
Temeljem  članka 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine 
Zeničko-dobojskog kantona», pročišćeni tekst,  broj: 7/10), a u vezi sa člankom 62. Zakona o 
namještenicima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/05), Vlada Zeničko-
dobojskog kantona, na 60. sjednici, održanoj 23.06.2016. godine,  d o n o s i  
 
 
 
 
 

RR JJ EE ŠŠ EE NN JJ EE   
o imenovanju Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva za namještenike zaposlene u 

kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu 
 
 

Članak 1. 
(Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva) 

 
U Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za namještenike zaposlene u kantonalnim i 

općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: 
Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za namještenike), imenuje se: 

1. Haris Hrgić, predsjednik; 
2. Dragan Galić, član; 
3. Melih Karan, član,  

 
i zamjenici članova Povjerenstva: 

1. Azra Smailbegović-Đuherić, zamjenik predsjednika; 
2. Branka Marković, zamjenik člana; 
3. Emsudin Šarić, zamjenik člana, 

 
za tajnika Povjerenstva imenuje se Alma Hrnjić, a za zamjenika Nada Bambur.  
 

Članak 2. 
(Ovlaštenje Povjerenstva) 

 
Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za namještenike provodi postupak sukladno 

primjenom odredbi Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost 
dražavnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/04 i 75/09). 
 

Članak 3. 
(Mandat Povjerenstva) 

 
Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za namještenike imenuje se na period od dvije 

godine, a predmete pristigle po isteku mandata dosadašnjeg Povjerenstva pa do dana stupanja na 
snagu ovog rješenja, rješavat će Povjerenstvo imenovano ovim rješenjem. 
 

Članak 4. 
(Poslovnik o radu Povjerenstva) 

 
Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo za namještenike donosi Poslovnik o radu koji 

usvaja  većinom glasova. 
 



 
Članak 5. 

(Stupanje na snagu) 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-
dobojskog kantona“. 
 
 
 
 
 
 

Datum, 23.06.2016. godine 
Broj: 02-                       /16. 

Z e n i c a  
 
DOSTAVLJENO: 
1 x Imenovanim (putem resornog ministarstva), 
1 x Ministarstvo za pravosuđe i upravu, 
1 x U pismohranu. 

PREMIJER  
 

Miralem Galijašević  


