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I. U V O D 

 
U izvještajnom periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine Vlada Županije 

Zapadnohercegovačke je djelovala u skladu s nadležnostima  utvrđenim Ustavom Županije 

Zapadnohercegovačke, te odredbama Zakona o Vladi i Poslovnika o radu Vlade Županije 

Zapadnohercegovačke. 

Izvješće o rade Vlade Županije Zapadnohercegovačke temeljeno je na izvješćima o 

radu  županijskih tijela uprave i  županijskih upravnih organizacija za 2018. godinu. 

Aktivnosti Vlade   fokusirane su na realizaciju županijske politike kroz  programskih ciljeva 

zadanih Programom rada Vlade za 2018. godinu. 

Najznačajnije aktivnosti Vlade u 2018. godini bile su usmjerene  ostvarivanje nekoliko 

strateških ciljeva, a to su: 

- poboljšanje financijske stabilnosti Županije, 

- odgovornost svih mjerodavnih subjekata za prikupljanje javnih prihoda,  

- provođenje smjernica za uspostavu i jačanje interne kontrole kod korisnika 

Proračuna,  

- stvaranje uvjeta za izgradnju socijalnog dijaloga,  

- izradu i donošenje obveznih planskih dokumenata iz oblasti prostornog uređenja i 

korištenja zemljišta,  

- donošenje niza akata koji će biti u funkciji  razvoja gospodarstva i povećanja 

životnog standarda građana, 

-  podizanje razine održivosti sustava socijalne zaštite na području Županije 

Zapadnohercegovačke, 

- usvajanje akcijskog plana 2018. - 2020. za provedbu Strategije razvitka Županije 

Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014. - 2020. godine, 

-  izradu planskog dokumenta „Plan razvoja turizma u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj“, 

-  stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja za razvoj gospodarstva, 

- definiranje mjera za provedbu Reformske agende, te određivanje rokova za 

njihovu provedbu, 

- unaprjeđenje stanja u oblasti kulture i športa, te  

- poboljšanje ekonomskog i socijalnog stanja na području Županije 

Zapadnohercegovačke kako bi  se ublažio trend iseljavanja stanovništva. 

 



Realizirajući prethodno zacrtane ciljeve  Vlada  je uložila maksimalne napore u 

stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja, očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih 

mjesta.   

To potvrđuju  i  podaci Službe za zapošljavanje  Županije Zapadnohercegovačke, 

prema kojima je u 2018. godini došlo do daljnjeg pada broja nezaposlenih u odnosu na 2017. 

godinu. Naime podatci su sljedeći : krajem 2018. godine prema službenim evidencijama 

zabilježeno je 10 820 nezaposlenih osoba, dok je  krajem 2017. godine taj broj iznosio 10 907 

nezaposlenih osoba. Broj evidentiranih nezaposlenih osoba  krajem 2018. godine manji je za 

87 osoba ili za 0.8 % u odnosu na broj evidentiranih nezaposlenih osoba krajem 2017. godine.  

Nadalje, prema evidenciji o aktivnim osiguranicima i poslodavcima koju vodi Porezna 

uprave Federacije BiH, krajem 2017. godine u Županiji Zapadnohercegovačkoj bilo je 

zaposleno 19 706 osoba, a krajem 2018. godine  zaposleno  je 20 439 osoba. Iz službenih 

podataka   je vidljivo da je  došlo do značajnog rasta broja zaposlenih osoba. 

Osigurana su sredstva za obavljanje pripravničkog staža kroz realizaciju Programa 

Federalnog zavoda za zapošljavanje, a sukladno Odluci o zapošljavanju vježbenika u 2018. 

godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim 

službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke.   

Vlada je usvojila Akcijski plan za provedbu Strategije  Županije 

Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije 2017. - 2019. godine. 

Usvojen je Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih 

i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i Odluka o usvajanju Programa zaštite 

i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2018. - 2023. godine, koji su upućeni Skupštini 

Županije Zapadnohercegovačke na razmatranje i usvajanje. 

Utvrđen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava vlasništva na nekretninama u korist 

Županije Zapadnohercegovačke. Primjena spomenute Odluke omogućila je utvrđivanje prava 

vlasništva nad nekretninama u korist Županije Zapadnohercegovačke i predstavlja poseban 

značaj za razvoj Županije, posebice u gospodarskom, infrastrukturnom i prostornom 

planiranju. 

