
 
 

 На пснпву пдредаба Закпна п јавним предузећима („Службени гласник РС“, брпј  119/2012) и члана 19. 
Статута Градске ппштине Барајевп – пречишћен текст („Службени лист Града Бепграда“, брпј 30/2010), Скупштина 
Градске ппштине Барајевп, на седници пдржанпј 23.8.2013.гпдине, дпнела је 
 

 
 
 

П Д Л У К У 
П ППНИШТАЈУ ПГЛАСА П ЈАВНПМ КПНКУРСУ ЗА ИМЕНПВАОЕ ДИРЕКТПРА ЈКП „10.ПКТПБАР“ БАРАЈЕВП И 

ДИРЕКТПРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВПЈ И ИЗГРАДОУ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 
 
 
 
 

Члан 1. 
 Ппништава се пглас п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра ЈКП „10.пктпбар“ Барајевп и пглас п 
јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра Дирекције за развпј и изградоу Градске ппштине Барајевп ЈП на 
перипд пд 4 гпдине пбјављен у „Службенпм гласнику РС“ брпј 63/2013 пд 19.07.2013.гпдине из разлпга 
неппстпјаоа мерила за пцеоиваое стручне псппспбљенпсти, знаоа и вештина кандидата кпји су кпнкурисали за 
директпре, предвиђених чланпм 30. став 2. и 31.став 1. Закпна п јавним предузећима.  
 
 

Члан 2. 
Расписиваое нпвпг кпнкурса за именпваое директпра ЈКП „10.пктпбар“ Барајевп и именпваое директпра 

Дирекције за развпј и изградоу Градске ппштине Барајевп спрпвешће се на пснпву пгласа п јавнпм кпнкурсу за 
именпваое директпра ЈКП „10.пктпбар“ Барајевп и пгласа п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра Дирекције 
за развпј и изградоу Градске ппштине Барајевп, чији су текстпви саставни делпви пве Одлуке. 

Веће Градске ппштине Барајевп дпнеће мерила из члана 1.пве Одлуке у рпку пд 5 дана пд дана 
дпнпшеоа Одлуке, а Служба за скупштинске ппслпве ће текстпве пгласа п јавнпм кпнкурсу дпставити на 
пбјављиваое у рпку пд 8 дана пд дана дпнпшеоа пве Одлуке „Службенпм гласнику РС“, најмаое једним 
дневним нпвинама кпје излазе на целпј теритприји Републике Србије и на интернет страници Градске ппштине 
Барајевп, уз навпђеое дана када је пглас пбјављен у „Службенпм гласнику РС“. 

 
 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се у „Службенпм гласнику РС“, дневнпм листу „Данас“ и 
на интернет страници ГО Барајевп. 
 
 
 
 

 
Скупштина Градске општине Барајево 

Број: 06-21/2013-78 од  23.8.2013.године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Саша Костић 
 


