
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavske 

Vlada 

Broj: 01-49-363/18 

         Orašje, 13.08.2018.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 110. sjednicu Vlade 

Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 109. sjednice Vlade, predlažem sljedeći: 

 

Dnevni   red  

 

1. Prijedlog odluke o vrsti temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u 

primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim 

potporama za 2018. godinu 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite  

okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u 

općini Odžak 

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

2018. godinu Ministarstvu unutarnjih poslova 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 

Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike petih 

razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja na području Županije Posavske a 

prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe 

5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz  Proračunom Županije Posavske za 

2018. godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti 

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

2018. godinu vjerskoj zajednici na ime obnove, izgradnje sakralnih objekata 

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

2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Franjevački samostan 

Tolisa 

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

2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Potrošačka jedinica 

Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala 

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

2018. godinu Ministarstvu prosvjete znanosti, kulture i športa – OK Napredak Odžak 

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana energetske učinkovitosti na području Županije 

Posavske za period 2016.-2018.godine 

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec srpanj 

i kolovoz tekuće godine 

 

Materijal pod rednim brojem 10. biti će vam proslijeđena na službene e-mail adrese 

 

Sjednica Vlade će se održati dana 14.08.2018.godine (utorak) sa početkom u 10:00 sati u 

sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.  

 

 

 

                                                                                                         Predsjednik Vlade 

 

                                                                                                   ____________________ 

                                                                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif. 