Putem programa kapitalnih ulaganja Vlada je tijekom 2018. godine izdvojila sredstva 

u iznosu od 1.600 000 KM za poboljšanje cestovne infrastrukturne projekte i nabavu  četiri 

interventna vatrogasna vozila za općine Grude, Ljubuški i Posušje i Grad Široki Brijeg. 



Jedinicama lokalne samouprave su izdvojena su značajna sredstva,  utvrđena 

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.godinu, u iznosu od 850.000  KM  

namijenjenih za objekte vodnog gospodarstva. 

U izvještajnoj godini Vlada je za poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja 

izdvojila sredstva u iznosu od  milijun KM.  

U cilju podizanja razine održivosti sustava socijalne zaštite na području Županije, kao 

i pružanja novčane potpore za rođenje djece u  Županiji, Vlada je donijela Odluku o naknadi 

umjesto plaće  za vrijeme rada s polovinom punog radnog vremena uposlenima kod korisnika 

Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj. 

Nadalje, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke  na Odluku o 

sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijskih usluga koje 

se provode u Domu za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „ Marija- Naša nada“ 

za 2018. godinu, kao i sklapanju ugovora s javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski 

centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški za 2018. godinu. 

Brojčani podaci o radu Vlade u 2018. godini su sljedeći: 

Vlada je u 2018. godini održala 29 redovnih sjednica, na kojima je  razmotreno  284 

točke  dnevnog reda i 765 točaka po tekućim pitanjima. 

Dnevni red je u prosjeku sadržavao 9,79 točaka i 26,37 točaka po tekućim pitanjima. 

Sjednicama Vlade su, u pravilu, prethodile sjednice Kolegija, gdje se utvrđivao dnevni red 

sjednica Vlade i raspravljalo o najaktualnijim pitanjima koja su pripremljena za sjednicu 

Vlade i drugim značajnim pitanjima na kojima su usuglašavani stavovi Vlade. Svi članovi 

Vlade su aktivno sudjelovali u radu Vlade. 

U skladu sa svojim pravima, obvezama i odgovornostima, Vlada je u izvještajnom 

periodu predlagala donošenje županijskih zakona i drugih propisa. Razmotreno je i upućeno u 

skupštinsku proceduru: 

 9 prijedloga zakona,

 1  nacrt zakona,

 16 odluka,

 1 dokument,

 2    izvješća i

 1  program.

U istom periodu Vlada je iz svoje nadležnosti donijela 



 2 uredbe,  

 118 odluka,  

 51 rješenje,  

 42  izvješća i  

 18  planova i  programa. 

 

Tijekom izvještajne godine organizirano je niz sastanaka ili osiguravano sudjelovanje 

organiziranim sastancima, a u cilju zauzimanja stava i rješavanja aktualnih pitanja iz 

društvenog života: pravosuđa, školstva, zdravstva, unutarnjih poslova, socijalne politike, 

zapošljavanja, prava branitelja iz Domovinskog rata, unaprjeđenja poljoprivrede, procesa 

privatizacije poduzeća, unaprjeđenja cestovne infrastrukture, razvoja športa,  naplate prihoda, 

smještaja i rada pojedinih tijela uprave i dr. 

           Također, održano je niz susreta sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima, kao i 

predstavnicima međunarodnih organizacija i nevladinim udrugama. 

          Transparentnost rada Vlade u izvještajnom periodu osigurana je kroz prisutnost medija i     

nevladinih organizacija na sjednicama Vlade, kao i preko  službene web stranice  Vlade:   

www.vladazzh.com 

 

 

 

 

                          

II. POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA KOJI SU UPUĆENI  

SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE 

 

 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima 

Županije Zapadnohercegovačke 

2. Prijedloga Zakona o slatkovodnom ribarstvu 

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom Tužiteljstvu 

Županije Zapadnohercegovačke 

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu 

5. Prijedloga Zakona o ljekarničkoj djelatnosti 

6. Prijedlog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija 

7. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. 

godinu 

8. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 

9. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu 

http://www.vladazzh.com/


10. Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih

nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana 2018. - 2020.- za provedbu Strategije

razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014.- 2020.

