
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 18 

 
НИШ, 28. фебруар  2023.  

Цена овог броја 120  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

1.  
 

  
На основу члана 4. став 5. и члана 95. 

став 2. и члана 96. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 
113/17, 113/17-I-други закон, 95/18 и 114/21), 
члана 9. 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), члана 2. и 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша", бр. 1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 
144/16 и 117/20),  

Градско веће Града Ниша, на седници од   
27. 02. 2023. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 
 
I  У Решењу о образовању Конкурсне 

комисије за избор заменика начелника Градске 
управе за имовину и одрживи развој („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 12/2023 и Решење број: 
212-2/2023-03 од 24.02.2022. године), у тачки I, 
врши се измена и то под редним бројем 1. 
уместо: „ Марије Брајдић,  дипломирани 
правник, Градски правобранилац“, бира се: 

„Татјана Тодоров, дипломирани правник, 
заменик Градског правобраниоца .“ 

 
II Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Ниша“. 
 

 
Број: 214-1/2023-03  
У Нишу,  27.02.2023. године 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 
    ПРЕДСЕДАВАЈУЋA  

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 

 
 
 
 
 

 
 

2.  
 
На основу члана 4. став 5. и члана 95. 

став 2. и члана 96. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 
113/17, 113/17-I-други закон, 95/18 и 114/21), 
члана 9. 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), члана 2. и 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша", бр. 1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 
144/16 и 117/20),  
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 Градско веће Града Ниша, на 
седници од 27. 02. 2023. године, доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 
 
 
I  У Решењу о образовању Конкурсне 

комисије за избор начелника Градске управе за 
грађевинарство, број 197-9/2023-03 од 
21.02.2023. године и броj 212-4/2023-03 од 
24.02.2023. године, у тачки I, врши се измена и 
то под редним бројем 1.уместо:„Марија Брајдић, 
дипломирани правник,  Градски правoбранилац“, 
бира се: „Татјана Тодоров, дипломирани 
правник, заменик Градског правобраниоца“. 

 
 
II Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Ниша“. 
 
 
 
Број: 214-2/2023-03 
У Нишу, 27.02.2023. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Душица Давидовић, с.р. 
 
3.  
 
На основу члана 56 став 1. и 66. став 1 и 5  

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-
др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 95. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
113/17-I-др. закон, 95/18 и 114/21), члана 12. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање места у аутономним 
покрајинама и  јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22), 
члана 67. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 18/19), члана 
19. и 77. Одлуке о организацији Градских управа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
114/20 и 85/21) и члана 94. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист 

Града Ниша“, бр. 1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 
144/16 и 117/20), 

Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној  28.02.2023. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 
 
I Расписује се Јавни конкурс за 

попуњавање положаја начелника Градске 
управе за грађевинарство, на пет година. 

 
II Саставни део ове одлуке је Јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 
Градске управе за грађевинарство. 

 
III Ову одлуку објавити у „Службеном 

листу Града Ниша“, на огласној табли органа и 
служби Града и интернет презентацији Града 
Ниша www.ni.rs . 

 
 
Број: 241-1/2023-03 
У Нишу, 28.02.2023. године 
 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                       
          ПРЕДСЕДАВАЈУЋA                                                                                      

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
                      Душица Давидовић, с.р. 

 
 
 
На основу члана 56. став 1 и става 3 и 

члана 66.  став 5 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) 
члана 4 став 8, 50 став 3, 95. став 1. и 102. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
113/17-I-др. закон, 95/18 и 114/21), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање места у аутономним 
покрајинама и  јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22), 
члана 67. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 18/19), члана 
19. и 77.став 3 Одлуке о организацији Градских 
управа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 114/20 и 85/21) и члана 94. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

http://www.ni.rs/
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(„Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13, 95/16, 
98/16, 124/16, 144/16 и 117/20), 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                        Ниш, ул. 7. Јули бр. 2  
                    РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА  

  
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ЗА  ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 
на пет година 
 
I Орган у коме се положај попуњава: 
 Градска управа за грађевинарство 
 
II Положај који се попуњава: 
 Начелник Градске управе за 

грађевинарство - положај у I групи 
 
III Трајање рада на положају и место 

рада: 
 Рад на положају траје пет година, а 

место рада је Град Ниш, Генерала Транијеа број 
10. 

