
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-155/18 

         Orašje, 23.04.2018.godine 

 

 

Na temelju članka 6.(1) i 38(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne 

novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 100. sjednicu Vlade i nakon razmatranja 

Zapisnika sa 99.  sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

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 

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 odobravnju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 

2018.godinu Ministarstvu financija 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 24.04.2018.godine (utorak) sa početkom u 12:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

                                                                                                                 

 

 

   Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


