Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
На основу члана 25. став 3. тачка 4) и члана 55а став 2. Закона о Државној ревизорској
институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и 36/10), члана 61. став 1. Закона о
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 15. став 2, чланa 17. став 3. и члана 20. став
1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Државна ревизорска
институција оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају
Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41
II За именовање државних ревизора
1. Овлашћени државни ревизор, звање овлашћени државни ревизор, Сектор за ревизију
организација обавезног социјалног осигурања, са местом рада у Београду - 1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место овлашћени државни ревизор (под редним бројем 1.): познавање Закона о
Државној ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије;
прописа из области обавезног социјалног осигурања; Међународних стандарда ревизије; Закона о
општем управном поступку-усмено; познавање једног светског језика-усмено; познавање рада на
рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
2. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова
Републике Србије, са местом рада у Београду-1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место државни ревизор (под редним бројем 2.): познавање Закона о Државној
ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије; Међународних
стандарда ревизије; Закона о општем управном поступку-усмено; познавање једног светског
језика-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина
комуникације-усмено.
3. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор за ревизију јавних предузећа,
привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу
или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место државни ревизор (под редним бројем 3.): познавање Закона о Државној
ревизорској институцији; Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона о ревизији;
Закона о јавним предузећима; Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних
стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања; Закона о општем
управном поступку-усмено; познавање једног светског језика-усмено; познавање рада на
рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
- Услови за рад на радном месту овлашћени државни ревизор (под редним бројем 1.):
високо образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам

година радног искуства у струци од чега пет година искуства на пословима који су повезани са
надлежностима Институције; положен испит за овлашћеног државног ревизора; познавање једног
светског језика; познавање рада на рачунару.
- Услови за рад на радним местима државни ревизор (под редним бројем 2. и 3.): Високо
образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година
радног искуства у струци од чега три године искуства на пословима који су повезани са
надлежностима Институције; положен испит за државног ревизора; познавање једног светског
језика; познавање рада на рачунару.
III За попуњавање извршилачких радних места
4. Радно место самостални саветник у ревизији, звање самостални саветник, Сектор за
ревизију буџета локалних власти, са местом рада у Београду - 1 извршилац
5. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор за ревизију буџета
локалних власти, са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у Новом Саду - 1
извршилац
-Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку за радно место (под редним бројем 4. и 5.): познавање Закона о Државној ревизорској
институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије; Закона о локалној
самоуправи-усмено; познавање једног светског језика-усмено; познавање рада на рачунарупрактичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
6. Радно место за правну подршку ревизији, звање виши саветник, Сектор за ревизију буџета
локалних власти, Група за правну подршку ревизији, са местом рада у Београду-1
извршилац
-Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем 6.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
прописа из области буџетског система Републике Србије; Закона о локалној самоуправи; Закона о
општем управном поступку; Закона о прекршајима-усмено; познавање једног светског језикаусмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације усмено.
7. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор за ревизију
организација обавезног социјалног осигурања, са местом рада у Београду - 1 извршилац и са
местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем 7.) познавање Закона о Државној ревизорској институцији;
прописа из области буџетског система Републике Србије; прописа из области обавезног
социјалног осигурања-усмено; познавање једног светског језика-усмено; познавање рада на
рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
8. Радно место виши саветник у ревизији, звање виши саветник, Сектор за ревизију јавних
предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у
капиталу или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Београду - 1
извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем 8.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији;

Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона о ревизији; Закона о јавним
предузећима; Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и
Међународних стандарда финансијског извештавања-усмено; познавање једног светског језикаусмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникацијеусмено.
9. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор за ревизију јавних
предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у
капиталу или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Новом Саду -1
извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем 9.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији;
Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона о ревизији; Закона о јавним
предузећима-усмено; познавање једног светског језика-усмено; познавање рада на рачунарупрактичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
10. Радно место за правну подршку ревизији, звање виши саветник, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има
учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, Група за правну подршку
ревизији, са местом рада у Нишу - 1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем 10.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији;
Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона о ревизији; Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса; Међународних рачуноводствених
стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског
извештавања; Закона о општем управном поступку; Закона о прекршајима-усмено; познавање
једног светског језика-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару;
вештина комуникације-усмено.
11. Радно место за административно- техничке послове, звање референт, Сектор за ревизију
буџета и буџетских фондова Републике Србије, са местом рада у Београду-1 извршилац
12. Радно место за административно-техничке послове, звање референт, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има
учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Београду1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем: 11. и 12.): познавање Закона о Државној ревизорској
институцији; познавање прописа из области канцеларијског пословања државних органа-усмено;
познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
13. Радно место-оператер, звање референт, Сектор подршке ревизији, Служба за
информационе технологије, са местом рада у Београду-1 извршилац
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку
за радно место (под редним бројем 13.): познавање Закона о Државној ревизорској институцијиусмено; познавање МS оперативних система и/или управљању рачунарским мрежама-практичним
радом на рачунару; познавање енглеског језика-усмено; вештина комуникације-усмено.
14. Радно место млађи саветник у ревизији, у својству приправника, Сектор за ревизију
буџета и буџетских фондова Републике Србије, са местом рада у Београду -2 извршиоца