 
IV Опис послова начелника Градске 

управе за грађевинарство:         
- Руководи и координира радом 

Градске управе за грађевинарство;  
- планира, усмерава и надзире рад 

управе;  
- усклађује рад организационих 

јединица управе и обезбеђује њено 
функционисање као јединственог органа;  

- одлучује о правима, обавезама и 
дужностима из радних односа службеника и 
намештеника у Градској управи;  

- остварује сарадњу организационих 
јединица у оквиру  управе;  

- обавља и друге послове у складу са 
законом, Статутом града, одлукама Скупштине 
града, Градског већа и Градоначелника. 

 
V  Услови: 
стечено високо образовање из научне 

области: правне науке, грађевинско 
инжењерство, архитектура, 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, 
положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

 
 

VI Општи услови за кандидата: 
1. да је пунолетан држављанин 

Републике Србије; 
2. да није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; 

3. да му раније у није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. 

 
VII У изборном поступку врши се 

провера и оцењивање:  
 
1) Опште  функционалне компетенције 

и то:   
Дигитална писменост - провера ће се 

вршити решавањем задатка практичним радом 
на рачунару или увидом у писани доказ о 
поседовању дигиталне писмености. 

Пословна комуникација - провера ће се 
вршити усменом симулацијом. 

 
2) Провера посебних 

функционалних компетенција за радно 
место: 

Примена знања у области прописа и то:  
- Закона о општем управном поступку 

( "Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 2/2023 - 
Одлука УС и Аутентично тумачење - 95/2018), 

- Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. 
нису у пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. 
није у пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС 
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука 
УС РС, 132/2014 (чл. 129-134. нису у 
пречишћеном тексту), 145/2014, 83/2018 (чл. 
105-110. нису у пречишћеном тексту), 31/2019 
(чл. 18-20. нису у пречишћеном тексту), 37/2019 - 
други закон, 9/2020 (чл. 50-55. нису у 
пречишћеном тексту) и 52/2021 (чл. 2. и 3. нису у 
пречишћеном тексту). Види: Решење УС РС - 
54/2013. Види: Одлуку УС РС - 65/2017. Види: 
тач. 5. Одлуке УС РС - 81/2020. 

-  Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Србије“, број 21/2016, 113/2017,113/2017-други 
закон, 95/2018, 86/19-др. закон и 114/2021), 

- Статута Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019), 

- Одлуке о организацији градских 
управа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 114/2020 и 85/2021). 

Провера знања из наведених закона и 
прописа спровешће се писаном симулацијом 
(давање предлога решења одређеног задатка). 
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3) Кандидати који су успешно прошли 

наведене облике провере, позивају се на 
завршни разговор са Конкурсном комисијом у 
циљу процене њихове мотивације за рад на 
радном месту - службеника на положају – 
начелника, у циљу процене њихове мотивације 
за рад на радном месту, могућих доприноса на 
раду и прихватања вредности органа. 

 
VIII Објављивање јавног конкурса:  
Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за грађевинарство 
објављује се на огласној табли органа и служби 
Града и интернет презентацији Града Ниша 
www.ni.rs/category/javna-obavestenja/konkursi.  

Обавештење о јавном конкурсу, са 
адресом интернет презентације Града Ниша на 
којој је јавни конкурс објављен, објављује се у 
дневним новинама НДН „Српски телеграф“, које 
се дистрибуирају за целу територију Републике 
Србије.  

 
IX Рок за подношење пријаве на 

конкурс:  
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 

дана од дана оглашавања обавештења о јавном 
конкурсу у дневним новинама НДН „Српски 
телеграф“. 

 
X Пријава на конкурс садржи:  
Пријава на конкурс је потребно да садржи 

назив органа и адресу органа који расписује 
конкурс - за Комисију, положај на који 
конкурише, таксативно побројану документацију 
коју кандидат прилаже уз пријаву на јавни 
конкурс и кратку биографију кандидата која мора 
бити својеручно потписана. 

Пријава мора да садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, место и 
адресу становања, број телефона, e-mail 
адресу.  

Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана. 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат 
подноси следећу документацију: 

- извод из матичне књиге рођених; 
- уверењe о држављанству; 
- диплому или уверење о стеченом 

образовању, којом се потврђује стручна спрема 
која је наведена у условима за радно место; 

- исправе којима се доказује радно 
искуство у струци од најмање 5 (пет) година 
(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 Министарства унутрашњих 
послова - Полицијске управе по месту 
пребивалишта, да није правноснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци (издато након објављивања конкурса); 

- уверење о положеном државном 
стручном испиту (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту 
достављају уверење о положеном правосудном 
испиту; лица са положеним стручним испитом за 
запослене у државним органима, уместо 
уверења о положеном државном стручном 
испиту достављају уверење о положеном 
стручном испиту за запослене у државним 
органима); 

- за кандидате 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 
(потврде/уверења, решења, споразуми о 
презимању запосленог). 

