
 

                           

                        Republika Srbija 

                        Grad Novi Pazar 

                        Gradska uprava za izvorne i povjerene poslove 

                        Broj:111-20/23    

                        Dana: 21.02.2023 .godine 

                             Novi Pazar 

 

 

         Na osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i 

jedinicama lokalne samouprave, ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - dr. zakon, 

95/2018, 95/2018 - dr. zakon, 86/2019- dr. zakon,157/2020- dr.zakon,114/2021 i 123/2021- dr. 

zakon), člana 12. stav 1.Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih 

mejsta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 

95/16 i 12/22 ),  i člana 22- 24.Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa 

invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br.  36/2009,32/2013 i 14/2022-dr.zakon),  načelnik Gradske uprave 

za izvorne i povjerene poslove , oglašava 

 

JAVNI KONKURS 

ZA  POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA  SLUŽBENIKA SA STATUSOM INVALIDA U 

GRADSKOJ UPRAVI ZA IZVORNE I POVJERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA 

 

I Organ u kome se radno mjesto popunjava: 

 

Gradska uprava za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara.  

 

II Radno mjesto koje se popunjava: 

 

1. Poslovi evidencije nepokretnosti u   Odsjeku za zaštitu imovine u javnoj svojini u Odjeljenju 

za imovinsko pravne poslove 

 

 Zvanje: Mlađi savjetnik 

 

Opis posla: Vodi evidenciju o nepokretnostima na kojima je grad nosilac prava javne svojine i 

korišćenja; daje podatke iz evidencije; vodi evidenciju o neizgrađenom gradskom građevinskom 

zemljištu na kojem je grad Novi Pazar nosilac prava raspolaganja javne svojine; vodi postupak 

evidencije i uknjižbe imovine u javnoj svojini, imovine na kojoj je grad nosilac prava korišćenja; 

dostavlja podatke o stanju na nepokretnosti radi donošenja upravnog akta; vrši identifikaciju imovine 

koja je uzurpirana od strane trećih lica, predlaže mere za zaštitu  gradske imovine; sarađuje sa drugim 

službama, preduzećima i drugim organizacijama. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i 

rukovodioca Odeljenja. 

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja  društveno humanističkih nauka –oblast pravne  nauke na 

osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim 

studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim 

strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili 

specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih 



u radnom odnosu kod poslodavca, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za 

obavljanje poslova radnog mesta. 

 

Broj službenika: 1 

 

 

 

III Stručna osposobljenost, znanja   vještine koje se provjeravaju u izbornom postupku : 

 

Konkursna komisija vršiće provjeru i ocenjivanje stručne osposobljenosti usmjenim 

razgovorom sa učesnicima konkursa  iz oblasti poznavanja :  Zakona o ekspropijaciji ("Sl. glasnik 

RS", br. 53/95, "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 55/2013 - 

odluka US i 106/2016 - autentično tumačenje),  Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine 

na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9/2020), Zakon o planiranju i 

izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,81/2009-ispr.,64/2010-odluka US, 24/2011,121/2012,42/2013-

odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021). 

 

 

IV Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:  

 

  

̶ da je punoletan državljanin Republike Srbije;  

̶ da ima propisano obrazovanje;  

̶ da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;  

̶ da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne 

pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.: 

̶ da ima status invalida koji se zapošljava pod opštim uslovima( zapošljavanje bez 

prilagođavanja poslova radnog mesta ili poslova i  radnog mesta) 

 

Mjesto rada: Gradska uprav za izvorne i povjerene poslove grada  Novog Pazara, Stevana Nemanje 

broj 2. 

 

V Trajanje rada:  

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.  

 

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave: Rok za podnošenje prijave je 15 

dana i počinje da teče narednog dana od dana  oglašavanja obavještenja o Javnom konkursu u 

dnevnim novinama “Kurir” i na internet prezentaciji grada Novog Pazara. 

