
BBOOSSNNAA  II   HHEERRCCEEGGOOVVII NNAA  

FFEEDDEERRAACCII JJAA  BBOOSSNNEE  II   HHEERRCCEEGGOOVVII NNEE  

UUNNSSKK OO  SSAANNSSKK II   KK AANNTTOONN  

GGRRAADD  BBII HHAAĆĆ  

GGRRAADDOONNAAČČEELL NNII KK   

BBrroojj ::  ____________________________  

BBiihhaaćć,,  __________________________  

  
  
  
  
  

  NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  114400..  PPoosslloovvnniikkaa  oo  rraadduu  GGrraaddsskkoogg  vvii jjeeććaa  ((SSlluužžbbeennii   ggllaassnniikk  GGrraaddaa  

BBiihhaaććaa  bbrroojj   33//1166,,  44//2200)),,  GGrraaddoonnaaččeellnniikk,,  uu  ssvvoojjssttvvuu  pprreeddllaaggaaččaa  ooddlluukkaa  ii   ddrruuggiihh  aakkaattaa  

  
  
  
  

OO  dd  rr   ee  đđ  uu  jj   ee  
  
  

  
II  zz  vv  jj   ee  ss  tt  ii   oo  cc  aa    DDaarriiaa  JJuurriiććaa,,    nnaa  ssjjeeddnniiccii   GGrraaddsskkoogg  vvii jjeeććaa  ii   rraaddnniimm  ttii jjeell iimmaa  ppoo  

pprrii jjeeddlloogguu  ttaaččkkee  ddnneevvnnoogg  rreeddaa::  

  
  
  PPrr ii jj eeddlloogg  RRjj eeššeennjj aa  oo  rr aazzrr jj eeššeennjj uu  pprr eeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  
SSkkuuppšštt iinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ii   iimmeennoovvaannjj uu  pprr eeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  
oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppšštt iinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
                                            GGRRAADDOONNAAČČEELL NNII KK   
                                                                              ŠŠuuhhrr eett   FFaazzll iićć  

  
  
  
  
  
  



  
BBOOSSNNAA  II   HHEERRCCEEGGOOVVII NNAA  
FFEEDDEERRAACCII JJAA  BBOOSSNNEE  II   HHEERRCCEEGGOOVVII NNEE  
UUNNSSKK OO  ––  SSAANNSSKK II   KK AANNTTOONN  
GGRRAADD  BBII HHAAĆĆ  
GGRRAADDOONNAAČČEELL NNII KK   
BBrr oojj ::   __________________________  
BBiihhaaćć,,  ________________________  

  
  

  
GGRRAADDSSKK OO  VVII JJEEĆĆEE  
  
  
  
PPRREEDDMM EETT::  PPrr ii jj eeddlloogg  RRjj eeššeennjj aa  oo  rr aazzrr jj eeššeennjj uu  pprr eeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  

oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppšštt iinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ii   iimmeennoovvaannjj uu                      
pprr eeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppšštt iinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..        

                    BBiihhaaćć  
      
  
  
      
  NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  5522..  ttaaččkkaa  bb))  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ((SSlluužžbbeennii   ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  

bbrr..  1133//1155,,  1133//1188))  ii   ččllaannaa  114400..  ttaaččkkaa  dd))  PPoosslloovvnniikkaa  oo  rraadduu  GGrraaddsskkoogg  vvii jjeeććaa  ((SSlluužžbbeennii   ggllaassnniikk  

GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  bbrr..  33//1166,,  44//2200))  uu  pprrii lloogguu  vvaamm  ddoossttaavvll jjaamm  PPrrii jjeeddlloogg  RRjjeeššeennjjaa  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  

pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ii   iimmeennoovvaannjjuu  

pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..      BBiihhaaćć  nnaa  

rraazzmmaattrraannjjee  rraaddii   ddoonnooššeennjjaa  uuzz  ssll jjeeddeeććee  oobbrraazzlloožžeennjjee::  

      
  
