
На основу члана 28 Одлуке о организовању  Јавног радио дифузног сервиса Радио 
Телевизије Херцег Нови ДОО („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број 22/11 и 15/16), 
због истека мандата тројици чланова Савјета Јавног радио дифузног сервиса „Радио 
Телевизија Херцег Нови“ ДОО,  Одбор за избор и именовања Скупштине општине 
Херцег Нови покреће поступак именовања три члана Савјета и упућује 
 
 

Ј А В Н И     П О З И В 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА САВЈЕТА ЈАВНОГ РАДИ ДИФУЗНОГ СЕРВИСА „РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА ХЕРЦЕГ НОВИ“ ДОО 
 

1.-Покреће се поступак именовања 3 (три) члана  Савјета Јавног радио дифузног 
сервиса „Радио Телевизија Херцег Нови“ ДОО. 
2.-Чланови Савјета бирају се  из реда  афирмисаних  стручњака из области које су 
релевантне за обављање дјелатности Јавног радио дифузног сервиса „Радио 
Телевизије Херцег Нови“ ДОО, а имају пребивалиште  у Црној Гори и високу стручну 
спрему. 
3.-Овлаштени предлагачи за именовање чланова Савјета РТХН су: 
- установе из области културе са подручја Општине Херцег Нови – предлажу 1  
(једног) кандидата за члана Савјета; 
- Невладине организације са сједиштем на територији Општине Херцег Нови – 
предлажу 2 (два) кандидата за члана Савјета. 
4.-Чланови Савјета РТХН не могу бити: 
-посланици и одборници; 
-запослени у РТХН; 
-лица која бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе, Скупштина Црне 
Горе или Влада; 
-изабрана, именована или постављена лица у органима локалне самоуправе; 
-функционери политичких партија (предсједници странака, чланови 
предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, чланови 
општинских одбора и општинских извршних одбора, као и други страначки 
функционери); 
-лица која као власници удјела, акционари, чланови органа управљања, чланови 
надзорних органа, запослени и сл. имају интереса у правним лицима која се баве 
производњом Радио и телевизијског програма, тако да би чланство у Савјету  могло 
да доведе до сукоба интереса; 
-лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело злоупотребе службене 
дужности, корупције, преваре, крађе или друго кривично дјело које их чини 
недостојним за обављање јавне функције, без обзира на изречену санкцију, или су 
правоснажно осуђена за друго кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од 
6 мјесеци, у периоду док трају последице осуде; 
- лица  која су брачни другови   лица наведених у алинејама од 1 до 6 овога члана 
или се са њима налазе у сродству, у првој линији без обзира на степен  сродства, у 
побочној линији до другога степена сродства и другог степена сродства по тазбини. 



 
5.-Предлог овлаштених субјеката за именовање члана Савјета обавезно садржи: 
- доказ да предложени кандидат има пребивалиште у Црној Гори; 
- доказ о стручној спреми предложеног кандидата; 
- изјаву о прихватању кандидатуре предложеног кандидата; 
- изјаву  кандидата да нема законских сметњи за именовање, у складу са Законом и 
овом Одлуком; 
- краћу биографију предложеног кандидата са образложењем предлога. 

 
6.-Предлози за именовање достављају се Одбору за избор и именовања Скупштине 
општине Херцег Нови у затвореној коверти преко Службе Скупштине општине 
Херцег Нови, са назнаком  „Предлог за члана Савјета  Јавног радио дифузног сервиса 
Радио Телевизија  Херцег Нови ДОО“. 
 
7.- Јавни позив ће бити објављен на сајту Општине Херцег Нови и у најмање једном 
штампаном медију који излази на територији Црне Горе.  
 
8.-Рок за подношење предлога за именовање чланова Савјета тече од дана 
објављивања у једном штампаном медију који излази на  територији Црне Горе и  
траје 45 дана. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ 
 
Број:02-6-328/18                                                                            
Херцег Нови,  08.10.2018.године   
      
      
   


