РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФИСКАЛНИ САВЕТ
На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09), члана 17.
став 3, члана 18. став 1. и члана 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ФИСКАЛНОМ САВЕТУ
I. Орган у коме се попуњава радно место:
Фискални савет, Београд, Немањина 17.
II. Раднo местo којe се попуња:
Радно место - специјални саветник у Сектору за фискалну политику и јавне
финансије, положај у првој групи - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Факултетска диплома из области економије,
финансија, рачуноводства или неке друге релевантне области (математичке или техничке
науке), најмање пет година радног искуства у области економије, финансија, рачуноводства
или другој релевантној области, знање енглеског језика и рада на рачунару (MS Office и
интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање прописа који регулишу фискалну политику и јавне финансије и то:
Закона о буџетском систему; Закона о јавном дугу; Закона о порезу на доходак грађана;
Закона о порезу на добит правних лица; Закона о порезу на додату вредност; Закона о
акцизама; Закона о порезима на имовину; Закона о пензијском и инвалидском осигурању;
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање; познавање макроекономских
теорија, теорија фискалне политике и економетрије - усмено; знање енглеског језика –
усмено; знање рада на рачунару увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештина
комуникације - усмено.
III. Место рада: Београд, Немањина 17.
IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Фискални савет, 11124 Београд, Немањина
17, са назнаком: „За јавни конкурс”. Пријаве се могу предати лично у Писарници
републичких органа у Београду, Немањина 22-26.

V. Лице задужено за давање обавештења: Златиборка Андрејић, тел. 011/333-8257.
VI. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биогафијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци у области економије,
финансија, рачуноводства или другој релевантној области у трајању од најмање пет година
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), доказ о знању рада на рачунару.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
X. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије
су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености,
знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, наведених у тексту огласа о јавном
конкурсу, биће спроведена, почев од 23. 12. 2011. године, од 10 часова, у просторијама
Фискалног савета, Београд, Немањина 17, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакте (бројеве телфона), које наведу у својим пријавама.
Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном
раду од шест месеци.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу
„Данас” и web страници: www.fiskalnisavet.rs.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