PPRRAAVVNNII   OOSSNNOOVV  ZZAA  DDOONNOOŠŠEENNJJEE  RRJJEEŠŠEENNJJAA  

  
PPrraavvnnii   oossnnoovv  zzaa  ddoonnooššeennjjee  RRjjeeššeennjjaa  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  

oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ii   iimmeennoovvaannjjuu    pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  

oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..      BBiihhaaćć  ssaaddrržžaann  jjee  uu  ččllaannuu  3355..  ssttaavv  ((11))  ttaaččkkaa  

bbbb))  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  kkoojj iimm  jjee  pprrooppiissaannoo  ddaa  GGrraaddsskkoo  vvii jjeeććee  iimmeennuujjee,,  bbii rraa  ii   rraazzrrjjeeššaavvaa  

ddrruuggee  oossoobbee  ooddrreeđđeennee  zzaakkoonnoomm,,  SSttaattuuttoomm  ii   ooddlluukkaammaa,,  ttee  ddaajjee  ssaaggllaassnnoosstt  nnaa  iimmeennoovvaannjjaa,,  iizzbboorr  

ii   rraazzrrjjeeššeennjjaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm..  TTaakkoođđeerr,,  ččllaannoomm  2255..  ii   2266..  SSttaattuuttaa  JJaavvnnoogg  pprreedduuzzeeććaa  

““ RRaaddiioo--tteelleevviizzii jjaa  BBiihhaaćć””   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  jjee,,  ppoorreedd  oossttaalloogg,,    pprrooppiissaannoo  ddaa  oovvllaašštteennjjaa  SSkkuuppššttiinnee  

DDrruuššttvvaa  vvrrššee  pprreeddssttaavvnniiccii   OOssnniivvaaččaa  kkoojjee  iimmeennuujjee  OOssnniivvaačč,,  ttee  ddaa  ččllaannssttvvoo  uu  SSkkuuppššttiinnii   pprreessttaajjee  

ooppoozziivvoomm  oovvllaašštteennjjaa  oodd  ssttrraannee  OOssnniivvaaččaa,,  kkaaoo  ii   nnaa  ll iiččnnii   zzaahhttjjeevv  ((oossttaavvkkoomm))..      

  



  
RRAAZZLL OOZZII   ZZAA  DDOONNOOŠŠEENNJJEE  

  
DDoonnooššeennjjee  RRjjeeššeennjjaa  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  

„„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ii   iimmeennoovvaannjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  

„„ RRTTVV  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..      BBiihhaaćć  pprreeddllaažžee  ssee  iizz  rraazzllooggaa  kkaakkoo  ssll ii jjeeddii ::  

JJPP  ““ RRTTVV  BBiihhaaćć””   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ddoossttaavvii llaa  jjee  ddaannaa  1188..0088..22002211..  ggooddiinnee  SSlluužžbbii   zzaa  ooppććuu  

uupprraavvuu  ii   ddrruuššttvveennee  ddjjeellaattnnoossttii   nnaa  ddaall jjee  ppoossttuuppaannjjee  pprrii jjeeddlloogg  SSkkuuppššttiinnee  ddrruuššttvvaa  zzaa  ooppoozziivv  

oovvllaašštteennjjaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  ““ RRTTVV  BBiihhaaćć””   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć,,  

bbrroojj   223355--0022//2222..  UU  pprrii jjeeddlloogguu  jjee  nnaavveeddeennoo  jjee  ddaa  jjee  ččllaann  SSkkuuppššttiinnee  MMiiddhheett  MMaahhmmuuttoovviićć  

zzaahhttjjeevvoomm  oodd  2200..0066..22002222..  ggooddiinnee  ttrraažžiioo  rraazzrrjjeeššeennjjee  oodd  ččllaannssttvvaa  uu  SSkkuuppššttiinnii   JJPP  ““ RRTTVV  BBiihhaaćć””   

dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  iizz  ll iiččnniihh  rraazzllooggaa,,  ttee  jjee  ttrraažžeennoo  ddaa  OOssnniivvaačč  rraazzrrii jjeeššii   iimmeennoovvaannoogg  ii   iimmeennuujjee  nnoovvoogg  

pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  ddoo  iisstteekkaa  mmaannddaattaa  ppoo  RRjjeeššeennjjuu  GGVV  --0055--224499  

oodd  1100..1122..22001199..    

    SS  oobbzzii rroomm  nnaa  nnaavveeddeennoo,,  aa  rraaddii   kkoonnttiinnuuii tteettaa  uu  rraadduu  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  ““ RRTTVV  BBiihhaaćć””   dd..oo..oo..  

BBiihhaaćć,,  pprriissttuuppii lloo  ssee  iizzrraaddii   rrjjeeššeennjjaa  oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  

SSkkuuppššttiinnee  MMiiddhheettaa  MMaahhmmuuttoovviiććaa  ii   iimmeennoovvaannjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ssaa  oovvllaašštteennjj iimmaa  

SSkkuuppššttiinnee  AAnnii ttee  IIbbrraaddžžiićć..  

  
      
FFIINNAANNSSIIJJSSKKII  EEFFEEKKTTII  
  
DDoonnooššeennjjee  oovvee  OOddlluukkee  nneeććee  iizzaazzvvaattii   ff iinnaannssii jjsskkee  eeffeekkttee..  
  