 

 

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:  

 

Uz prijavu sa biografijom, kandidati podnose sljedeće dokaze:  

 

-  orginal ili ovјerene fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih ; 

- orginal ili ovјerena fotokopija izvoda uvjerenje o državljanstvu Republike     Srbije (ne 

starije od   šest mjeseci); 

-  orginal ili ovјerena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; 

- orginal ili ovјerena fotokopija uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica 

sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uvjerenja o položenom državnom stručnom 

ispitu, dostavljaju uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, u skladu sa Zakonom o 



zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave(Sl. glasnik RS", 

br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 , 86/2019- dr. zakon, 

157/2020-dr.zakon,114/2021 i 123/2021-dr.zakon)  

 - orginal ili ovјerena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rješenja i drugi akti 

iz kojih se vidi na  kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno 

radno iskustvo); 

-  uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od 

najmanje 6 (šest) mjeseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon 

objavljivanja konkursa); 

-  za učesnike javnog konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno 

organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, 

potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, 

odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede 

dužnosti iz radnog odnosa. 

-rješenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu osobe sa invaliditetom koja se 

zapošljava pod opštim uslovima. 

 

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne 

pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da 

im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili 

jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.  

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod javnog beležnika . 

 

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 

18/16 , 95/18-autentično tumačenje i 2/23-Odluka US)   propisano je, između ostalog, da organ može 

da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, 

osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.  

 

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uvjerenje o državljanstvu; izvod iz 

matične knjige rođenih; uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu.  

 

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu 

od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat 

učiniti sam.  

 

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Grada Novog Pazara www.novipazar.rs. u rubrici 

„oglasi“, gde se ista može preuzeti.  

 

Izborni postupak kandidata se sprovodi : usmjenim razgovorom 

O mjestu i vremenu održavanj usmjenog razgovora kandidati će biti naknadno obavješteni. 

 

VII IAdresa na koju se podnosi prijava:  

Prijave se dostavljaju na adresu: Gradska uprava za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara 

ulica Stevana Nemanja broj 2, Konkursna komisija sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje 

ranog mjesta namještenika sa statusom invalida“.  

 

IX Lice koje je zaduženo za davanje obavještenja o javnom konkursu, radnim danom od 10 do 

12 časova:  

 

Nadia Hamzagić, šef Odsjeka za poslove upravljanja ljudskim resursima , br.telefona 020/5151-217. 

 



X Mjesto, dan i vrijeme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i vještina 

kandidata u izbornom postupku: 

 

Sa kandidatima čije su prijave blagovrjemene, dopuštene, razumlјive i potpune i uz koje su priloženi 

svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mjestu, kompetencije će biti  

provjerene u kancelariji, broj 301 , na trećem spratu Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove 

grada Novog Pazara, u Novom Pazaru, ul. Stevana Nemanje broj 2, o čemu će kandidati biti 

obavešteni telefonskim putem ili pisanim obavještenjem na adrese koje su naveli u prijavi, kao i 

putem internet adrese ako je data. 

 

Napomene:  

 

Saglasno članu 72. i 73. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 

samouprave probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne 

pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili državnom organu i traje šest mjeseci. Namješteniki koji ne 

zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.  

 

Shodno članu 47. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 

u radni odnos na neodređeno vrijeme može da se primi lice koje nema položen državni stručni ispit, 

ali je dužno da ga položi u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno članu 131. 

navedenog zakona. 

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje 

kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od nadležnog organa, 

Konkursna komisija odbaciće rešenjem. 

 

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Grada Novog Pazara i oglasnoj tabli Gradske 

uprave za izvorne i povjerene poslove, a u dnevnim novinama “Kurir“ objavljeno je obavještenje o 

javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.  

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, 

odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. 

 

 

         NAČELNIK 

                                                                   Džemil Divanefendić



                           

                        Република Србија 

                        Град Нови Пазар 

                        Градска управа за изворне и поверене послове 

                        Број: 111-20/3   

                        Дана: 21.02.2023 .године 

                             Нови Пазар 

 

 

         На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

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

95/2018, 95/2018 - др. закон, 86/2019- др. закон,157/2020- др.закон,114/2021 и 123/2021- 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 12/22 ),  и члана 22- 24.Закона о професионалној  рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр.  36/2009,32/2013 и 14/2022-

др.закон),  начелник Градске управе за изворне и поверене послове , оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА СА СТАТУСОМ ИНВАЛИДА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ 

ПАЗАРА 

 

I Орган у коме се радно место попуњава: 

 

Градска управа за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

 

II Радно мeсто које се попуњава: 

 

1. Послови евиденције непокретности у   Одсеку за заштиту имовине у јавној својини у 

Одељењу за имовинско правне послове 

 

 Звање: Млађи саветник 

 

Опис посла: Води евиденцију о непокретностима на којима је град носилац права јавне 

својине и коришћења; даје податке из евиденције; води евиденцију о неизграђеном градском 

грађевинском земљишту на којем је град Нови Пазар носилац права располагања јавне својине; 

води поступак евиденције и укњижбе имовине у јавној својини, имовине на којој је град 

носилац права коришћења; доставља податке о стању на непокретности ради доношења 

управног акта; врши идентификацију имовине која је узурпирана од стране трећих лица, 

предлаже мере за заштиту  градске имовине; сарађује са другим службама, предузећима и 

другим организацијама. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца 

Одељења. 