 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у 

овереној фотокопији код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским или 
градским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно 
општинским-градским управама. 

 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) 
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 и извод из матичне књиге 
рођених. 

Потребно је да учесник конкурса, уз 
напред 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.  

Образац изјаве доступан је на сајту Града 
Ниша www.ni.rs и објављен је уз Јавни конкурс 
за попуњавање положаја начелника Градске 
управе за грађевинарство. 

Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата 
и пријаве уз које кандидати нису приложили све 
потребне доказе у оригиналу или фотокопији 

http://www.ni.rs/category/javna-obavestenja/konkursi
http://www.ni.rs/
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овереној код јавног бележника, Конкурсна 
комисија одбацује решењем против кога се може 
изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 
осам дана од дана пријема решења. 

Жалба кандидата не задржава извршење 
решења. 

 
XI Адреса на коју се подносе пријаве на 

конкурс са документацијом:  
Пријава се може доставити поштом на 

адресу: Градско веће Града Ниша, Конкурсна 
комисија за избор начелника Градске управе за 
грађевинарство, 18105 Ниш, ул. Николе Пашића 
број 24, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс 
за попуњавање положаја начелника Градске 
управе за грађевинарство“ – за Конкурсну 
комисију – НЕ ОТВАРАЈ. 

Пријава са доказима може се доставити и 
на шалтеру број 15 Јединствено управно место 
са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за 
попуњавање положаја начелника Градске 
управе за грађевинарство“ – за Конкурсну 
комисију – НЕ ОТВАРАЈ. 

На полеђни коверте назначава се име, 
име оца, презиме и адреса становања 
подносиоца пријаве. 

 
XII Лице задужено за давање 

обавештења о јавном конкурсу:  
Наташа Пећић Костадиновић, ул. Николе 

Пашића број 24, канцеларија број 34, у периоду 
од 11-13 часова, Градска управа за органе 
Града и грађанска стања, тел. 018/505-514. 

 
XIII Изборни поступак:  
Конкурсна комисија ће о месту, дану и 

времену када ће се обавити проверe општих и 
посебних функционалних компетенција као и 
завршни разговор, обавестити учеснике 
конкурса, телефонским путем или електронском 
поштом и поштом на бројеве односно адресе 
које су навели  пријави.  

Термини који су у овом конкурсу изражени 
у граматичком роду подразумевају природни 
мушки и женски род лица на који се односе. 

 
Број: 241-1/2023-03 
У Нишу, 28.02.2023. године 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                           
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA                                                                                      

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
                           Душица Давидовић, с.р. 

 
 
 
 
 

На основу члана 15. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
бр. 87/18), а ради учествовања на јавном 
конкурсу за попуњавање положаја начелника 
Градске управе за грађевинарство 

 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, користи 

искључиво у сврху прикупљања података који се 
односе на доказ: 

 
1. Уверење   о   држављанству,   упис   

извршен   у   књугу  држављана   у општини 
_______________________________ (навести 
општину/месну канцеларију), 

 
2. Извод из матичне књиге рођених, 

упис извршен у МКР општине  , 
 
 
____________________ 
(ЈМБГ даваоца изјаве) 
 
____________________  
(место и датум) 
____________________ 

         (потпис даваоца изјаве) 
 
Потребно је заокружити број испред  

доказа за који се кандидат определио да орган 
прибави . 

 
4.  
 
На основу члана 56. став 1, 2, и 3 и члана 

66. став 1 и 5 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. 
закон), члана 95. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 
113/17, 113/17-I-др. закон, 95/18 и 114/21), члана 
12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање места у аутономним 
покрајинама и  јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22), 
члана 67. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 18/19), члана 
19. и 77. став 3 Одлуке о организацији Градских 
управа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 114/20 и 85/21) и члана 94. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13, 95/16, 
98/16, 124/16, 144/16 и 117/20), 
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Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 28.02.2023. године, доноси 

 
         
         О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ 

 
 
I Расписује се Јавни конкурс за 

попуњавање положаја заменика начелника 
Градске управе за финансије, на пет година. 

 
II Саставни део ове одлуке је Јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе за финансије. 

