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Назив задатка: Консултант за подизање јавне свести о важности и употреби финансијског извештавања и
ревизије
Веза (према Плану набавке): RCFR/1/1.3/2016
Републици Србији обезбеђена су средства од стране Међународне банке за обнову и развој/Међународног удружења за
развој (у даљем тексту: „Светска банка“), у својству администратора средстава донације обезбеђене у оквиру Програма за
реформу рачуноводства и институционално јачање (REPARIS) (TF071151), у сврху финансирања Пројекта Техничке
помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања (Пројекат), и део средстава биће
употребљен за потребе набавке консултантских услуга.
Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају развијање адекватно стуктурираног и спроводљивог програма за подизање
јавне свести који ће повећати разумевање и свест о важности и употреби финансијског извештавања и ревизије. Како би се
подигла јавна свест и поверење у корпоративно финансијско извештавање (КФИ) у Србији, помоћ ће бити пружена како би
програм подизања јавне свести укључио и: (1) наглашавање предности чврсто успостављене културе усклађивања и
адекватног регулаторног уређивања КФИ, (2) повећање јавне свести о предностима високо квалитетног КФИ, (3) пружање
информација и едукативних смерница јавности у вези са КФИ, (4) промовисање циљева и подизања свести о Пројекту, (5)
наглашавање важности статутaрне ревизије и њених предности, (6) промовисање интегритета, објективности,
компетентности и професионалности рачуновођа и ревизора, (7) организацију адекватног догађаја на ком би јавности био
представљен садржај, предности и обавезе у вези са предстојећим реформама КФИ, а који би догађај обухватио, између
осталог, и нови систем јавног надзора и контроле квалитета, и чији ће циљ бити едуковање пословне заједнице, новинара,
осталих заинтересованих страна за КФИ и шире јавности у вези са садржајем и предностима система КФИ.
У том циљу, од изабраног Консултанта ће се очекивати да:


осмисли, развије и имплементира свеобухватан програм за подизање јавне свести који ће покрити све релевантне
медијске форме (онлајн медији, социјални медији, штампани медији и телевизијски медији), обезбедити адекватан
одзив јавности на теме које ће ојачати присуство КФИ у јавној свести и промовисати јавно разумевање о важности
и употреби финансијског извештавања и ревизије;



унапреди целокупно медијско присуство и свест о Пројекту и његовим циљевима; и



пружи препоруке Министарству финансија како да задржи постигнути ниво видљивости и јавне свести о КФИ на
одржив и ефектан начин, такође и након завршетка Пројекта.

Почетак ангажмана очекује се у новембру 2018. године, а завршетак ангажмана до краја 2019. године.
Министарство финансија позива квалификована консултантска правна лица („Консултанте“) да изразе своју
заинтересованост за пружање Услуга. Заинтересовани Консултанти требало би да доставе податке који доказују да поседују
потребне квалификације и релевантно искуство за пружање Услуга.
Критеријуми за улазак у ужи избор су следећи:
Критеријум

#

Пондер

1

Опште искуство у областима задатка

10

2

Специфично искуство за задатак

40

3

Познавање релевантног српског законодавног оквира, струке и стручног окружења и српског језика

20

4

Квалификације и компетентност експерата за задатак

30

Изабрани Консултант поседоваће следећа знања и искуство:
а) доказано искуство у областима односа с јавношћу и маркетинга у најмање претходне три године (2015-2017);
б) доказане резултате у подизању јавне свести и јачању присуства у медијима претходних клијената, нарочито у
области онлајн и социјалних медија;
в) претходни ангажмани који су укључивали добро познавање КФИ у Србији сматрали би се посебном предношћу;
г) капацитет за достављање пројектних резултата на српском и енглеском језику.
Изабрани Консултант би требало да буде организован у форми правног лица или у другој сличној форми, и да утврди
пројектни тим од најмање 2 кључна експерта са доказаним искуством у односима с јавношћу и маркетингу.
Изјаве о заинтересованости требало би да садрже следеће податке: (1) профил фирме; (2) радне биографије (CV) чланова
тима који ће бити ангажовани на задатку; (3) подаци о искуству на сличним задацима и пратећи материјали који доказују
квалификованост и компетентност фирме за извршење услуга (портфељ, опис сличних задатака итд.).
Скрећемо пажњу заинтересованим Консултантима на став 1.9 „Смерница: Избор и ангажман консултаната у оквиру
зајмова Светске банке коришћеним од стране зајмопрималаца Светске банке“ из јануара 2011. године (ревидираним у
јулу 2014. године) (Смернице за Консултанте), којим је дефинисана политика Светске банке по питању сукоба интереса.
Консултанти се могу удружити са другим правним лицима или ангажовати подконсултанте у циљу појачања својих
квалификација.
Консултант ће бити изабран у складу са ИОКК методом (Избор на основу квалификација консултаната) дефинисаном у
Одељку III Смерница за Консултанте.
Додатне информације могу се добити на доњој адреси од 08:00 до 15:00 часова радним данима.
Изјаве о заинтересованости морају бити достављене у писаној форми на доње адресе (лично, или путем поште, и путем
електронске поште) до 30. октобра 2018. године и морају бити припремљене на српском и на енглеском језику.
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