
 

 

 

                               
 

Република Србија 

Град Нови Пазар 

Градска управа за изворне и поверене послове 

                      Број: 111-6/21 

        Дана: 13.1.2021.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) и   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) и Закључка Комисије за давање сагласности за 

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

8368/20 од 28.10.2020.године, начелник Градске управе за изворне и поверене послове града Новог 

Пазара, оглашава 

 

 

  

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ  ПАЗАРА 

  

 

 I Орган у коме се радно место попуњава:  

II.Радна места која се попуњавању: 

1.У Одељку Б. Служба правне помоћи у Одељењу за општу управу, систематаизовано у 

тачки 1.14. Послови пружања правних услуга 

Звање: Саветник 

 

Опис посла: Пружа све врсте правних услуга  грађанима са пребивалиштем на територији Града ,  

сачињава све врсте поднесака и то:  уговоре, предлоге тужбе, жалбе, изјаве, молбе, захтеве,  

пуномоћја , тестаменте, пружа  све врсте усмених  правних савета, пружа информације 

корисницима  услуга   од важности за остваривање њихових права као и информација о томе који 

је орган  надлежан за решавање конкретног  питања, контактирање  различитих државних органа и 

институција ради заједничког проналажења  решења  за поједине проблеме  који се појаве у  току 

поступка  остваривања права, контактирање амбасада и конзуларних представништава  који шаљу 

повратнике по уговору о  реадмисији у циљу регулисања  личне документације  и прибављања 

докумената  у земљи у којој су боравили као што су : изводи из Матичних књига рођених за децу 

рођену у иностранству, возачке дозволе, медицинска документација, школска сведочанства  

стечена у иностранству,  теренске посете  ради пружања правних услуга  корисницима, 

обезбеђивање и попуњавање  докумената  и  формулара прописаних законом и другим актима који  



су потребни  за остваривање  појединих права корисника, обавља и  друге  послове пружања 

правне помоћи  у складу  са законским прописима и  Одлуком  о Служби правне помоћи као и 

послове одређене  по налогу шефа Службе  и руководиоца Одељења. 

 

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, правни факултет, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у 

струци. 

Број службеника: 1  

                                                                  

 

2.У Одељку 4. А. Одсек за привреду, пољопривреду , водопривреду и шумарство, 

систематизовано у Одељењу за привреду у тачки 4.3 а.Стручни сарадник за цене и 

статистичку анализу 

Звање: Млађи саветник 

 

Опис посла: Прати кретање цена и њихов утицај на трошкове живота, обезбеђује спровођење 

политике цена из надлежности Града, припрема предлоге решења о одређивању највишег нивоа 

цена из надлежности Града, проучава тржишне услове у којима се врши образовање цена 

производа и услуга, анализира економско-финансијско пословање јавних предузећа чији је 

оснивач Град Нови Пазар и даје мишљење о мерама из области цена, припрема анализе на основу 

прикупљених статистичких података у вези кретања становништва, запослености, стања у 

привреди, националног дохотка и других показатеља, везаних за сагледавање степена развијености 

Града, 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, из области економских наука, 

положен државни стручни испит, најмање 1 година радног искуства у струци. 

Број службеника: 1 

 

 

3.У Одељку 5.А.Одсек за развој и реализацију пројеката у Одељењу за локални економски 

развој, систематизовано у тачки 5.4.Сарадник за припрему планова у оквиру стратешке 

политике развоjа града и региона 

Звање : Саветник 

 

Опис посла: Подстиче локалну заједницу, управу, јавна предузећа, установе и институције на 

израду и доношење стратешких развојних докумената у циљу подстицања економског развоја 

града. Дефинише проблеме у оквиру стратешке политике развоја града и региона, одређујући 

приоритете који ће се званично подржати свим расположивим средствима и на свим нивоима, 

припрема план деловања Одсека у складу са дефинисаним националним и регионалним 

приоритетима. Директно учествује у процесу израде локланих стратешких и акционих докумената, 

привредним субјектима пружа податке о процедурама за оснивање привредног субјекта, потребној 

документацији и трошковима, мерама подршке, процедуре у вези инвестирања у даљи развој, 

ажурира базу података „Јединственог шалтера“ са информацијама о јавним конкурсима Фонда за 



развој и осталим фондовима, инвестиционим потенцијалима. 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. 

