
Na osnovu članka 16. stavka 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Pročišćeni tekst 
(“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u svezi sa člankom 7. Odluke o 
kreditiranju stambenih potreba mladih („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/15), 
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 144. sjednici, održanoj dana 24.05.2018. godine,   d o n o s i 
 
 
 
 

RR JJ EE ŠŠ EE NN JJ EE   
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za 

izradu uvjeta i kriterija za odobravanje kredita 
 
 

Članak 1. 
(Predsjednik, članovi Povjerenstva) 

Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za 
izradu prijedloga Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih 
potreba mladih (u daljem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Nada Delibašić, predsjednik Povjerenstva,  
2. Adis Čehić, član, 
3. Ružica Jukić-Ezgeta, član, 
4. Zahida Šišić, član 
5. Indira Heganović, član, 
6. Mersudina Kovačević, član, 
7. Azra Smailbegović, član, 
8. Ilija Zovko, član, 
9. Damir Jukić, član. 

 
Članak 2. 

(Ovlaštenje Povjerenstva) 
Zadatak Povjerenstva je da: 
a) izradi i putem Ministarstva za pravosuđe i upravu dostavi Vladi Zeničko-dobojskog 

kantona, prijedlog Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih 
potreba mladih; 

b) sačini i po prethodnoj suglasnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: 
Vlada) raspisuje javni poziv za odobravanje kredita; 

c) provede postupak rješavanja po zahtjevima u pogledu ispunjavanja općih i posebnih 
uvjeta i izvrši bodovanje podnositelja zahtjeva; 

d) utvrdi i objavi nacrt rang liste u jednoj od dnevnih novina i na web stranici Zeničko-
dobojskog kantona, te nakon razmatranja i odlučivanja po eventualnim prigovorima, prijedlog rang 
liste dostavi Vladi na suglasnost. 
 

Članak 3. 
(Poslovnik o radu Povjerenstva) 

Način rada i odlučivanja Povjerenstvo će urediti Poslovnikom o radu Povjerenstva. 
 

Članak 4. 
(Naknada Povjerenstva) 

Ovlašćuje se ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu da posebnim rješenjem utvrdi 
naknadu za rad Povjerenstva. 
 
 



 
 

Članak 5. 
(Prestanak važenja ranijeg Rješenja) 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za izradu uvjeta i kriterija za 
odobravanje kredita („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/15). 
 

Članak 6. 
(Stupanje na snagu) 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Zeničko-dobojskog kantona“. 
 
 
 
 
 
 
 
Broj: 02-34-8771/18. 
Datum, 24.05.2018. godine 
Z e n i c a  
 
DOSTAVLJENO: 
1x Ministarstvo za pravosuđe i upravu, 
1x Ured premijera, 
1x Ministarstvo financija, 
1x Članovima Povjerenstva, 
1x “Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, 
1x a/a. 

PREMIJER 

Miralem Galijašević 


