
                                                                                                               ПРИЈЕДЛОГ 

               АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

  ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ 

                                  ПАЛЕ 

 

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА - 

Број: ____-ОЦ/19 

Датум: __.__.2019. године 

 

На основу члана 5. тачка е) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 12. и 13. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 

41/03), члана 35. тачка 6. а у вези са чланом 82. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 

2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Извјештаја о проведеном поступку отворене 

конкуренције за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 3874-

ОЦ/19 од 12.07.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на XXXVI 

редовној Скупштини, одржаној __.__.2019. године, доноси ;  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале 

 

I Скупштина акционара именује чланове Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на 

период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора, како слиједи:  

1. Драган Кулина, дипл. економиста, 

2. Свјетлана Пржуљ, дипл. правник, 

3. Недељко Веселиновић, дипл. економиста. 

 

II Именовање се врши на период од четири године са могућношћу поновног избора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Након спроведеног јавног конкурса, Комисија за избор чланова Одбора за ревизију, 

именована Одлуком Надзорног одбора, број: 2474-ОЦ/19 од 17.04.2019. године, доставила 

је Извјештај о раду Комисије, број: 3874-ОЦ/19 од 12.07.2019. године. Из Извјештаја се 

види да је уредне и благовремене пријаве доставило 5 (пет) кандидата. Сви кандидати су 

позвани на интервју. Након спроведеног интервјуа и аргументованих одлука сваког члана 

Комисије, Комисија је предложила ранг листу са најбољим кандидатима за избор и 

именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале и дала препоруку за 

избор и именовање кандидата који су најуспјешније прошли отворену конкуренцију. 

На основу наведеног донијета је одлука као у диспозитиву. 

 

Упуство о правном лијеку: Ово рјешење може се побијати пред надлежним судом, или 

подношењем приговора Омбудсмену БиХ, у складу са позитивним законским прописима. 

 

                         Предсједник 

 

 _____________ 

    


