
 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-254/18 

         Orašje, 15.06.2018.godine 

 

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

Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 105. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon 

razmatranja Zapisnika sa 104. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Nacrt zakona o oružju i streljivu 

2. Prijedlog odluke o usvjanju  Programa utroška sredstava iz Grantova za povratak 

rasljenih osoba utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu  

3. Prijedlog odluke o predlaganju kandidata za imenovanje u Upravni odbor Federalnog 

zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

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

2018.godinu iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta Ministarstvu poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske 

5. Prijedlog odluke o opisu posla i uvjetima koje mora ispunjavati šef Ureda za povratak 

raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije 

Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe - sastavnih dijelova ljetnih 

policijskih uniformi 

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije 

Posavske za 2018.godinu 

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora 

uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kantonalnom sudu Odžak za provođenje postupka 

javne nabavke - radovi na sanaciji krova na zgradi Kantonalnog suda Odžak 

10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije 

11. Prijedlog zaključka o davnju suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu 

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavnje djelatnika 

13. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske 

14. Prijedlog zaključka  

15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupnička pitanja 

16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2017.godinu Županijske bolnice u Orašju 

17. Plan i program rada za 2018.godinu Županijske bolnice u Orašju 

 

Materijali za točke navede pod rednim brojevima 1.,3.,14.,16. i 17. biti će Vam 

dostavljeni na e-mail adrese. 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 18.06.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 14:00 

sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

                                                                                                     

 

       Predsjednik Vlade 

 

                                                                                             ________________________ 

                                                                                             Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