15. Радно место млађи саветник у ревизији, у својству приправника, Сектор за ревизију
буџета локалних власти, са местом рада у Београду-1 извршилац и са местом рада у Новом
Саду-2 извршиоца
16. Радно место млађи саветник у ревизији, у својству приправника, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има
учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, са местом рада у Београду1 извршилац
- Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под
редним бројем 14, 15. и 16.): познавање једног светског језика-усмено; познавање рада на
рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.
17. Радно место млађи сарадник у ревизији, у својству приправника, Сектор за ревизију
буџета локалних власти, са местом рада у Нишу - 1 извршилац
-Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под
редним бројем 17.): познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина
комуникације-усмено.
-Услови за рад на радном месту вишег саветника у ревизији са звањем виши
саветник (под редним бројем: 8.): Високо образовање из области економских или правних наука,
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од чега три године
искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен државни
стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
-Услови за рад на радном месту за правну подршку ревизији (под редним бројем 6. и
10.): Високо образовање из области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни
испит; најмање седам година радног искуства у струци; познавање једног светског језика;
познавање рада на рачунару.
-Услови за рад на радном месту самосталног саветника у ревизији са звањем
самостални саветник (под редним бројем: 4.): Високо образовање из области економских или
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским 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 од чега
две године искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен
државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
-Услови за рад на радном месту млађи саветника у ревизији са звањем млађи
саветник у свим секторима за ревизију (под редним бројем 5. 7. и 9.): Високо образовање из
области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или
најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;
познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

-Услови за рад на радним местима за административно - техничке послове (под
редним бројем 11. и 12.): Средња школа; најмање две године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
-Услови за рад на радном месту оператер (под редним бројем: 13.): Средња школа;
најмање две године радног искуства на информатичким пословима; искуство у примени МS
оперативних система и/или управљању рачунарским мрежама; положен државни стручни испит;
познавање енглеског језика.
-Услови за рад на свим радним местима млађи саветник у ревизији, у својству
приправника (под редним бројем 14, 15 и 16.): Високо образовање из области економских или
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; познавање једног светског језика; познавање рада на
рачунару.
-Услови за рад на радном месту млађи сарадник у ревизији, у својству приправника
(под редним бројем 17.) Високо образовање из области економских или правних наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године; познавање рада на рачунару.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Улица
Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Весна Конта и Љиљана Чегар, тел.
011/304-22-31
Услови за рад на свим радним местима: Држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније 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.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, потписана својеручно, са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; оверена фотокопија радне књижице
(достављају и приправници); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту када је
правосудни испит услов за рад на радном месту; оригинал или оверена фотокопија исправа којима
се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Поред наведених доказа кандидати који конкуришу за радно место овлашћеног државног ревизора
прилажу оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за овлашћеног државног
ревизора, а кандидати који конкуришу за радна места државног ревизора прилажу оригинал или
оверену фотокопију доказа о положеном испиту за државног ревизора.
Кандидати који конкуришу за радна места на којима се врши пријем приправника не достављају
доказе о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима нити исправе којима
се доказује тражено радно искуство.
Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене код јавног бележника или у
општини или у суду.

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.
Кандидати који конкуришу на радно место за која је предвиђено познавање једног светског језика
пожељно је да у пријави наведу који светски језик познају ради организовања усмене провере.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, изборни поступак
ради провере стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду, почев од 8.
октобра 2015. године, а о термину и месту учесници конкурса биће обавештени на контакте
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
Уколико је за проверу предвиђено знање односно познавање рада на рачунару, само за кандидате
који успешно заврше ову проверу вршиће се провера познавања једног светског језика, уколико је
ова провера предвиђена, а за кандидате који успешно заврше и ову проверу, биће проведена
провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном
конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задатака који обухватају: обраду текста,
табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима-пакет МS Office
2010, интернет (internet explorer).
Напомене:
- Радни однос се заснива на неодређено време, a за кандидате који конкуришу на радна места
млађи саветник у ревизију у својству приправника радни однос се заснива одређено време и траје
једну годину, а за кандидате који конкуришу на радно место млађи сарадник у ревизију у својству
приправника радни однос се заснива одређено време и траје девет месеци
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
шест месеци, осим кандидата који конкуришу за радна места на којима се врши пријем
приправника
- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада
- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту
достављају уверење о положеном правосудном испиту
- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Ако је
за неко радно место наведено више места рада, за свако место рада се подноси појединачна
пријава. У пријави је пожељно назначити редни број радног места по конкурсу.
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне ревизорске институције, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

