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Република Србија примила је средства Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за финансирање
пројекта унапређења система осигурања депозита, а део тих средстава биће употребљен за обезбеђивање
консултантских услуга.
Одузимање дозволе за рад одређеном броју банака у претходном периоду довело је до преиспитивања
постојећег оквира за реструктурирање банака у Србији и условило шире разговоре и консултације
надлежних органа с међународним финансијским институцијама у циљу унапређења постојећих
законских прописа и праксе. Ради очувања финансијске стабилности, Министарство финансија ће
радити на побољшању регулативе, посебно у погледу поступања с проблематичним банкама. Основни
циљ Пројекта је израда стратегије за банкарски сектор у смислу примарних и секундарних корака у
правцу јачања стабилности пословања и поверења у финансијски и банкарски систем у Републици
Србији.
Сагласно структури организационих делова Министарства финансија, Група за банкарство и
осигурање (ГБО), у оквиру Сектора за финансијски систем, првенствено је надлежна за обављање
послова у вези с банкарским сектором, а посебно за праћење пословања у државним банкама
посредством финансијских показатеља, надзором рада органа управљања државних банака и
спровођењем реорганизације, односно приватизације тих банака.
Услед повећања обима посла, Министарству финансија потребне су услуге квалификованог
консултанта у Сектору за финансијски систем, који ће допринети даљем унапређењу продуктивности
и капацитета за прикупљање и анализу пословних и других података о банкарском сектору, а посебно
о државним банкама, пратити пословање државних банака и допринети стварању услова за
потенцијалну реорганизацију и унапређење корпоративног управљања у државним банкама, односно
за њихову приватизацију.
Министарство финансија жели да ангажује Правног саветника који би обављао следеће послове:








учествује у вршењу анализа о тренутном статусу релевантних финансијских прописа и даје правна
мишљења о унапређењу законског оквира у циљу веће ефикасности и стварања конкурентнијих
услова за банкарско пословање;
припрема мишљења, нацрте прописа, уговоре и друга акта и документа, односно њихове измене и
допуне, и сл.;
израђује и доставља преглед статуса тренутних пројеката и политика;
прати измене релевантних прописа и њихов практични утицај на финансијски сектор;
учествује у организовању и спровођењу поступака приватизације/продаје државног капитала;
тесно сарађује са осталим запосленим у ГБО у циљу размене стручних знања и, зависно од
ситуације, учествује у омогућавању њиховог контунуираног професионалног развоја;
обавља остале послове на захтев помоћника министра финансија, руководиоца ГБО и вишег
правног консултанта.

Министарство финансија позива квалификоване кандидате да изразе заинтересованост за пружање
описаних услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе податке о својим квалификацијама и

одговарајућем искуству у пружању услуга (детаљну радну биографију, опис задужења на сличним
пословима, искуство у сличним условима, препоруке, итд).
Квалификовани кандидати би требало да испуне следеће услове:










универзитетску диплому из области права. Мастер или виши степен биће третирани као
предност;
положен правосудни испит биће третиран као значајна предност;
доказана способност, у складу са најбољом праксом, анализе и давања коментара на законе,
подзаконска акта и осталу регулативу неопходним за креирање ефикасних и компетитивних
услова за обављање банкарских послова;
најмање 4 године професионалног искуства у пружању правних консултанстких услуга у
банкарском, финансијском или приватном сектору; претходно искуство у пружању саветодавних
услуга у јавном сектору биће третирано као предност;
разумевање регулативе и стандарда који се тичу финансијских институција у региону и на
територији ЕУ биће третирано као предност;
изражене комуникационе вештине, као и добро познавање енглеског језика, писано и говорно;
доказ да никада није био осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

Избор Консултанта врши се у складу с начином избора индивидуалних консултаната прописаним у
документу Светске банке Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA
Credits & Grants by World Bank Borrowers из јануара 2011. године.
Заинтересованим кандидатима скреће се пажња на став 1.9 наведеног документа, у којем је дата
пословна политика Светске банке у погледу сукоба интереса.
Више информација може се добити на адреси наведеној ниже у периоду од 9 до 15 часова.
Изјаве о заинтересованости достављају се у писаној форми на српском и енглеском језику на адресу у
наставку лично, поштом или електронском поштом закључно са 8.11.2016.
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