
                               
 

Република Србија 

Град Нови Пазар 

Градска управа за изворне и поверене послове 

                    Начелник Градске управе 

  Број:  111-25/20 

        Дана:10.11.2020 .године 

                             Нови Пазар 

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон , 

95/2018 - др. закон и 86/2019-др.закон  члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС” број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за 

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51број:112-

4181/20, од 26.05.2020.године, начелник Градске управе за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара 

 

 

објављује 

ЈАВНИ КОНКУРС  

 

За пријем службеника и намештеника у радни однос на неодређено време: 

 

 Одељење за  техничке и помоћне послове, обезбеђење и возни парк,  Одсек за возни парк 
 

1. Радно место:  Шеф Одсека за возни парк, намештеник -I врста радних места 

 

       Опис посла: Руководи радом Одсека, стара се о примени закона и других прописа из 

делокруга Одсека, стара се о ефикасном обављању послова; обједињава и усмерава рад 

појединих извршилаца, одговоран је за благовремено, законито и ефикасно обављање послова 

из делокруга Одсека; одговоран је за дисциплину у оквиру Одсека; врши и друге послове по 

налогу  руководиоца Одељења и начелника Градске управе.  

     Услови: Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, стечено високо образовање у 

образовно-научном пољу друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, из области економских наука, положен државни стручни испит, 

најмање 1 година радног искуства у струци. 

 

 

 Одељење за општу управу , Одсек за лична стања, матичне књиге и месну самоуправу 

 

                          2. Радно место:  Заменик матичара,  саветник - 1 извршилац 

 

        Опис посла: Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих и 

књига држављана, води одговарајуће регистре и деловоднике као и књиге пописа аката, уноси 

податке из матичних књига у рачунар, издаје изводе из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге, издаје уверења о држављанству и уверења о подацима 



из евиденција о држављанима, обавља послове матичара у вези са закључењем брака, ради на 

шалтеру, саставља смртовнице, врши послове у вези са уношењем матичног броја грађана, 

води други примерак матичних књига и предаје га надлежном органу у року који је законом 

утврђен, израђује статистичке извештаје за надлежне органе, сачињава одређене спискове за 

потребе одговарајућих органа, обавештава надлежне матичаре, министарство и конзулатна 

представништва о променама у матичним књигама, замењује матичара у случају спречености и 

одсуства, обавља конкретне послове према Упутству о раду на пословима у матичној служби 

које доноси начелник Градске управе, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и 

руководиоца  Одељења. 

 

          Услови: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у 

образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, 3 

година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен посебан стручни 

испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, издато од стране овлашћеног 

органа. 

 

 

 

Одељење за финансије , Одсек за трезор 

 

3. Радно место:  Послови главне књиге  Одсека за трезор књижења за буџетско 

рачуноводство и извештавање, звање саветник- 1 извршилац 

  

          Опис посла: Врши формалну, логичку и финансијску контролу, води главну књигу 

трезора преко прописаних рачуна, врши сравњења помоћне евиденције са главном књигом 

месечно и на крају године, активно учествује у припреми и самој изради годишњег рачуна, 

извршава рачуноводствене послове који се односе на: евидентирање примања, вођење 

дневника, главне књиге и одабраних помоћних књига за сва примања и издатке, међународне 

донације и друге видове  помоћи, врши архивирање ликвидиране фактуре, улазнице и 

излазнице, требовања у финансијском одељењу, врши архивирање захтева  за сторнирање, 

обавља послове финансијског извештавања, рад обавља на  рачунару, примењује 

рачуноводствену  методологију, укључујући: одржавање система класификације, прописивање 

правила буџетског рачуноводства, прописивање захтева у погледу интерног и екстерног 

извештавања и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и  руководиоца Одељења. 

Одговоран је шефу Одсека за законитост, ефикасност и ажурност у раду Одсека. 

 

         Услови: Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, стечено високо образовање  

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, Економски факултет, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци. 

