Данашњи датум: 14.7.2011. Датум оглашавања: 14.7.2011. Датум истека рока за пријављивање: 22.7.2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФИСКАЛНИ САВЕТ

На основу члана 66. став 1. Закона о државним службеницима, члана 55. Закона о изменама и
допунама Закона о државним службеницима и члана 14. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ФИСКАЛНОМ САВЕТУ
I Орган у коме се попуњава положај:
Фискални савет, Београд, Немањина 17.
II Положај који се попуњава:
Секретар Фискалног савета - положај у трећој групи.
Услови: Правни факултет или економски факултет - стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, радно искуство у струци од најмање девет година, положен државни
стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Фискалног савета и посебна
знања везана за послове Сектора за заједничке послове, стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање
енглеског језика увидом у доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на рачунару
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
III Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје 6 година, а место рада је
Београд, Немањина 17.
IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс и садржина пријаве: Рок за
подношење пријава на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана од дана када је
интерни конкурс оглашен. Рок почиње да тече 15. јула 2011. године, а истиче 22. јула 2011.
године.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и

одговорнсоти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања.
V Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
Право да учествује на интерном конкурсу имају само државни службеници из органа
државне управе и служби Владе који су претходне две године оцењени оценом „нарочито се
истиче”, који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су
поднели оставку на положај или којима је положај укинут.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: диплома о стручној спреми;
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у
државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); исправе којима се
доказује право на учешће на интерном конкурсу (решење о распоређивању на извршилачко
радно место које је разврстано у звање виши саветник, или решење о постављењу на
положај, или решење о престанку рада на положају); исправа којом се доказује да су
испуњени услови за напредовање на положај (само за оне који раде на извршилачким радним
местима у звању вишег саветника); радна књижица; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту; доказ о познавању енглеског језика и доказ о познавању рада на
рачунару.
VII Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Фискални савет, 11124
Београд, Немањина 17, са назнаком „За интерни конкурс - попуњавање положаја”.
VIII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Никола Алтипармаков,
тел. 011/333-8256 и 333-8253.
IX Датум оглашавања: 14. јул 2011. године.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду,
биће одбачене.
Овај оглас објављен је на web страници: www.fiskalnisavet.rs, и огласној табли Фискалног
савета.