 
III Ову одлуку објавити у „Службеном 

листу Града Ниша“, на огласној табли органа и 
служби Града и интернет презентацији Града 
Ниша www.ni.rs.  

 
Број: 241-2/2023-03 
У Нишу, 28.02.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                  
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA                                                                                       

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ                                                                                                  
Душица Давидовић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 56. став 1 и става 3 и 
члана 66.  став 5 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) 
члана 4 став 8, 50 став 3, 95. став 1. и 102. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
113/17-I-др. закон, 95/18 и 114/21), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање места у аутономним 
покрајинама и  јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/16 и 12/22), 
члана 67. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/08, 143/16 и 18/19), члана 
19. и 77.став 3 Одлуке о организацији Градских 
управа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 114/20 и 85/21) и члана 94. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13, 95/16, 
98/16, 124/16, 144/16 и 117/20), 

 
     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
           Ниш, ул. 7. Јули бр. 2 
         РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА 
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
на пет година 
 
I Орган у коме се положај попуњава: 
 Градска управа за финансије 
 
II Положај који се попуњава: 
 Заменик начелника Градске управе 

за финансије - положај у II групи 
 
III Трајање рада на положају и место 

рада: 
 Рад на положају траје пет година, а 

место рада је Град Ниш, Николе Пашића број 
24. 

 
IV Опис послова заменика начелника 

Градске управе за финансије:         
- Замењује начелника Управе у 

случају његове одсутности или спречености да 
обавља своју дужност, у складу са законом, 
Статутом Града, одлукама Скупштине Града, 
Градског већа и Градоначелника;  

- прати прописе и обавља 
најсложеније правне послове из надлежности 
Управе;  

- обавља и друге послове из 
надлежности Управе у координацији са 
начелником Управе. 
 

V  Услови: 
Стечено високо образовање из научне 

области економских 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, 
најмање пет година радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места. 

 
VI Општи услови за кандидата: 
1. да је пунолетан држављанин 

Републике Србије; 
2. да није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; 

http://www.ni.rs/
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3. да му раније у није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. 

 
VII У изборном поступку врши се 

провера и оцењивање: 
 
1) Опште функционалне компетенције 

и то: 
Дигитална писменост - провера ће се 

вршити решавањем задатка практичним радом 
на рачунару или увидом у писани доказ о 
поседовању дигиталне писмености. 

Пословна комуникација - провера ће се 
вршити усменом симулацијом. 

 
2) Провера посебних функционалних 

компетенција за радно место: 
Примена знања у области прописа и то:  
- Закона о локалној самоуправи, 

("Службени гласник РС", број: 129/2007, 83/2014 
– др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон), 

- Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
21/2016, 113/2017,113/2017-други закон, 95/2018, 
86/19-др. закон и 114/2021), 

- Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 
104/2016, 95/2018-други закон и 111/2021-други 
закон) 

- Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 
- други закон) 

- Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Службени гласник Републике 
Србије“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 
55/2004, 61/2005, 85/2005 - други закон, 62/2006 - 
други закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - други 
закон, 53/2010, 101/201, 2/2012, 93/2012, 
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 
15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 
144/2020 и 96/2021) 

- Статуа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

- Одлуке о организацији градских управа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
114/2020 и 85/2021). 

 
Провера знања из наведених закона и 

прописа спровешће се писаном симулацијом 
(давање предлога решења одређеног задатка). 

 
3) Кандидати који су успешно прошли 

наведене облике провере, позивају се на 
завршни разговор са Конкурсном комисијом у 
циљу процене њихове мотивације за рад на 
радном месту - службеника на положају – 
заменика начелника, у циљу процене њихове 
мотивације за рад на радном месту, могућих 
доприноса на раду и прихватања вредности 
органа. 

 
VIII Објављивање јавног конкурса:  
Јавни конкурс за попуњавање положаја 

заменика начелника Градске управе за 
финансије објављује се на огласној табли 
органа и служби Града и интернет презентацији 
Града Ниша www.ni.rs/category/javna-
obavestenja/konkursi   

Обавештење о јавном конкурсу, са 
адресом интернет презентације Града Ниша на 
којој је јавни конкурс објављен, објављује се у 
дневним новинама НДН „Српски телеграф“, које 
се дистрибуирају за целу територију Републике 
Србије.  

 
IX Рок за подношење пријаве на 

конкурс:  
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 

дана од дана оглашавања обавештења о јавном 
конкурсу у дневним новинама НДН „Српски 
телеграф“. 