 

   

Одељење за привреду, Одсек за инвестиције и послове са дијаспором 

 

       4.  Радно место:  Послови на реализацији инвестиционих пројеката , звање саветник-1 

извршилац 

  

 

          Опис посла: Припрема организацију за извођење економских делова пројеката. Прати 

економски део реализације пројеката, прати трошкове и време реализације пројекта и 

запошљавање радне снаге према делатности која ће се обављати у предвиђеном пројекту. 



Предлаже страном инвеститору погодности при улагању страног капитала.Сарађује са свим 

заинтересованим странама везаним за пројекте у области економског улагања, било 

иностраних улагача било домаћих. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и  

руководиоца Одељења. 

 

          Услови: Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, стечено високо образовање  

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, економски факултет,  

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци. 

   

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно 

место под редним бројем:  

 

             1. познавање:   Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/201, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 

24/2018, 41/2018,41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019 ),вештина комуникације –  усмено,  

 

2.познавање:  Закона о матичним књигама ("Сл. гласник РС", бр. 20/2009,145/2014 и 

47/2018 ) – вештина комуникације- усмено. 

 

3.познавање:  Закона о буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-

др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 65/2018, 31/2019 и 72/2019)- вештина комуникације – 

усмено, 

 

4. познавање: Закона о улагањима ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018 ) -   вештина 

комуникације – усмено. 

 

Уз пријаву (пријава садржи назив и број радног места за које учесник јавног конкурса подноси 

пријаву,  име и презиме, датум и место рођења,  адресу становања, број телефона, податке о 

образовању, својеручни потпис , са радном биографијом подносе се следећа документа у 

оригиналу или овереној копији: 

 

  - извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 

књигама објављеном у „Службеним гласнику РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18); 

- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 

- диплома о стручној спреми; 

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти 

из којих се на несумњив начин може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом 

и у ком периоду је стечено радно искуство); 

- уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним 

правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају 

уверење о положеном правосудном испиту; пријаву може поднети и кандидат који нема 

положен државни стручни испит, с тим што је исти дужан да, у случају заснивања радног 

односа, положи испит у року од шест месеци од заснивања радног односа, у складу са Законом 

о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон); 

         - уверење о положеном  посебном стручном испиту за матичара и овлашћење за 

обављање послова матичара, издато од стране овлашћеног органа , за радно место под 

редним бројем 2. 



      - уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 

6 (шест) месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након 

објављивања конкурса); 

 

            За учеснике јавног конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно 

органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, 

потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, 

односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде 

дужности из радног односа. 

 

           Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса у дневним новинама (члан 102. Закона). 

 

        Сходно одредби члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, Оглас о јавном конкурсу садржи податке о радном месту преузете из   

Обједињеног Правилника о организацији  и систематизацији радних места у  Градској управи 

за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градској управи за наплату јавних прихода 

града Новог Пазара, Градском правобранилаштву града Новог Пазара ,Служби интерне 

ревизије града Новог Пазара и Служби буџетске инспекције града Новог Пазара, („Службени 

лист града Новог Пазара“, бр. 3/19,5/19,8/19,9/19,10/19,11/19,11/20 и 12/20),  и условима за 

запослење на радном месту, као и стручној оспособљености, знањима и вештинама.  

          Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве 

уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, у оригиналу или фотокопији, овереној 

од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком. 

          Конкурс се објављује на интернет презентацији Града Новог Пазара 

www.новипазар.рс, а у дневним новинама, “Вечерње новости”, објављено је обавештење о 

јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс. 

         Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за изворне поверене послове града 

Новог Пазара, улица Стевана Немање , број 2 , Нови Пазар , са назнаком: „За јавни конкурс за 

пријем службеника и намештеника  на неодређено време”.               

         Додатна обавештења: Лице које је задужено за давање обавештења о Јавном  конкурсу:  

Надиа Хамзагић, шеф Одсека за радне односе  и послове управљања људским ресурсима, бр 

тел.020/5151-217, радним данима (понедељак-петак), од 10 до 12 часова. 

         Контакт послодавца : начелник Градске управе за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара, Џемила Диванефендића ,  020 /5151-301 .  

          Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени 

у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 

 

 

 НАЧЕЛНИК, 

                                                                                                                    Џемил Диванефендић 

 


