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Прњавор, јун 2019. године

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

разрјешењу чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор  

 

                                    ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и им

                                                ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине

 

. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

избор и именовање 

купштине општине 



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

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 37. Статута општине 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. и члана 167. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на __. сједници 

одржаној _____.2019. године донијела је 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор  

 
 

1) Разрјешавају се дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор: 

1. Александра Татаревић Главендекић,  

2. Драгиша Тихомировић,  

3. Бојан Шморхај. 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 
Образложење 

Рјешењем Скупштине општине Прњавор број: 01-111-47/15 именовани су 

Александра Татаревић Главендекић и Драгиша Тихомировић за чланове Надзорног 

одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор, („Службени гласник општине Прњавро“, број 

38/15), а Рјешењем број 01-111-6/17 („Службени гласник општине Прњавро“, број 3/17) 

именован је Бојан Шморхај за в.д. члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор. 

Скупштина општине је донијела Одлуку о утврђивању критеријума за избор и 
именовање органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина 
Прњавор и расписивању јавног конкурса („Службени гласник општине Прњавор“, број 
9/19), у члану 3. тачка 5) именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ 
Прњавор, због истицања мандата. 

Како је проведен поступак по расписаном Јавном конкурсу за избор и 
именовање органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина 
Прњавор, број 01-022-76.1/19 од 29.5.2019. године, и Извјештај о спроведеном поступку 
достављен Скупштини општине Прњавор ради коначног именовања, стекли су се 
услови за разрјешење чланова Надзорног одбора  ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор.       

Због напријед наведеног, неопходно је разријешити чланове Надзорног одбора  

ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор због истека периода на који су именовани и именовати 

чланове по проведеном поступку јавне конкуренције. 

Комисија за избор и именовање је, у складу са чланом 62. тачка 4. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 

21/17, 23/17 и 32/17), утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор и предложила Скупштини 

општине доношење рјешења о разрјешењу.  

Имајући у виду наведено ријешено је као у диспозитиву рјешења. 
  

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог 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-__/19                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______2019. године                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 