 

Услови: Стечено високо образовање из поља  друштвено хуманистичких наука –област правне  

науке 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 и завршен 



приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног 

места. 

 

Број службеника: 1 

 

 

 

III Стручна оспособљеност, знања   вештине које се проверавају у изборном поступку : 

 

Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим 

разговором са учесницима конкурса  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),  Закон о претварању права 

коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду ("Сл. гласник РС", бр. 

64/2015 и 9/2020), Закон о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,81/2009-

испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021). 

 

 

IV Услови које кандидат треба да испуњава:  

 

  

̶ да је пунолетан држављанин Републике Србије;  

̶ да има прописано образовање;  

̶ да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;  

̶ да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног 

односа.: 

̶ да има статус инвалида који се запошљава под општим условима( запошљавање без 

прилагођавања послова радног места или послова и  радног места) 

 

Место рада: Град Нови Пазар, Стевана Немање број 2. 

 

V Трајање рада:  

Радни однос се заснива на неодређено време.  

 

VI Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве: Рок за подношење пријаве је 

15 дана и почиње да тече наредног дана од дана  оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у 

дневним новинама “Курир” и на интернет презентацији града Новог Пазара. 

 

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  

 

Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе следеће доказе:  

 

-  оргинал или оверене фотокопија извода из матичне књиге рођених ; 

- оргинал или оверена фотокопија извода уверење о држављанству Републике     

Србије (не старије од   шест мјесеци); 

-  оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 

- оргинал или оверена фотокопија 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 , 86/2019- др. закон, 157/2020-др.закон,114/2021 и 123/2021-др.закон)  

 - оргинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решења и 

други акти из којих се види на  којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 

периоду је стечено радно искуство); 

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

најмање 6 (шест) мјесеци (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. 

-рјешење Националне службе за запошљавање о статусу особе са инвалидитетом која 

се запошљава под општим условима. 

 

За учеснике 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.  

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника . 

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

број 18/16 , 95/18-аутентично тумачење и 2/23-Одлука УС)   прописано је, између осталог, да 

орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.  

 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; 

извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.  

 

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за 

једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да 

ће то кандитат учинити сам.  

 

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Града Новог Пазара www.новипазар.рс. у 

рубрици „огласи“, где се иста може преузети.  

 

Изборни поступак кандидата се спроводи : усменим разговором 

О месту и времену одржавањ усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени. 

 

VIII Адреса на коју се подноси пријава:  

Пријаве се достављају на адресу: Градска управа за изворне и повјерене послове града Новог 

Пазара улица Стевана Немања број 2, Конкурсна комисија са назнаком: „За јавни конкурс за 

попуњавање раног мјеста намјештеника са статусом инвалида“.  

 

IX Лице које је задужено за давање обавјештења о јавном конкурсу, радним даном од 10 

до 12 часова:  

 



Надиа Хамзагић, шеф Одсека за послове управљања људским ресурсима , бр.телефона 

020/5151-217. 

 

X Место, дан и вријеме када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и 

вештина кандидата у изборном поступку: 

 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, 

компетенције ће бити  провјерене у канцеларији, број 301 , на трећем спрату Градске управе за 

изворне и повјерене послове града Новог Пазара, у Новом Пазару, ул. Стевана Немање број 2, 

о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или писаним обавештењем на 

адресе које су навели у пријави, као и путем интернет адресе ако је дата. 

 

Напомене:  

 

Сагласно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у 

органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу и траје шест 

мјесеци. Намјештеники који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.  

 

Сходно члану 47. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе у радни однос на неодређено вријеме може да се прими лице које нема положен 

државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 мјесеци од дана заснивања 

радног односа, сагласно члану 131. наведеног закона. 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз 

које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овјереној од 

надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће решењем. 

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Града Новог Пазара и огласној табли 

Градске управе за изворне и повјерене послове, а у дневним новинама “Курир“ објављено је 

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

 

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  



 


