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                                                  Izvod iz zapisnika 

                               sa 100. sjednice Vlade Županije Posavske  

                                          održane 24.04.2017. godine 

 

 

                            Sjednica je počela sa radom u 12:00 sati  

 

                   Sjednici su nazočni: 

        

                1.Marijan Klaić, predsjednik Vlade      

  2. Mario Pejić, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa 

                3.Meho Delić, ministar unutarnjih poslova 

                4.Ana Andrić, ministrica pravosuđa i uprave, 

                5.Mato Brkić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  

                6.Alija Kusur, ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliša, 

  7. Marijan Kopić, ministar branitelja, 

  8. Nada Koturić, predstojnik Službe za odnose s javnošću i  

  9. Ružica Ivanović, tajnik Ureda za zakonodavstvo. 

            

 

           Sjednici nisu nazočni: 

                 

                1.Nada Ćulap, ministrica financija 

                2.Darko Kasap, ministar gospodarstva i prostornog uređenja. 

                3.Damir Živković, ministar zdravstva, rada i socijalne politike 

 

 

              Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila Kata 

Prgić 

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se 

razmatranju Zapisnika sa 99. sjednice Vlade Županije Posavske. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći 

  

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018. godinu iz grantova za vodoprivredu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske 

2. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Nacrt pravilnika o načinu imenovanja 

i radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke 

suglasnosti 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 

4. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu za Osnovnu školu Orašje u Orašju 

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

2018.godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije 

Posavske za 2018.godinu 
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7. Prijedlog odluke o davanju  suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj 

Mahali za provođenje postupka javne nabave radova – Sanacija podne površine u objektu 

športske dvorane 

8. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu za Srednju školu Pere Zečevića Odžak 

9. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu za Osnovnu školu Vladimira Nazora u Odžaku 

10. Prijedlog odluke o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za siječanj školske 2017./2018.godine 

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

2018.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za veljaču školske 2017./2018.godine 

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

2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi Orašje u Orašju za 

provođenje postupka javne nabave roba –Opremanje kabineta strojarske struke 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti centralnoj Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku 

za provođenje postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje školskog dvorišta 

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

2018.godinu Županijskoj bolnici Orašje 

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

2018.godinu Vladi Županije Posavske – Sveučilište u Mostaru 

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

2018.godinu Vladi Županije Posavske – Moto klub „Posavac“ Orašje 

18. Prijedlog rješenja o naknadi  članovima Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja 

prijedloga kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko 

osiguranje 

19. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 

Županije Posavske 

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju mišljenja na Nacrt strategije zapošljavanja Federacije 

BiH (2018-2021) 

21. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske 

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

ugovora o djelu 

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

određeno vrijeme do 90 dana 

24. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Županijskom pravobranitelju 

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

športa na donošenje rješenja o visini naknade 

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

određeno vrijeme 

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

vrijeme 

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

mjesec travanj tekuće godine 

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

2018.godinu Ministarstvu financija 

 

 

             Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći: 
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Zaključci 

-ad.1.- 

Donosi se Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018. godinu iz grantova za vodoprivredu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

Županije Posavske 

 

-ad.2.- 

Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Nacrt 

pravilnika o načinu imenovanja i radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku 

izdavanja urbanističke suglasnosti 

 

-ad.3.- 

Donosi se Odluka o  davanju suglasnosti 

 

-ad.4.- 

Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu za Osnovnu školu Orašje u Orašju 

 

-ad.5.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama 

 

-ad.6.- 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije 

Posavske za 2018.godinu 

 

-ad.7.- 

Donosi se Odluka o davanju  suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj 

Mahali za provođenje postupka javne nabave radova – Sanacija podne površine u objektu športske 

dvorane 

 

-ad.8.- 

Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu za Srednju školu Pere Zečevića Odžak 

 

-ad.9.- 

Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju donacija u Proračun Županije Posavske za 

2018.godinu za Osnovnu školu Vladimira Nazora u Odžaku 

 

-ad.10.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za siječanj školske 2017./2018.godine 

 

-ad.11.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja 

prijevoza učenika za veljaču školske 2017./2018.godine 
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-ad.12.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti 

 

-ad.13.- 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi Orašje u Orašju za 

provođenje postupka javne nabave roba –Opremanje kabineta strojarske struke 

 

-ad.14.- 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti centralnoj Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku 

za provođenje postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje školskog dvorišta 

 

-ad.15.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu Županijskoj bolnici Orašje 

 

-ad.16.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu Vladi Županije Posavske – Sveučilište u Mostaru 

 

-ad.17.- 

Donosi se Odluka o odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu Vladi Županije Posavske – Moto klub „Posavac“ Orašje 

 

-ad.18.- 

Donosi se Rješenje o naknadi  članovima Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja 

prijedloga kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

 

-ad.19.- 

Donosi se Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za javno 

zdravstvo Županije Posavske 

 

-ad.20.- 

Donosi se Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt strategije zapošljavanja Federacije 

BiH (2018-2021) 

 

-ad.21.- 

Donosi se Zaključak  o neradnim danima na području Županije Posavske 

 

-ad.22.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu 

ugovora o djelu 

 

-ad.23.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na 

određeno vrijeme do 90 dana 

 

-ad.24.- 

Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja Županijskom pravobranitelju 
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-ad.25.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete znanosti, kulture i 

športa na donošenje rješenja o visini naknade 

 

-ad.26.- 

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na 

određeno vrijeme 

 

-ad.27.- 

Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno 

vrijeme 

 

-ad.28.- 

Donosi se Zaključak  o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za 

mjesec travanj tekuće godine 

 

-ad.29.- 

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu Ministarstvu financija 

 

 

 

Sjednica je završena u 14:00 sati   

 

 

 

        Broj:01-02-155-3/18 

        Orašje, 26.04.2018.g. 

 

 

 

                Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade 

    

        ___________________                                             _____________________ 

       Katica Baotić, dipl. prav.                                        Marijan Klaić, mag. ing. aedif  

   


