Република Србија
ФИСКАЛНИ САВЕТ
Београд
Немањина 17

На основу члана 54. став 1, члана 55. и 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), члана 17. став 3, члана 20. ст. 1. и 2. и
члана 21. 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), Правилника о попуњавању радних места у стручним службама Фискалног
савета број: 110-00-3/2011-03 од 29. јуна 2011. године и Одлуке Народне скупштине
Републике Србије, Одбора за административно буџетска и мандатно-имунитетска
питања о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручним
службама Фискалног савета у 2016. години, 21 Број 02-166/16 од 16. марта 2016.
године, Фискални савет оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ФИСКАЛНОГ САВЕТА
I. Орган у коме се попуњава радно место:
Фискални савет, Београд, Немањина 17.
II. Радно место које се попуњава:
Специјални саветник у Сектору за фискалну политику и јавне финансије, у звању
прва група положаја-један извршилац
Опис послова: обавља послове моделирања и предвиђања макроекономских и
фискалних кретања; проверава валидност података и пројекција коришћених при
изради извештаја о фискалној стратегији Владе; врши процену основних фискалних
ризика на страни фискалних прихода и на страни фискалних расхода; проверава
адекватност економских класификација статистике јавних финансија у Србији;
припрема за Народну скупштину релевантне фискалне анализе; обавља и друге
релевантне економске анализе из надлежности Фискалног савета; обавља и друге
послове по налогу Врховног специјалног саветника.
Услови за рад на радном месту: Факултетска диплома из области економије,
финансија, рачуноводства или неке друге релевантне области (математичке или
техничке науке), изванредно теоријско и практично знање о буџетским и финансијским
питањима, најмање пет година радног искуства у области економије, финансија,
рачуноводства или другој релевантној области, знање енглеског језика, и рада на
рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знања 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 пореском поступку и пореској администрацији; 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 Управе за
заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26.
V. Лице задужено за давање обавештења: Златиборка Андрејић, тел. 011/333-8257.
VI. Услови за запослење: 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.
VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава, са
биографијом 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; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решења,
уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија
сертификата или другог документа о познавању рада на рачунару.
Кандидати нису у обавези да уз пријаву на конкурс доставе доказе о којима службену
евиденцију воде други органи сагласно члану 9. став 3. и члану 103. ст. 1. и 2. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), али се они могу
доставити у циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног поступка.
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. Кандидат
који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од шест
месеци.
X. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви

потребни докази и који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту,
провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку, почеће од 28.7.2016. године, у просторијама Фискалног савета, Београд,
Немањина 17, о чему ће учесници конкурса бити појединачно обавештени телефоном
или телеграмом на бројеве телефона или адресе које су навели у пријави.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује се на огласној табли и web страници Фискалног савета,
www.fiskalnisavet.rs, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу еуправе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - „Послови“.
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.

