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Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној 3. октобра 2014. године, на основу 
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), затим члана 19. 
ст.1 т. 10. Статута градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда“, 
бр. 30/2010), члана 43. Статута ЈКП „10. октобар“ Барајево и Одлуке о промени оснивачког акта 
ЈКП „10. октобар” Барајево (“Службени лист града Београда”, бр.38/2013),  објављује 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО 

Подаци о јавном предузећу: 
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће  „10. октобар” 

Барајево, улица Барајевска бр. 1. 
Скраћено пословно име предузећа је ЈКП „10. октобар” Барајево. 
Седиште предузећа је у Барајеву, улица Барајевска бр.1. 
Матични број предузећа је 7006578, а ПИБ 101412482. 
Претежна делатност Предузећа је: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 

делатности 36.00. 

Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
Директора ЈКП „10. октобар” из Барајева 

Услови за именовање директора: 
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова 

прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
испуњавају и следеће услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има најмање средњу стручну спрему техничког или друштвеног смера, односно IV

степен стручне спреме;
3. да има пет година радног искуства;
4. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене

дужности;
5. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је

претежна делатност Предузећа.
6. да има радно искуство у комуналним делатностима или на руководећем положају

најмање три године

Место рада: 
Барајево, улица Барајевска бр.1. 

Стручна оспособљеност, звање и вештина: 
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, 

организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора. 

Докази који се прилажу уз пријаву: 
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
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- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); 
- доказ да има општу здравствену способност; 
- доказ о стручној спреми; 
- даказ о радном искуству; 
- програм који намеравају да остваре у циљу развоја ЈКП и повећања добити. 
- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности; 
- доказ да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност Предузећа; 
- доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке. 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС” и то, Комисији за именовање директора ЈКП 
„10. октобар” из Барајева, на адресу: Барајево, улица Барајевска бр.1 или преко писарнице Управе 
градске општине Барајево. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Тошић Тијана дипл.правник, 
телефон 064/8756-111. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Комисија ће одбацити. 

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС”, најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на територији целе Републике Србије и на интернет страници 
градске општине Барајево. 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
Број: 06-33/2014-197 од  3. октобра 2014. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ     
Саша Костић 

Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 111/2014 од 15.10.2014. 