Број службеника: 2 

                                                                        

4.У Одељку 8. А.Одсек за експропријацију у Одељењу за имовинско правне послове 

систематизовано у тачки 8.3. Имовинско правни послови експропријације 

Звање: Саветник 

 

Опис посла: Води управни поступак у области имовинско правних односа експропријације и 

одлучује о управној ствари, припрема решења и акта из ове области и нацрте аката о располагању 

имовином града, води поступак издавања тапија, формира збирке исправа и евиденцију 

непокретности из ове области, израђује уговоре из имовинско правне области, сарађује са другим 

службама, предузећима и другим организацијама, води поступак поводом самовласних изузећа 

земљишта, самостално ради на најсложенијим управним предметима из области имовинско 

правних односа и одлучује о управној ствари. Вођење поступка и припрема Одлуке у правним 

предметима експропријације, расправљање имовинских односа насталих самовласним заузећем 

земљишта у државној и друштвеној својини, ради и прати предмете који су у поступку код 

надлежних другостепених и судских органа. Обавља стручне послове за потребе комисије из 

области имовинско правних послова (додела земљишта, процена земљишта, процена објеката и 

др.). Самостално ради на најсложенијим управним предметима у области имовинско правних 

односа и одлучује о управној ствари. Издаје уверења из области имовинско правних односа, 

припрема материјале за Скупштину града и Градског већа из имовинско правне области и обавља 

друге послове по налогу шефа Одсека и  руководиоца Одељења. 

 

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, правни факултет, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у 

струци. 

Број службеника: 1         

 

5.У Одељку 13. А.Одсeк за радне односе и послове управљања људским ресурсима у 

Одељењу за заједничке послове и послове управљања људским ресурсиме, радно место 

систематизовано у тачки  13.4. Послови рада и радних односа 

Звање: Саветник 

 

Опис посла: Обавља послове из области радних односа у Градској управи, који се односе на 

припрему и достављање статистичких извештаја; сарађује са службом запошљавања у вези 

пријема   у радни однос; обавља послове у вези заснивања и престанка радног односа и послове у 

вези остваривања права запослених у вези здравствене заштите; организује израду и евиденцију 

употребе и чувања печата; обавља и друге послове везане за радне односе запослених у  Градској 



управи; обавља и друге послове у вези са радним односом, по налогу шефа Одсека и  руководиоца  

Одељења. 

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, правни факултет, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у 

струци. 

Број службеника: 1 

 

  

III Стручна оспособљеност, знања и вештине које се провјеравају у изборном 

поступку за радно место под редним бројем:  

 

1. Врши се провера знања кроз усмени ра зговор, из области познавања   Закона о општем 

управном поступку("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Закона о 

прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. 

закон), Закон о насљеђивању ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 101/2003 - одлука УСРС и 6/2015) и 

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, 86/2019 - др. закон и 

157/2020 - др. закон). 

   

              2. Врши се провера знања кроз усмени разговор из области познавања Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 

103/2015 и 101/2016), Закона о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 

10/2013 - др. закон и 101/2016) ) и 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, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон). 

3. Врши се провера знања кроз усмени разговор из области познавања Закона о улагањима 

("Службени гласник Републике Србије", број 89/2015, 95/2018) и 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, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. 

Закон). 

 

 

4. Врши се провера знања кроз усмени разговор из области познавања Закона о 

експропијацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. 

гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење) и 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, 86/2019 - др. закон и 157/2020 

- др. закон). 

 

5. Врши се провера знања кроз усмени разговор из области познавања 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, 86/2019 - др. закон и 157/2020 

- др. закон), Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017 - одлука УС и 113/2017 )и Закона о општем управном поступку("Сл. гласник РС", бр. 

18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење). 



 

IV 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(оверена фотокопија); 

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

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

објављивањ конкурса). 

             V 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 (члан102.Закона). 

 

         VI 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, 12/20 , 14/20 и 

15/20),  и условима за запослење на радном месту, као и стручној оспособљености, знањима и 

вештинама.  

 

 

НАПОМЕНА: 
 

          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 обавјештење 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 на неодређено време”.               

         Додатна обавјештења: 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, Џемил Диванефендић ,  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 

 

 


