 

18. Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor 

19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog 

inventara sa stanjem na dan 31.12.2017.godine u Županiji Posavskoj 

20. Prijedlog zaključka 

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

vrijeme 

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

vrijeme do 90 dana 

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno 

vrijeme 

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

djelu 

25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno 

vrijeme 

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vlade Županije Posavske za 

donošenje rješenja o visini naknade 

27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti 

28. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske 

29. Prijedlog zaključak ( Izvješća o radu za 2017.godinu) 

30. Prijedlog zaključka (neradni dan) 

31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

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

2018.godinu za realizaciju športskih programa i aktivnosti 

33. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak za provođenje 

postupka javne nabave radova – sanacija instalacija grijanja u objektu športske dvorane 

34. Prijedlog zaključka o usvajanju cjelovitih odgovora 

 

 

Materijal pod rednim brojem  19. biti će Vam dostavljen na službene e-mail adrese 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 20.02.2018.godine (utorak) sa početkom u 14:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

                                                                                                                Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