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih

dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje

od 2018. do 2023. godine

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava vlasništva nad nekretninama u korist Županije

Zapadnohercegovačke

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Sveučilišta u

Mostaru o usvajanju Plana pravne integracije Sveučilišta u Mostaru

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju reprograma obveza po kreditnom zaduženju Županije

Zapadnohercegovačke prema Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava

Međunarodnog Monetarnog Fonda po IV Stand by aranžmanu Međunarodnog

monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i Hercegovine

16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju reprograma obveza po Podugovoru o zajmu za Projekt

Modernizacija bolnica u Bosni i Hercegovini – Faza II

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Grude za prihvaćanje reprograma

obveza po robnom kreditu Austria AG za Projekt vodoopskrbe općine Grude

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma

obveza po robnom kreditu UniCredit Bank Austria AG za „Projekt rekonstrukcije i

proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“

19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta na području Županije

Zapadnohercegovačke

20. Prijedlog Odluke o imenovanju županijskog pravobranitelja Županije 

Zapadnohercegovačke

21. Prijedlog Odluke o nabavi-kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č. broj

1375/1 k.o. Ljubuški

22. Odluka o davanju suglasnosti na rebalans financijskog plana Javne ustanove Ceste

Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu broj:01-611-1/18-107 od 3. srpnja

2018. godinu i Rebalans financijskog plana  Javne ustanove Ceste Županije

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu broj:01-UV-12/18 od 14.5.2018. godine.

23. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Rebalansa Financijskog plana

Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,

broj:01-1226-1/18-116 od 3. prosinca 2018. godine,  i Odluka o izvršenju Rebalansa

Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

za 2018., broj:U-V-12-31-3-2/18 od 7. studenog 2018. godine.

24. Odluka o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno

osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, broj:01-1225-1/18-116 od

3. prosinca 2018. godine,  i Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno

osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, broj:U-V-12-31-3-1/18 

od 7. studenog 2018. godine. 

25. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje Županije

Zapadnohercegovačke za 2019. godinu i procjenu plana za 2020. i 2021. godinu broj:



01-1241-1/18-3 od 31. prosinca 2018. godine i Financijski plan Službe za 

zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu i procjenu plana za 

2020. i 2021. godinu, broj: 05-00-2096/1-18 od 24. listopada 2018. godine. 

26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za 

zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, broj: 01-1214-2/18-3 

od 31. prosinca 2018. godine i Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za 

zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, broj: 05-00-2097/1-18 

od 24. listopada 2018. godine. 

27. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2019. – 2021. Godine 

28. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke  za razdoblje od 01.01. 

– 31.12.2017. godine 

29. Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu 

30. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu. 

 

 

 

III. SUKLADNO ZAKONU O VLADI ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE, 

VLADA JE DONIJELA VIŠE UREDBI, ODLUKA, RJEŠENJA I ZAKLJUČAKA 

(IZVORNI AKTI VLADE), KAO ŠTO SLIJEDI: 

 

UREDBE: 

 

1. UREDBA o dopuni Uredbe o uvjetima i načinu davanja u zakup šumskog 

zemljišta u državnom vlasništvu i zasnivanju prava služnosti  

2. UREDBA o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s 

visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj  

 

ODLUKE: 

 

1. ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno 

osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

2. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda 

za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

3. ODLUKA o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje 

Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

4. ODLUKA o usvajanju Akcijskog plana za provedbu Strategije Županije 

Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije 2017. – 2019.  

5. ODLUKA o dodjeli na korištenje imovine u vlasništvu Županije 

Zapadnohercegovačke Županijskom pravobraniteljstvu  

6. ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava 

ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2018. godinu  

7. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke  

8. ODLUKA o utvrđivanju visine položajnog dodatka županijskom pravobranitelju i 

zamjeniku županijskog pravobranitelja  

9. ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele 

sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenih Proračunom Županije 



Zapadnohercegovačke za 2018. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke  

10. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za 

naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s 

djecom  

11. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „KTM 

BRINA“ d.o.o. Posušje za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena 

na istražnom prostoru „Vinjani“ u općini Posušje  

12. ODLUKA o raskidu Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevnog 

kamena na eksploatacijskom polju „Polugrno“ u općini Široki Brijeg  

13. ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele 

sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih 

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke Zapadnohercegovačke za 2018 

godinu  

14. ODLUKA o raskidu Ugovora o koncesiji za eksploataciju arhitektonsko-

građevnog kamena na ležištu „Bokoćuša“ u općini Ljubuški  

15. ODLUKA o usvajanju objedinjenih odgovora na Upitnik Europske komisije na 

jezicima koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini  

16. ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za potpore u 

poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018.  

17. ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi 

za šumarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima 

raspodjele sredstava za 2018.  

18. ODLUKA o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi 

za šumarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima 

raspodjele sredstava za 2018.  

19. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke  

20. ODLUKA o donošenju programa utroška sredstava “Tekući prijenosi za zaštitu 

okoliša’’ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

21. ODLUKA o usvajanju objedinjenih odgovora na Upitnik Europske komisije na 

engleskom jeziku  

22. ODLUKA o proglašenju 1. ožujka 2018. godine neradnim danom  

23. ODLUKA o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama 

poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj  

24. ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavoda za 

odgoj i obrazovanje za 2018.  

25. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne 

ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2018.  

26. ODLUKA o Programu utroška sredstava„Tekući prijenosi za programe kulture“ 

utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

27. ODLUKA o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih 

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

28. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva 

unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke  

29. ODLUKA o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna 

agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG“ utvrđenih Proračunom 

Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  



30. ODLUKA o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u 

Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018.  

31. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju 

Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG  

32. ODLUKA o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana Javne 

ustanove ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2017.  

33. ODLUKA o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane 

potpore u poljoprivredi  

34. ODLUKA o odobravanju uništenja trajno oduzete imovine  

35. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. „Tekući prijenosi za političke stranke“  

36. ODLUKA o dopuni Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih 

kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj  

37. ODLUKA o naknadi umjesto plaće za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta i 

naknadi plaće za vrijeme rada s polovinom punog radnog vremena uposlenima kod 

korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj  

38. ODLUKA o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu 

imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31.12.2017. 

godine  

39. ODLUKA o proglašenju 30. ožujka 2018. godine neradnim danom u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj  

40. ODLUKA o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim 

tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i 

tijelima Županije Zapadnohercegovačke  

41. ODLUKA o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije 

„Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom 

Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

42. ODLUKA o raspoređivanju sredstava „Tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, 

Studentski centar u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje“ utvrđenih Proračunom 

Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

43. ODLUKA o pokretanju stečajnog postupka nad poduzećem Građevinsko poduzeće 

p.o.„Novogradnja“ Široki Brijeg  

44. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne 

ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje  

45. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za prijem rukovodećeg državnog 

službenika – ravnatelj Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke  

46. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za 

poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke  

47. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Stručne službe Vlade Županije Zapadnohercegovačke  

48. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta 

u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1/1 

k.o. Studenci, Ljubuški  

49. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta 

u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1934/1 

k.o. Turčinovići i dijelu k.č. broj 3189/1 k.o. Buhovo, Široki Brijeg  

50. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije 

Zapadnohercegovačke  



51. ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za 

koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

52. ODLUKA o izmjeni Odluke o Programu utroška sredstava “Tekući prijenosi za 

programe kulture” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

53. ODLUKA o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom 

Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

54. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Srednje 

strukovne škole Posušje  

55. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. za Tekuće prijenose za političke stranke za 

razdoblje siječanj-ožujak 2018.  

56. ODLUKA o uspostavljanju koordinacije tijela uprave u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj pri provedbi aktivnosti u području europskih integracija  

57. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju 

Srednje strukovne škole Ruđera Boškovića Ljubuški  

58. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o utemeljenju 

Srednje strukovne škole Široki Brijeg  

59. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Glazbene škole Ljubuški  

60. ODLUKA o donošenju Plana utroška sredstava “Tekući prijenosi za objekte 

vodnog gospodarstva” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 

2018.  

61. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije 

Zapadnohercegovačke  

62. ODLUKA o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvitka Županije 

Zapadnohercegovačke  

63. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje prijevoza 

učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

64. ODLUKA o prijenosu sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih 

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

65. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za 

zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava  

66. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju ugovora s Javnom 

ustanovom edukacijskorehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s 

teškoćama u razvoju Ljubuški  

67. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju mjera zdravstvene 

zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijskih usluga koje se provode u Domu za 

djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija - Naša nada“ za 2018.  

68. ODLUKA o privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava 

Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽZH kao i načinu njihovog propisivanja i 

izdavanja  

69. ODLUKA o osnivanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u 

Županiji Zapadnohercegovačkoj  

70. ODLUKA o izmjenama Odluke o Planu i programu održavanja i zaštite, 

rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2018.  

71. ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u 

Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018.  

72. ODLUKA o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg 

odmora (regres) za 2018.  



73. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove

ceste ŽZH za 2018.

74. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, za Tekuće prijenose za političke stranke za

razdoblje travanj-lipanj 2018.

75. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. za Tekuće prijenose za političke stranke za

razdoblje srpanj-rujan 2018.

76. ODLUKA o potvrđivanju tehnički finaliziranih i usuglašenih odgovora na dodatna

pitanja iz Upitnika Europske komisije

77. ODLUKA o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za programe kulture’’ utvrđenih

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

78. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeće Zavoda za

zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za

investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno

osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

79. ODLUKA o prenamjeni računa za posebne namjene – posebnog transakcijskog

računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva dobivena iz EU fondova i

međunarodnih organizacija u račun za posebne namjene – posebni transakcijski

račun u okviru jedinstvenog računa riznice za uplatu predujma od Agencije za

regionalni razvoj Republike Hrvatske za projekt PESCAR

80. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za projekt izgradnje trake za spora vozila

m 6.1 dionica Posušje-Široki Brijeg od 12+913 km do 16+994,27 km

81. ODLUKA o prijenosu sredstava Studentskom centru u Mostaru utvrđenih

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

82. ODLUKA o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu stručne komisije za davanje

mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog

uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke

83. ODLUKA o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za zaštitu okoliša’’ utvrđenih

Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

84. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog

plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2018.

85. ODLUKA o pokretanju likvidacijskog postupka nad poduzećem Tip p.o. Posušje

86. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava

služnosti puta na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu kroz parcelu k.č. broj

3924/1 k.o. Konjsko Bare, Posušje

87. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog

zemljišta u državnom vlasništvu poradi postavljanja objekta bazne stanice mobilne

telefonije na dijelu k.č. broj 3924/1 k.o. Konjsko Bare, Posušje

88. ODLUKA o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Županije Zapadnohercegovačke

89. ODLUKA o prodaji neposrednom pogodbom nekretnine označene kao k.č. 98/3

k.o. Vitina Donja

90. ODLUKA o odobravanju uništenja trajno oduzete imovine

91. ODLUKA o Programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim

tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i

tijelima Županije Zapadnohercegovačke

92. ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog

gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2018.



93. ODLUKA o donošenju plana energetske učinkovitosti za područje Županije

Zapadnohercegovačke za razdoblje 2016.-2018.

94. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog

zemljišta u državnom vlasništvu poradi podizanja višegodišnjih nasada na dijelu

k.č. broj 1658/71 k.o. Posušje, dijelu k.č. broj 1658/72 k.o. Posušje i dijelu k.č.

broj 483/1 k.o.o. Posušje, Posušje 

95. ODLUKA o pristupanju izrade plana razvoja turizma Županije 

Zapadnohercegovačke za razdoblje 2019. - 2026. 

96. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih vozila

97. ODLUKA o izmjeni i dopunama Odluke o donošenju programa utroška sredstava

„Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije

Zapadnohercegovačke za 2018.

98. ODLUKA o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji

za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom

Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

99. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o

zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih

nasada na dijelu k.č. broj: 3968 k.o. Uzarići, Široki Brijeg

100. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Rebalansa financijskog 

plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

101. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana Zavoda za 

zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018.  

102. ODLUKA o davanju suglasnosti na projektni zadatak za izradu „Programa 

opskrbe vodom za piće na prostoru Županije Zapadnohercegovačke“  

103. ODLUKA o darovanju vatrogasnih vozila  

104. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju dužnosti ravnatelja 

Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG  

105. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. ravnatelja Javne 

ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG  

106. ODLUKA o davanju suglasnosti na protokol o postupanju nadležnih tijela o 

prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba  

107. ODLUKA o određivanju potpisnika platnih transakcija preko transakcijskog 

računa Proračuna Županije Zapadnohercegovačke  

108. ODLUKA o određivanju potpisnika naloga depozitnog računa javnih prihoda 

Proračuna Županije Zapadnohercegovačke  

109. ODLUKA o otvaranju posebnog kartičnog računa u okviru Jedinstvenog 

računa riznice, načinu uplate sredstava, ovlaštenju za potpisivanje ugovora s 

poslovnom bankom, plaćanju i evidentiranju troškova  

110. ODLUKA o proglašenju 24. prosinca 2018. godine neradnim danom  

111. ODLUKA o povlačenju prijedloga za pokretanje likvidacijskog postupka nad 

pravnom osobom Sloga d.o.o. Široki Brijeg 

112. ODLUKA o rasporedu dobiti iskazane po godišnjem obračunu „šumsko-

gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje za 2017. 

godinu  

113. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna 

„šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje za 

2017. godinu  

114. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, za Tekuće prijenose za političke stranke za 

razdoblje listopad-prosinac 2018.  



