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Прњавор, јануар 2017

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

именовању в.д. члана Надзорног одбора Јавног предузећа

„Радио Прњавор“ Прњавор 

  

 

                               ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и им

                          ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине

 

2017. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

предузећа  

избор и именовање 

купштине општине 



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 75/04 и 78/11), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) и члана 197. Пословника Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), Скупштина општине Прњавор на 

4. сједници одржаној __.01.2017. године, донијела је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора  

Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор 

 

 

1. ___________________ из ___________, ________________, именује се за 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор, до завршетка поступка јавне конкуренције, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-111-46/16 од ______.2017. 

године, Милан Петровић из Доњих Вијачана, разријешен је дужности члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, због подношења оставке. 

 Како је мјесто члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ 

Прњавор остало упражњено, неопходно је именовати вршиоца дужности члана 

надзорног одбора до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са законом. 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине Прњавор, на сједници 

опдржаној ______.2017. године утврдила је приједлог кандидата и Скупштини општине 

Прњавор предложила именовање ____________________ из ______________, за 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-Прњавор“ 

Прњавор. 

У складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 75/04 и 78/11) и чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), ријешено је као у диспозитиву рјешења.  

 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року 

од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 

Број: 01-111-___/17                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: __.01.2017. године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              _____________________________ 

                                                                Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 


