
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-275/18 

        Orašje, 28.06.2018.godine 

 

 

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije 

Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 106. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 105. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o načinu dodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 

2018. godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udrugama građana“ 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osnivanje Predstavništva četiri županije pri 

Europskoj uniji 

3. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj 

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije 

Posavske za 2018. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Mostaru 

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

2018. godinu Ministarstvu financija – Općina Orašje 

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

2018. godinu Vladi Županije Posavske 

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

2018. godinu Ministarstvu financija 

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

2018. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike 

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

2018. godinu Ministarstvu financija – Općina Domaljevac – Šamac 

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

2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata 

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

2018. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti 

13. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2018. 

godinu 

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

Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za informiranje 

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

2018. godinu općini Domaljevac – Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime 

sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2017./2018. godine 

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti centralnoj Osnovnoj školi 

Stjepana Radića u Boku za provođenje postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje 

školskog dvorišta 

17. Prijedlog odluke o odobravanju uplate dodatnih doprinosa za staž osiguranja sa uvećanim 

trajanjem 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu 

utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu 

19. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava iz Grantova za 

vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za monitoring u Županiji Posavskoj 

21. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po javnom poziva 

dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godine neprofitnim 

organizacijama i udrugama građana 

22. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu gospodarstva i 

prostornog uređenja 

23. Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske 2019-2021 

 

 

Materijal pod rednim brojem 23. bit će Vam dostavljen na službene e-mail adrese. 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 29.06.2018.godine (petak) sa početkom u 10:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


