
 
 
 

На основу члана 8. 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“ бр. 75/04 и 78/11), чл. 39. и 
82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике српске“ бр. 97/16, 36/19 
и 61/21), чл. 26., 27. и 34. Статута Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ бр. 8/09, 3/10 и 8/11), чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) Скупштина града 
Градишка, у функцији Скупштине Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 25.11.2021. године донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Радио-Телевизија Градишка“ Градишка 
 
I 
 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Радио-Телевизија Градишка“ Градишка.  
 

II 
 

Општи и посебни услови и стандарди и критеријуми за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-Телевизија Градишка“ Градишка прописани 

су Одлуком Скупштине града Градишка о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Градишка“ Градишка 

(„Службени гласник града Градишка“, број 15/21). 

III 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс из тачке I ове одлуке је 15 дана од дана 
расписивања јавног конкурса. 
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио-Телевизија Градишка“ Градишка објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. 
 

IV 
 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање 
кандидата у складу са утврђеним стандардима и критеријумима, извршиће Комисија за 
избор чланова Надзорног одбора именована рјешењем Скупштине града број: 01-111-
328/21 од 23.09.2021. године. 
 

V 
 

Кандидати који су пријаве доставили по Јавном конкурсу расписаном по Одлуци број: 01-

022-279/21 од 23.09.2021. године, ћe моћи користити раније достављену документацију уз 

обавезу допуне исте у складу са Одлуком Скупштине града Градишка о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио Градишка“ Градишка („Службени гласник града Градишка“, број 15/21). 

 



 

 
VI 

 
За провођење ове одлуке задужује се Градоначелник.  

 
VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
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