115. ODLUKA o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja 

Županije Zapadnohercegovačke na dan 31.12.2018. godine  

116. ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje 

Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu i procjenu plana za 2020. i 2021.  

117. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana 

Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019.  

118. ODLUKA o izmjenama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava 

„Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018.  

119. ODLUKE 

 

 

RJEŠENJA: 

 

 

1. RJEŠENJE o imenovanju članova u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje primjene 

Kolektivnog ugovora za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije 

Zapadnohercegovačke  

2. RJEŠENJE o razrješenju Povjerenstva za prizive državne službe Županije 

Zapadnohercegovačke  

3. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za prizive državne službe Županije 

Zapadnohercegovačke  

4. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d.o.o. 

Široki Brijeg  

5. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d.o.o. 

Široki Brijeg  

6. RJEŠENJE o imenovanju Tima za monitoring provedbe protokola o suradnji 

između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i projekta integriranog lokalnog 

razvoja  

7. RJEŠENJE o razrješenju člana Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom  

8. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upravljanje 

oduzetom imovinom  

9. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za 

mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Županije Zapadnohercegovačke  

10. RJEŠENJE o imenovanju osobe ovlaštene za obavljane ovlasti i obveza na osnovi 

državnog kapitala u poduzeću TIP p.o. Posušje  

11. RJEŠENJE o razrješenju predstavnika u privremenom Odboru za Instrument 

pretpristupne pomoći (IPA II)  

12. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika u privremeni Odbor za Instrument 

pretpristupne pomoći (IPA II)  

13. RJEŠENJE o razrješenju Županijskog odbora za razvitak za provedbe Strategije 

razvitka Županije Zapadnohercegovačke  

14. RJEŠENJE o imenovanju Županijskog odbora za razvitak za provedbu Strategije 

razvitka Županije Zapadnohercegovačke  

15. RJEŠENJE o razrješenju predsjedavajućeg i člana Policijskog odbora Županije 

Zapadnohercegovačke  

16. RJEŠENJE o imenovanju predsjedavajućeg i člana Policijskog odbora Županije 

Zapadnohercegovačke  

17. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Zavoda za pravnu pomoć Županije 

Zapadnohercegovačke  



18. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Zavoda za pravnu pomoć Županije

Zapadnohercegovačke

19. RJEŠENJE o imenovanju branitelja Zavoda za pravnu pomoć Županije

Zapadnohercegovačke

20. RJEŠENJE o razrješenju člana i zamjenika člana Stegovnog vijeća za provedbu

postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i namještenika u

tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

21. RJEŠENJE o imenovanju člana i zamjenika člana Stegovnog vijeća za provedbu

postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i namještenika u

tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

22. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Ante Brune Bušića Rakitno

23. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Franice Dall’era Vir

24. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Vranić Posušje

25. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Ivana Mažuranića Posušje

26. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole fra

Stipana Vrljića Sovići

27. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Ruđera Boškovića Grude

28. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci

29. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Biograci

30. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Kočerin

31. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Druge osnovne

škole Široki Brijeg

32. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Prve osnovne škole

Široki Brijeg

33. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Marka Marulića Ljubuški

34. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole

Ivane Brlić Mažuranić Ljubuški

35. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje strukovne

škole Posušje

36. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Gimnazije fra Grge

Mrtića Posušje

37. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje strukovne

škole Široki Brijeg

38. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje strukovne

škole Ruđera Boškovića Ljubuški

39. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Gimnazije Ljubuški

40. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije

Zapadnohercegovačke

41. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije

Zapadnohercegovačke



42. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji

Zapadnohercegovačkoj

43. RJEŠENJE o razrješenju komisije za kadrovska i administrativna pitanja

44. RJEŠENJE o imenovanju komisije za kadrovska i administrativna pitanja

45. RJEŠENJE o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije

Zapadnohercegovačke

46. RJEŠENJE o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih

sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog

inventara Županijskih ministarstava i uprava

47. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih

sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana,

kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije

Zapadnohercegovačke

48. RJEŠENJE o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva

obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

49. RJEŠENJE o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva, Ministarstva pravosuđa

i uprave Županije Zapadnohercegovačke

50. RJEŠENJE o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva unutarnjih

poslova Županije Zapadnohercegovačke

51. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o privremenom vršenju dužnosti poslova

ravnatelja Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke

52. RJEŠENJA

ZAKLJUČCI: 