  
  
SS  oobbzzii rroomm  nnaa  nnaavveeddeennee  rraazzllooggee,,  ssmmaattrraamm  PPrrii jjeeddlloogg  RRjjeeššeennjjaa  oopprraavvddaanniimm  ii   pprreeddllaažžeemm  

ddaa  GGrraaddsskkoo  vvii jjeeććee  iissttii   uussvvoojj ii   uu  pprreeddlloožžeennoomm  tteekkssttuu..  

  

  
PPrrii lloogg::  

11..  AAkktt  JJPP  ““ RRTTVV  BBiihhaaćć””   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  bbrroojj   330077--0011//2211  oodd  1188..0088..22002222..  
22..  PPrrii jjeeddlloogg  zzaa  ooppoozziivv  oovvllaašštteennjjaa  bbrroojj   223355--0022//2222  oodd  2222..0066..22002211  
33..  ZZaahhttjjeevv  zzaa  rraazzrrjjeeššeennjjee  oodd  2200..0066..22002222..  

  
                                                                                                                                          
GGRRAADDOONNAAČČEELL NNII KK   

                                                                                                            ŠŠuuhhrr eett   FFaazzll iićć  
  
  



NNaa  oossnnoovvuu  ččllaannaa  3355..  ttaaččkkaa  bbbb))  SSttaattuuttaa  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa  ((„„ SSlluužžbbeennii   ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““     

bbrr..  1133//1155,,  1133//1188)),,  ččllaannaa    2255..  ii   ččllaannaa  2266..  ssttaavv  ((22))  aall iinneejjaa  22  SSttaattuuttaa  JJPP  „„ RRaaddiioo--tteelleevviizzii jjaa  BBiihhaaćć““   

dd..oo..oo..  BBiihhaaćć�� --  pprreeččiiššććeennii   tteekksstt  ((„„ SSlluužžbbeennii   ggllaassnniikk  OOppććiinnee    BBiihhaaćć““   bbrroojj   0088//1100,,  1100))  ii   ((„„ SSlluužžbbeennii   

ggllaassnniikk  GGrraaddaa  BBiihhaaććaa““   bbrroojj   1100//1155))  ii   GGrraaddsskkoo  vvii jjeeććee  BBiihhaaćć  nnaa  ----------  ssjjeeddnniiccii     ooddrržžaannoojj   ddaannaa  --------  

22002211..  ggooddiinnee,,  ddoonnoossii ::  

  

RRJJEEŠŠEENNJJEE  

oo  rraazzrrjjeeššeennjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ss  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRaaddiioo--tteelleevviizzii jjaa  

BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  ii   iimmeennoovvaannjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa    OOssnniivvaaččaa  ss  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRaaddiioo--

tteelleevviizzii jjaa  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć  

  

  

ČČllaann  11..  

  

MMiiddhheett  MMaahhmmuuttoovviićć  pprreeddssttaavvnniikk  OOssnniivvaaččaa  ss  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee  JJPP  „„ RRaaddiioo--

tteelleevviizzii jjaa  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć,,  iimmeennoovvaann  RRjjeeššeennjjeemm    GGrraaddsskkoogg  vvii jjeeććaa  bbrroojj ::  GGVV--0055--224499//1199  oodd  

1100..1122..22001199..  ggooddiinnee,,  rraazzrrjjeeššaavvaa  ssee  dduužžnnoossttii   nnaa  ll iiččnnii   zzaahhttjjeevv..  

  

ČČllaann  22..  

  

AAnnii ttaa  IIbbrraaddžžiićć  iimmeennuujjee  ssee  zzaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  OOssnniivvaaččaa  ss  oovvllaašštteennjj iimmaa  SSkkuuppššttiinnee    JJPP  

„„ RRaaddiioo--tteelleevviizzii jjaa  BBiihhaaćć““   dd..oo..oo..  BBiihhaaćć..  

  

ČČllaann  33..  

  

RRjjeeššeennjjee  ssttuuppaa  nnaa  ssnnaagguu  ddaannoomm  ddoonnooššeennjjaa,,  aa    oobbjjaavvii tt  ććee  ssee  uu  SSlluužžbbeennoomm  ggllaassnniikkuu  

GGrraaddaa  BBiihhaaććaa..  

  

BBrroojj ::  ____________________  

BBiihhaaćć,,  ________________________  
  

                      PPrreeddssjjeeddaavvaajjuuććii   GGrraaddsskkoogg  vvii jjeeććaa  
                ZZuull ff iikkaarr  HHaanndduukkiićć  