 
X Пријава на конкурс садржи:  
Пријава на конкурс је потребно да садржи 

назив органа и адресу органа који расписује 
конкурс - за Комисију, положај на који 
конкурише, таксативно побројану документацију 
коју кандидат прилаже уз пријаву на јавни 
конкурс и кратку биографију кандидата која мора 
бити својеручно потписана. 

Пријава мора да садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, место и 
адресу становања, број телефона, e-mail 
адресу.  

Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана. 

 
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат 

подноси следећу документацију: 
- извод из матичне књиге рођених; 
- уверењe о држављанству; 
- диплому или уверење о стеченом 

образовању, којом се потврђује стручна спрема 
која је наведена у условима за радно место; 

- исправе којима се доказује радно 
искуство у струци од најмање 5 (пет) година 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); 

http://www.ni.rs/category/javna-obavestenja/konkursi
http://www.ni.rs/category/javna-obavestenja/konkursi
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- уверење Министарства унутрашњих 
послова - Полицијске управе по месту 
пребивалишта, да није правноснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци (издато након објављивања конкурса); 

- уверење о положеном државном 
стручном испиту; (лица са положеним стручним 
испитом за запослене у државним органима, 
уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту достављају уверење о 
положеном стручном испиту за запослене у 
државним органима); 

- за кандидате 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 
(потврде/уверења, решења, споразуми о 
презимању запосленог). 

 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у 

овереној фотокопији код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским или 
градским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно 
општинским-градским управама. 

 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) 
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 и извод из матичне књиге 
рођених. 

Потребно је да учесник конкурса, уз 
напред 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.  

Образац изјаве доступан је на сајту Града 
Ниша www.ni.rs  и објављен је уз Јавни конкурс 
за попуњавање положаја заменика начелника 
Градске управе за финансије. 

Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата 
и пријаве уз које кандидати нису приложили све 

потребне доказе у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника, Конкурсна 
комисија одбацује решењем против кога се може 
изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 
осам дана од дана пријема решења. 

Жалба кандидата не задржава извршење 
решења. 

XI Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс са документацијом:  

Пријава се може доставити поштом на 
адресу: Градско веће Града Ниша, Конкурсна 
комисија за избор заменика начелника Градске 
управе за финансије, 18105 Ниш, ул. Николе 
Пашића број 24, са назнаком „Пријава на Јавни 
конкурс за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе за финансије“ – за 
Конкурсну комисију – НЕ ОТВАРАЈ. 

Пријава са доказима може се доставити и 
на шалтеру број 15 Јединствено управно место 
са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за 
попуњавање положаја заменика начелника 
Градске управе за финансије“ – за Конкурсну 
комисију – НЕ ОТВАРАЈ. 

На полеђни коверте назначава се име, 
име оца, презиме и адреса становања 
подносиоца пријаве. 

 
XII Лице задужено за давање 

обавештења о јавном конкурсу:  
 Наташа Пећић Костадиновић, ул. 

Николе Пашића број 24, канцеларија број 34, у 
периоду од 11-13 часова, Градска управа за 
органе Града и грађанска стања, тел. 018/505-
514. 

 
XIII Изборни поступак:  
Конкурсна комисија ће о месту, дану и 

времену када ће се обавити проверe општих и 
посебних функционалних компетенција као и 
завршни разговор, обавестити учеснике 
конкурса, телефонским путем или електронском 
поштом и поштом на бројеве односно адресе 
које су навели  пријави.  

Термини који су у овом конкурсу изражени 
у граматичком роду подразумевају природни 
мушки и женски род лица на који се односе. 

 
Број: 241-2/2023-03 
У Нишу, 28.02.2023. године 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                        
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA                                                                                       

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
                      Душица Давидовић, с.р. 
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На основу члана 15. Закона о заштити 

података о личности („Службени гласник РС”, 
бр. 87/18), а ради учествовања на јавном 
конкурсу за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе за финансије 

 
дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, користи 

искључиво у сврху прикупљања података који се 
односе на доказ: 

 
1. Уверење   о   држављанству,   упис   

извршен   у   књугу  држављана   у општини 
_______________________________ (навести 
општину/месну канцеларију), 

 
2. Извод из матичне књиге рођених, 

упис извршен у МКР општине  , 
 
 
____________________ 
(ЈМБГ даваоца изјаве) 
 
____________________  
(место и датум)  
____________________ 
(потпис даваоца изјаве) 
 

 
Потребно је заокружити број испред  

доказа за који се кандидат определио да орган 
прибави . 
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