
На основу члана 77 Закона о електронским медијима (' 'Службени лист ЦГ'' бр. 
46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 и 92/17), члана 36 тачка 22 и члана 39 Статута 
општине Беране (''Сл. лист ЦГ-Општински прописи'' 42/18) и чл. 25. 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 04. децембра 2020. године, донијела 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА РАДИО БЕРАНА 
 
 

Члан 1. 
 
У Савјет Радио Берана именују се  

 
1. Бојана   Обадовић 
2. Величко  Осмајлић 
3. Дражен  Јоксимовић 
4. Бобан  Митровић 
5. Предраг  Драгојевић 

 
 

Члан 2. 
 
Мандат чланова Савјета траје 5 година. 
 
 

Члан 3. 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
ЦГ'' – Општински прописи. 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ   БЕРАНЕ 
 
 
Број: 02-016/20-338       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 07. 12. 2020.                           Новица Обрадовић 
 
 
 
 
 

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ 
 
Законом о електронским медијима чланом 77 прописано је да се у јавним емитерима као орган 
управљања именује савјет јавног емитера. На поступак именовања и разрјешења чланова савјета 
јавног емитера , сходно се примјењују одредбе закона које се односе на поступак именовања 
чланова савјета. 
 
Статутом општине Беране чланом 36 став 1 тачка 22 је прописано да чланове органа јавних 
служби именује и разрјешава Скупштина, а чланом 39 да Скупштина у вршењу својих послова 
доноси : Статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке, повеље, препоруке, планове, програме и 
друге акте. 
 
Одлуком о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу ЛЈЕ Радио Беране чланом 25 
прописано је да Савјет Радио Берана има пет чланова које именује и разрјешава Скупштина 
општине Беране. 
 
Разлози 
 
На основу члана 30 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни 
емитер Радио Беране прописано је да поступак именовања Савјета ЛЈЕ Радио Беране покреће 
Одбор за избор и именовања. Одбор за избор  и именовања је започео поступак именовања новог 
савјета, из разлога што је претходном Савјету истицао мандат.  
 
На сједници одржаној 21.07.2020. године Одбор је расписао Јавни позив за предлагање 
кандидата за именовање чланова Савјета ДОО „Локални јавни емитер Радио Беране“, који је 
23.јула 2020. године, објављен у дневном листу ДАН, „Службеном листу Црне Горе-Општински 
прописи“ , на сајту Општине Беране и емитован путем Радио Берана. Рок за подношење 
предлога је трајао 45 дана, од дана објављивања у дневном листу. Након истека рока за 
достављање предлога, Одбор је на сједници одржаној 05.10.2020. године, констатовао да су 
достављена четири предлога за чланове Савјета, објавио листу кандидата на сајт  Општине 
Беране и  у складу са Законом о електронским медијима.  
 
Одбор је на истој сједници упутио Јавни позив установама културе, да доставе предлоге за петог 
члана савјета. Јавни позив је објављен 09.10.2020. године у дневном листу ДАН, „Службеном 
листу Црне Горе-Општински прописи“, на сајту Општине Беране и емитован путем Радио 
Берана.  
 
На сједници одржаној 12.10.2020. године Одбор је у складу са чланом 28 Закона о електронским 
медијима констатовао да кандидати: Бојана Обадовић,проф. енглеског језика (предлагач МЗ 
„Стари Град“),  Величко Осмајлић, дипл. ецц.(предлагач МЗ „Доње Луге), Дражен Јоксимовић, 
спец. за туризам (предлагач АК „Лим“) и Бобан Митровић, диол. инж. архитектуре (предлагачи 
НВО: „Центар креативних вјештина“ и „Гласници наде“) испуњавају услове, те је  утврдио   
предлог листе за именовање чланова Савјета ДОО „Локлани јавни емитер Радио Беране“ и уз 
извјештај о спроведеном поступку  упутио Скупштини на разматрање и одлучивање.  
 
Након истека рока од 45 дана за достављање предлога за петог члана Савјета, Одбор је на 
сједници одржаној 04.12.2020. године, увидом у документацију констатовао да је ЈУ „Полимски 
музеј“ Беране доставила предлог да се за члана Савјета Радио Беране именује  Предраг 
Драгојевић, дипл. теолог.   
 
Одбор је предлог објавио на сајт Општине и утврдио предлог и уз извјештај о спроведеном 
поступку доставио  Скупштини на разматрање и одлучивање. 
 
 
 
 


