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lignita na lokalitetu "Čelebić" na prostoru općine
Livno.

na lokalitetu "Čelebić" u općini Livno, metodom
poziva.

II.

II.

Određuje se i ovlašćuje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, da u ime Koncesora - Vlade Hercegbosanske županije, zaključi
i potpiše Ugovor o koncesiji uz prethodno dostavljeno Mišljenje Županijskog javnog pravobranitelja.

Odobrava se Povjerenstvu za koncesije, postupak
pregovora
s
ponuđačem
"UGLJENINVEST" d.o.o. Livno o svim segmentima dodjele koncesije, sukladno s definiranim
kriterijima iz Poziva za dodjelu koncesije.
III.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanske županija
VLADA
Broj:01-02-43-3/10
Livno, 10. lipnja 2010. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), i članka 30. Uredbe o postupku dodjele
koncesija ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/04), a na prijedlog Povjerenstva za
koncesije Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 10.
lipnja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za eksploataciju
mineralne sirovine lignita na lokalitetu "Čelebić" u općini Livno, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i
pripremanja ugovora o koncesiji

Ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva da
pripremi i dostavi Vladi Hercegbosanske županije
na uvid prijedlog Ugovora o dodjeli koncesije
Koncesionaru "UGLJENINVEST" d.o.o. Livno.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanske županija
VLADA
Broj:01-02-43-2/10
Livno, 10. lipnja 2010. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96) i članka 5.
stavak 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
2/06), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 10. lipnja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju visine početne godišnje naknade
za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj
zoni Buško jezero

I.

I.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za koncesije
Hercegbosanske županije od 27. svibnja 2010.
godine, o provedenom postupku za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine lignita

Ovom Odlukom utvrđuje se visina početne
godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava
na ribolovnoj zoni Buško jezero.
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II.
Visina početne godišnje naknade za korištenje
ribolovnog prava na ribolovnoj zoni iz točke I.
ove Odluke određuje se u iznosu od 20.000,00
KM.
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
primjena Odluke o visini naknade i raspisivanju
natječaja za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero isključivo za športskorekreacijski ribolov ribarstvu ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 5/06).

nje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika
u dječjem vrtiću (u daljem tekstu:
vježbenici).
Članak 2.
Stručne ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika (u
daljnjem tekstu: stručni ispit) organizira i provodi
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Hercegbosanske županije, u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
II. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA
STRUČNOG ISPITA
Članak 3.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanske županija
VLADA
Broj:01-02-124-1/10
Livno, 10. lipnja 2010. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 37. stavak 6. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj: 8/09.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK
o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita
odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, način
i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža i polaga-

Svrha je pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita osposobiti odgojitelje i stručne suradnike za uspješno, stručno i samostalno obavljanje
poslova u dječjem vrtiću (u daljem tekstu: vrtić).
Vježbenički staž traje godinu dana.
Članak 4.
Vježbenik u pedagoškom odgoju je odgojitelj
i stručni suradnik bez radnog iskustva u struci.
Vježbenikom iz stavka 1. ovog članka smatra se i
odgojitelj i stručni suradnik koji, je prije nego što
se zaposlio u vrtiću, na poslovima i zadaćama odgojitelja i stručnog suradnika, stekao najmanje 12
mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan vrtića.
Vrtić može osobama bez radnog iskustva
omogućiti osposobljavanje i bez zasnivanja radnog odnosa kroz volonterski rad. Volonterski staž
traje najdulje godinu dana, a nakon isteka tog roka
te osobe mogu polagati stručni ispit.
Članak 5.
Stažiranje vježbenika iz članka 4. ostvaruje se
na temelju programa koji izrađuje ravnatelj vrtića
u suradnji s mentorom i vježbenikom. Cjelovit
program stažiranja vrtić je obvezan donijeti najkasnije 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
Zadaća je ravnatelja vrtića i mentora vježbenika izraditi prijedlog programa stažiranja, pružati
vježbeniku pedagošku, metodičku i svaku drugu
pomoć te pratiti njihovo napredovanje.
Članak 6.
Evidenciju o ostvarivanju programa stažiranja
vježbenika obvezno vodi ravnatelj.

