На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12) и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћени текст
(„Службени лист града Београда“број30/10и40/2013), Скупштина општине
Барајево, на седници одржаној 3.октобра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
o понављању огласа о јавном конкурсу за именовање
директора ЈКП „10. октобар" Барајево
Члан 1.
Понавља се оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „10. октобар“
Барајево, на одређено време, од 4 године.
Члан 2.
Конкурс, у смислу одредаба ове одлуке чини скуп активности на припреми и
објављивању Огласа за именовање директора ЈКП „10. октобар“ Барајево ( у
даљем тексту: Оглас), прикупљању пријава за рангирање кандидата, као и
доношење одговарајућих правних аката, у складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована физичка лица која испуњавају
услове конкурса и Мерила за оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина за именовање директора јавних предузећа („Службени лист града
Београда“ број 40/13) и поднесу пријаву на конкурс.
Члан 4.
Утврђени услови за учешће на конкурсу објављују се у Огласу, који је саставни део
ове одлуке.
Служба за скупштинске послове ће текст огласа доставити на објављивање у
„Службеном гласнику Републике Србије“, једном дневном листу који се
дистрибуира на територији РС и на интренет страницу градске општине Барајево, у
року од 8 дана од дана доношења ове одлуке.
Услови из става 1 овог члана су минимални захтави који се постављају учеснику
конкурса и не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора ЈКП „10. октобар“
Барајево прописани чланом 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“ број 119/12), чланом 43.Статута ЈКП „10. октобар“

Барајево, Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар“ Барајево
(„Службени лист Града Београда“ број 6/13) и Мерилима за оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештина за именовање директора јавних предузећа, а
које донело Веће градске општине Барајево ( у даљем тексту: Мерила), а која су
објављена у („Службеном листу града Београда“ број 40/13).
Члан 6.
Поступак за спровођење конкуса и предлагање кандидата спровешће Комисија за
именовање директора јавних предузећа на територији градске општине Барајево
(у даљем тексту: Комисија), образована Решењем Скупштине општине Барајево ( у
даљем тексту: Скупштина).
Комисија спроводи поступак у складу са прописаним задацима из Решења о
именовању и у потпуности је независна у свом раду и доношењу одлука.
Члан 7.
Комисија, по спроведеном поступку саставља ранг-листу свих кандидата који су
бодовани, а на основу укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат.
На основу ранг-листе из става 1.овог члана, Комисија саставља листу за именовање
директора са највише три најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним
утврђеним резултатима и доставља је, заједно са Записником о спроведеном
поступку, Већу градске општине Барајево, посредством Службе за скупштинске
послове. Веће градске општине Барајево припрема предлог акта о именовању
директора и доставља га са листом Скупштини општине Барајево.
Члан 8.
Скупштина, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора ЈКП „10. октобар“ Барајево, доношењем решења о
именовању предложеног или неког другог кандидата са листе, за директора ЈКП
„10. октобар“ Барајево,
Решење о именовању директора ја коначно.
Члан 9.
Решење о именовању директора доставља се лицу које је именовано, а објављује
се у „Службеном листу града Београда“, а са образложењем се објављује и на
интернет страници градске општине Барајево.
По примерак Решења о именовању директора са образложењем, доставља се и
свим кандидатима, учесницима јавног конкурса.

Члан 10.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је
дужна да у року од два дана од пријема захтева омогући увид у документацију
јавног конкурса, под надзором Комисије.
Члан 11.
Именовани кандидат дужан је да ступи на дужност у року од 8 дана од дана
објављивања решења о именовању, а из оправданих разлога овај рок може се
продужити за још 8 дана.
Члан 12.
Ако именовани кандидат не ступи на дужност у року из претходног члана,
Скупштина може именовати неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата благовремено не ступи на дужност, или ако Скупштини не
буде предложен ниједан кандидат из разлога што је Комисија утврдила да ниједан
кандидат не испуњава услове конкурса, или ако Скупштина не именује ниједног
кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс, у складу са Зконом,
Mерилима и дредбама ове одлуке.
Члан13.
Ову одлуку доставити Комисији, Надзорном одбору ЈКП „10. октобар“ Барајево и
органу Управе надлежном за комуналне послове.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снaгу даном доношења а објавиће се у („Службеном листу
града Београда“).
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