На основу члана 36. става 3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и члана 19. став 1. тачка 10. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда“ број
30/10, 40/13, и 88/15 ), члана 32 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 10.октобар Барајево, («Сл. лист Града
Београда», број 138/2016) и члана 31. Статута ЈКП «10.октобар» Барајево ( «Сл. лист Града Београда», број
16/17) , Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра 2019 . године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за избор и именовање директора Јавног
комуналног предузећа „ 10.ОКТОБАР“ Барајево, из Барајева на период од 4 године.
2. Јавни конкурс из тачке 1. ове Одлуке спровешће се на основу огласа чији текст је саставни део ове
Одлуке, а којим су наведени услови за именовање Директора утврђени Законом о јавним
предузећима, Оснивачким актом и Статутом предузећа.
3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1 ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор директора ЈКП“10.октобар“Барајево чији је оснивач ГО Барајево образована
Решењем Скупштине ГО број: 06-42/2019-329 од 2.10.2019. у складу са Законом о јавним
предузећима („Сл гласник РС“, број 15/16 ) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Сл. гласник РС“, број 65/16). По спроведеном изборном поступку Комисија за избор
директора саставиће ранг листу са највише 3 најбоље рангирана кандидата и исту са записником о
спроведеном изборном поступку доставити Већу ГО у циљу припреме предлога акта о именовању
директора који ће бити достављен Скупштини ГО на одлучивање, у складу са Законом.
4. Текст огласа за избор и именовање директора ЈКП „10.октобар“ Барајево, из Барајева биће објављен у
„Сл. гласнику РС“ у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке, „Службеном листу Града Београда“
и у дневном листу „Курир“, примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на
интернет страници Градске општине Барајево.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Служба за скупштинске послове Управе Градске општине
Барајево.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06-42/2019-328 од 2. октобра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Пауновић

