
                               
 

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 102. а у вези члана 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), начелник 

Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, у поступку објављивања 

Јавног конкурса за пријем службеника у радни однос на неодређено време, број 111-6/21 од 

13.01.2021.године ,  доставља свим заинтересованим кандидатима , који испуњавају услове из 

Јавног конкурса, 

 

                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Обавештавају се заинтересовани кандидати, са високом стручном спремом који 

испуњавају услове за радна места наведена у Јавном конкурсу, број 111-6/21 do 13.01.2021              

.године, да је објављен Јавни конкурс за пријем службеника на неодређено време у Градску 

управу за изворне и поверене послове града Новог Пазара, за следећа радна места: 

 

1.У oдељку Б. Служба правне помоћи у Одељењу за општу управу, системтаизовано у 

тачки 1.14. Послови пружања правних услуга 

Звање: Саветник 

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 

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 

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 

Број службеника: 1         

 

5.У oдељку 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 

Број службеника: 1 

 

 

Конкурс је објављен на интернет презентацији Града Новог Пазара www.новипазар.рс 

 

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

je:  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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     НАЧЕЛНИК,             

                                                                                              Џемил Диванефендић 

http://www.novipazar.rs/