1. ZAKLJUČCI o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke za 2017.

2. ZAKLJUČCI o odobravanju raspodjele sredstava iz Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke za 2018.

3. ZAKLJUČCI o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke za 2018.

4. ZAKLJUČCI o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke za 2018.

5. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Županije

Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

6. ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste koordinatora za proces europskih integracija i

njihovih zamjenika

7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2018.

8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

9. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije

Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018.

10. ZAKLJUČCI



Cjelovit pregled uredbi, odluka i rješenja koje je donijela Vlada Županije 

Zapadnohercegovačke sadržano je u XXIV broja Narodnih novina Županije 

Zapadnohercegovačke koje su izišle u 2018. godini. 

IV. ANALITIČKO - INFORMATIVNA DJELATNOST

1. Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća u 2017. godini

2. Izvješće o radu Županijskog stožera Civilne zaštite za 2017. godinu

3. Izvješće o radu Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

4. Program rada Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

5. Izvješće o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za

2017. godinu

6. Plan i Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

za 2018. godinu

7. Izvješće o radu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za

2017. godinu

8. Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za

2018. godinu

9. Izvješće o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

10. Program rada Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

11. Izvješće o radu Uprave za inspekcijeske poslove Županije Zapadnohercegovačke za

2017. godinu

12. Plan i Program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

za 2018. godinu

13. Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2017.

godinu

14. Plan i Program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

godinu

15. Izvješće o radu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

16. Plan i Program rada Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2018.

godinu



17. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke 

za 2017. godinu 

18. Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 

2017. godinu 

19. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije 

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine 

20. Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. 

godinu 

21. Plan rada Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 

22. Izvješće o radu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije 

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu 

23. Plan rada Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 

24. Izvješće o radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije 

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu 

25. Plan rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 

26. Izvješće o radu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša 

Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu 

27. Plan i program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša 

Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 

28. Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu 

29. Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s financijskim 

planom za 2018. godinu 

30. Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije 

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu 

31. Program rada Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 

32. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2017. 

godinu 

33. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke s 

financijskim planom za 2018. godinu 

34. Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2017. godini 

35. Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za  2017. 

godinu 

36. Plan i program rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za  2018. 

godinu 

37. Izvješće o radu Javne ustanove Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke - 

HERAG za  2017. Godinu 

38. Plan rada Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke  - 

HERAG za 2018. godinu. 

39. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva  

40. Izvješće o izvršenju proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2017. godine- periodično 



41. Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu

42. Izvješće o radu Policijskog odbora za 2017. godinu

43. Izvješće o radu Stegovnog vijeća Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 15.

09. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine

44. Izvješće o radu Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za

2017. godinu

45. Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom Županije

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

46. Izvješće o radu Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu

pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti za 2017. godinu

47. Izvješće o radu Povjerenstva za prizive državne službe Županije 

Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

48. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja za 2017.

godinu

49. Izvješće o izvršenju proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1.

siječnja do 31. ožujka 2018. godine

50. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije 

Zapadnohercegovačke  za 2018. godinu za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine

51. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2017.

godinu

52. Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018.

godinu

53. Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018.

godinu

54. Godišnje izvješće o poslovanju gospodarskog društva „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje

za period od 01. 01. – 31. 12. 2017. godine

55. Godišnje izvješće o razvoju sa izvješćem o provedbi Strategije za 2017. godinu –

podneseno od Ureda Vlade za europske integracije ŽZH

56. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 01.

siječnja do 30. lipnja 2018. godine

57. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

58. Godišnji izvještaj o poslovanju gospodarskog društva „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki

Brijeg za period od 01.01.-31.12.2017. godine

59. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije 

Zapadnohercegovačke za 2018. godinu za razdoblje  siječanj – rujan 2018. godine

60. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1.

siječnja do 30. rujna 2018. godine






