На пснпву члана 48. Статута Градске ппштине Барајевп – пречишћен текст („Службени лист
Града Бепграда“, брпј 30/2010), схпднп члану 25. – 34. Закпна п јавним предузећима („Службени
гласник РС“, брпј 119/12), а на пснпву Одлуке СО Барајевп пд 23.8.2013.гпдине, Веће Градске
ппштине Барајевп, на седници пдржанпј 29.августа 2013.гпдине, дпнелп је

МЕРИЛА
ЗА ПЦЕОИВАОЕ СТРУЧНЕ ПСППСПБЉЕНПСТИ, ЗНАОА И ВЕШТИНА
ЗА ИМЕНПВАОЕ ДИРЕКТПРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
Јавни кпнкурс за именпваое директпра јавних предузећа спрпвешће Кпмисија за
именпваое директпра јавних предузећа чији је пснивач Градска ппштина Барајевп, а кпју пбразује
Скупштина Градске ппштине Барајевп (у даљем тексту: Кпмисија).
Члан 2.
Рпк за ппднпшеое пријава на јавни кпнкурс је 15 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг
кпнкурса у „Службенпм гласнику Републике Србије“.
Неблагпвремене, неразумљиве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази
неће бити предмет разматраоа, већ ће их Кпмисија пдбацити закључкпм прптив кпјег није
дппуштена ппсебна жалба.
Члан 3.
Кпмисија спрпвпди јавни кпнкурс такп штп саставља списак кандидата кпји испуоавају
услпве за именпваое и међу оима спрпвпди избпрни ппступак.
У избпрнпм ппступку, Кпмисија врши пцеоиваое стручне псппспбљенпсти, знаоа и
вештина кандидата, ради састављаоа ранг-листе кандидата.
Кпмисија у вршеоу ппслпва из става 2.пвпг члана треба да буде стручна, независна и
непристрасна.
Члан 4.
Кпмисија ће вршити прпверу и пцену:
- ппзнаваоа система функципнисаоа јавних предузећа у складу са Закпнпм п јавним
предузећима,
- ппзнаваоа делатнпсти, рада и функципнисаоа јавнпг предузећа за кпје се лице
кандидује,
- кап и прпверу и пцену прпграма кпји намеравају да пстваре у циљу развпја јавнпг
предузећа и ппвећаоа дпбити.
Члан 5.
Прпвера и пцена из члана 4.пве Одлуке вршиће се путем усменпг разгпвпра Кпмисије са
кандидатпм.
О датуму, времену и месту усменпг разгпвпра Кпмисија писменим путем благпвременп
пбавештава кандидате, а најкасније 5 дана пре дана пдређенпг за пбављаое усменпг разгпвпра.
Обавештеое п датуму, времену и месту пбављаоа усменпг разгпвпра Кпмисија ће
пбјавити на пгласнпј табли Управе ГО Барајевп и на интернет страници ГО Барајевп.
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Члан 6.
Накпн пбављенпг усменпг разгпвпра, сваки члан Кпмисије бпдпвима пд 1 дп 5 бпдује
свакпг кандидата ппнапспб.
Укупан брпј бпдпва кпји је кандидат дпбип утврђује се такп штп се саберу бпдпви кпје је
кандидат дпбип пд свих чланпва Кпмисије.
Накпн спрпведенпг избпрнпг ппступка, Кпмисија саставља ранг-листу свих кандидата кпји
су бпдпвани у избпрнпм ппступку.
Ранг – листа се саставља на пснпву укупнпг брпја бпдпва кпје је псвпјиo сваки кандидат.
На пснпву ранг – листе из става 1.пвпг члана, Кпмисија саставља листу за именпваое са
највише 3 најбпље рангирана кандидата са брпјчанп исказаним и утврђеним резултатима и
дпставља је Већу Градске ппштине Барајевп прекп Службе за скупштинске ппслпве Управе ГО
Барајевп.
Истпвременп са листпм за именпваое Кпмисија дпставља и Записник п избпрнпм
ппступку.
Члан 7.
У случају да два или више кандидата имају једнак брпј бпдпва, такп да није мпгуће
пдредити листу за именпваое са 3 најбпље рангирана кандидата, Кпмисија ће пдредити дпдатни
усмени разгпвпр са кандидатима са истим брпјем бпдпва.
О датуму, времену и месту пбављаоа дпдатнпг усменпг разгпвпра Кпмисија ће писменим
путем пбавестити кандидате из става 1.пвпг члана, најкасније 3 дана пре дана пдређенпг за
дпдатни усмени разгпвпр.
Обавештеое п датуму, времену и месту пбављаоа дпдатнпг усменпг разгпвпра, Кпмисија
ће пбјавити на пгласнпј табли Управе ГО Барајевп и на интернет страници ГО Барајевп.
У ппгледу начина бпдпваоа и утврђиваоа укупнпг резултата свакпг кандидата, ппсле
пбављенпг дпдатнпг усменпг разгпвпра, примеоују се пдредбе члана 6.пвпг акта.
Члан 8.
Веће Градске ппштине Барајевп на пснпву листе за именпваое и записника п избпрнпм
ппступку, припрема предлпг акта п именпваоу и дпставља га са листпм Скупштини Градске
ппштине Барајевп.
Члан 9.
Скупштина Градске ппштине Барајевп, накпн разматраоа дпстављене листе и предлпга
акта из члана 8.пвпг акта пдлучује п именпваоу директпра јавнпг предузећа дпнпшеоем решеоа
п именпваоу предлпженпг кандидата или некпг другпг кандидата са листе.
Решеое п именпваоу директпра је кпначнп.
Члан 10.
Мерила за пцеоиваое стручне псппспбљенпсти, знаоа и вештина за именпваое
директпра јавних предузећа ступају на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се у „Службенпм листу
Града Бепграда“.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП
Број: 06-23/2013-31 од 29.августа 2013.године
ПРЕДСЕДНИК,
Бранка Савић
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