
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-302/18 

         Orašje, 12.07.2018.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 107. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 106. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

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

Posavske za 2018. godinu na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo 

utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu 

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

2018.godinu s pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji 

Posavskoj 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na 

sanaciji kanala Kamenica  

6.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na 

zacijeljivanju dijela kanala Doljanski-Grabić za izgradnju čeonog zida 

7. Prijedlog odluke o osnivanju vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u 

Županiji Posavskoj 

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

2018.godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavke 

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

2018.godinu Udruzi matematičara Ruđera Boškovića Mostar 

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

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

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje u Orašju za provođenje 

postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama 

za školsku 2018./2019.godinu 

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

2018.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

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

2018.godinu Ministarstvu financija 

14. Prijedlog odluke o davnju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za 

dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju 

upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za 

dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim 

obrtima 

 

 

 

 

 

 



 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za 

dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju 

nabavke osnovnih (stalnih) sredstava 

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za 

dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava za subvencioniranje troškova 

prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije 

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za 

dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata 

na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava 

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

Posavske 

20. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika 

korisnika Proračuna Županije Posavske 

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupničkao pitanje 

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

mjesec lipanj tekuće godine 

23. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske 

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

2018.godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj 

 

 

Materijal pod rednim brojem 14.,15.,16.,17. i 18.. bit će Vam dostavljen na službene e-mail 

adrese. 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 13.07.2018.godine (petak) sa početkom u 10:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


