Temeljem članka 16. stavka 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“, pročišćeni tekst, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za
pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 124. sjednici, održanoj dana 11.09.2013.
godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Radne skupine za izradu Prijedloga Kriterija i mjerila za sklapanje i
potpisivanje vansudskih nagodbi na teret proračuna Zeničko-dobojskog kantona
Članak 1.
(Predsjednik, članovi radne skupine)
(1) Imenuje se Radna skupina za izradu prijedloga Kriterija i mjerila za sklapanje i
potpisivanje vansudskih nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena
pravomoćnim sudskim odlukama državnim službenicima i namještenicima organa državne službe,
sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Zeničko-dobojskog kantona, javnim
obrazovnim ustanovama u državnoj svojini koje se financiraju iz Proračuna Zeničko-dobojskog
kantona kao i prema drugim osobama koje imaju potraživanje iz Proračuna Zeničko-dobojskog
kantona na temelju pravomoćnih sudskih odluka.
(2) Za članove Radne skupine iz stavka (1) ovog rješenja, imenuju se:
1. Ružica Jukić-Ezgeta - Ministarstvo za pravosuđe i upravu, predsjednik;
2. Meliha Omerspahić - Ministarstvo za pravosuđe i upravu, član;
3. Adis Čehić - Ministarstvo financija, član;
4. Maid Pračić - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, član;
5. Aida Mujić - Ministarstvo unutarnjih poslova, član;
6. Haris Hrgić - Stručna služba Vlade, član;
7. Zlata Marjanović - Kantonalni pravobranitelj u Zenici, član;
8. Edina Valjevac - predstavnik Samostalnog sindikata službenika i namještenika u
organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH- Koordinacioni
odbor Zeničko-dobojskog kantona, član.
Članak 2.
(Zadatak skupine)
Zadatak Radne skupine iz članka 1. ovog rješenja je da izradi Prijedlog Kriterija i mjerila za
sklapanje i potpisivanje ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja
su dosuđena pravomoćnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne
službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Zeničko-dobojskog kantona,
javim obrazovnim ustanovama u državnoj svojini koje se finciraju iz Proračuna Zeničko-dobojskog
kantona kao i prema drugim osobama koje imaju potraživanje iz Proračuna Zeničko-dobojskog
kantona na temelju pravomoćnih sudskih odluka i dostavi Vladi Kantona.
Članak 3.
(Rok)
Rok za izvršenje zadatka iz člana 1. ovog Rješenja je 30 dana od dana imenovanja radne
skupine.

Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničkodobojskog kantona“.

Broj: 02/13.
Datum, 11.09.2013. godine
Zenica
DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
1x Imenovani (putem ministarstva),
1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,
1x a/a.
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