
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-83/18 

         Orašje, 06.03.2018.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 96. sjednicu Vlade i nakon razmatranja 

Zapisnika sa 91.  i  95. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o odobravanju uplate doprinosa za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem  

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (ŽU civilne zaštite) 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Zavod za pružanje pravne pomoći) 

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

2018.godinu Vladi Županije Posavske 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministastvu financija Županije Posavske za provođenje 

postupka javne nabave za sukcesivno obavljanje usluga funkcionalne podrške trezorskom 

sustavu financijskog upravljanja za Ministarstvo financija Županije Posavske 

6. Prijedlog pravilnika o postupku i načinu dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu države na kojem zemljišno-knjižno stanje nije uređeno 

7. Prijedlog rješenja o naknadi članovima Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, 

obveza i sitnog inventara 

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske 

9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o dodatnom stipendiranju 

redovitih studenata u akademskoj 2017./2018.godini 

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

Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade 

11. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Općinskom pravobraniteljstvu Odžak 

12. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zajedničkoj službi Vlade Županije 

Posavske 

13. Prijedlog zaključka o davanju  suglasnosti 

14. Prijedlog zaključka o davanju  suglasnosti za produživanje volonterskog rada 

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

veljaču tekuće godine 

 

Materijal pod rednim brojem  2. biti će Vam dostavljen na službene e-mail adrese 

 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 07.03.2018.godine (srijeda) sa početkom u 14:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

                                                                                                                 

 

   Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                             __________________ 

                                                                                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 

 
 


