
На основу члана 38 Закона о електронским медијима (''Сл. лист ЦГ' ' бр. 
46/10, 40/11 и 53/11), члана 37 Статута општине Беране (''Сл. лист 
РЦГ ''-општински прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’-општински 
прописи бр. 6/11) и чана 31 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу Локални јавни емитер Радио Беране (’’Сл. лист ЦГ’’- 
општински прописи бр. 16/11 и 20/11),  на предлог Одбора за избор  и  
именовања, Скупштина  општине  Беране  је  на  сједници  одржаној  
31. Марта и 01. и 06. Априла 2015. године, донијела 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  САВЈЕТА ЛОКАЛНОГ ЈАВНОГ ЕМИТЕРА  
РАДИО БЕРАНЕ 

 
 
 

Члан 1. 
Разрјешава се Савјет Локалног јавног емитера Радио Беране у саставу: 
 

- Мира Божовић, 
- Александар Армуш,  
- Влајко Радовић и 
- Виолета Јашовић 

 
 

 
            Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу ЦГ ' ' 
– општински прописи. 
 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ   БЕРАНЕ 
 
 
Број: 02-030-201      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 08. 04. 2015.г.               Горан Киковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ 
 

Чланом 38 став 1 тачка 2 Закона о електронским медијима 
прописано је да Скупштина може разријешити Савјет између осталог и 
ако не поступа у складу са чланом 15 овог Закона. 

У случајевима из става 2 овог члана поступак разрјешења Савјета 
покреће радно тијело Скупштине. 

Чланом 37 Статута општине Беране прописано је да Скупштина у 
вршењу послова из дјелокруга своје надлежности доноси одлуке, 
рјешења и друга акта.  

Чланом 31 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу Локални јавни емитер Радио Беране прописано је да се 
на поступак именовања и разрјешења чланова Савјета радио Берана 
сходно примјењују  одредбе закона о електронским медијима, које се 
односе на поступак именовања и разрјешења Савјета Агенције за 
електронске медије.  
 
 
Разлози за доношење Одлуке 
 

Одбор за избор и именовање на сједници одржаној 27. 03. 2015. 
године, разматрао је иницијативу клубова одборника СНП-а и 
Демократског фронта за разрјешење Савјета Локалног јавног емитера 
Радио Беране.  

На сједници Одбора је у име подносиуоца иницијативе, Вида 
Ивановић, појаснила разлоге за разрјешење Савјета и истакла да 
клубови одборника СНП-а и Демократског фронта сматрају да чланови 
Савјета нијесу вршили функцију у складу са чланом 24 Одлуке о 
оснивању Д.О.О. Локални јавни емитер Радио Беране, којим је 
прописано, између осталог да је у обавези да усваја извјештај о 
финансијском пословању за претходну годину, који посебно садржи 
податке о коришћењу буџетских средстава, да бира овлашћеног 
ревизора годишњих обрачуна, усваја извјештај ревизора, даје 
сагласност на уговор са надлежним органом локалне управе о 
суфинансирању основне дјелатности и посебних програмских садржаја у 
смислу члана 16 став 2 ове Одлуке. Такође, је навела да на основу 
података којима расолажу, Савјет Радио Берана у периоду од 2011. 
године, од како је формиран, па до 2014. године, није доставио ни један 
извјештај, на званичном wеб сајту општине Беране, такође Радио 
Беране иако је у обавези по члану 13 Одлуке да до краја марта текуће 
године, ове податке објави на свом и на wеб сајту општине, исте није 
објавио.  

Након разматрања иницијативе Одбор за избор и именовање је 
утврдио да Савјет није вршио своју  функцију у складу са законом и 
Одлуком о оснивању Д.О.О. Локални јавни емитер Радио Беране, те је 
са 3 гласа ’’за’’ и 2 ’’уздржана’’ гласа предложио Скупштини да донесе 
Одлуку разрјешењу Савјета Локалног јавног емитера Радио Берана. 


