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Републици Србији одобрена су средства Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за потребе
реализације Пројекта подршке систему за осигурање депозита. Део средстава намењен је за набавку
консултантских услуга.
Одузимање дозволе за рад одређеном броју банака у претходном периоду довело је до преиспитивања
постојећег оквира за реструктурирање банака у Србији и подстакло 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 у
оквиру Сектора за финансијски систем првенствено је надлежна за обављање послова у вези с банкарским
сектором, а посебно за праћење пословања државних банака посредством праћења њихових финансијских
показатеља, надзором рада органа управљања државних банака и спровођењем реорганизације, односно
приватизације тих банака. Осим поменутих, Сектор је надлежан за обављање различитих других
активности, неопходних за успешно вршење његових примарних надлежности. Те активности
подразумевају административну и техничку подршку у погледу управљања капиталом у државним
банкама, учешће у припремним радњама у циљу измене закона и подзаконских аката који уређују његов
рад, сарадњу са различитим државним и међународним финансијским институцијама, итд. Сектор је
такође надлежан за координацију активности спровођења Владине Стратегије за проблематичне кредите
усвојену у августу 2015. године.
Имајући у види горе наведено, Министарство финансија има потребу да ангажује млађег правног
саветника који би обављао следеће послове:







Пружање помоћи при вршењу анализа у погледу тренутног статуса закона и подзаконских аката из
области финансија и давање правних мишљења ради унапређења правног оквира у циљу успостављања
бољих услова и веће конкурентности у банкарском пословању;
Пружање помоћи у састављању мишљења, изради фактура, уговора, прописа и других докумената и
вршење измена истих, итд.;
Давање прегледа налаза и закључака у погледу тренутних пројеката и политика;
Праћење измена законских прописа и њихов практичног утицаја на финансијски сектор;
Учешће у организовању и спровођењу приватизације/продаје државног капитала;
Блиска сарадња са осталим службеницима Групе за банкарство и осигурање ради размене стручних
знања и обезбеђења њиховог трајног професионалног и образовног развоја;



Остале послове на захтев помоћника министра, руководиоца Групе за банкарство и осигурање и
вишег правног саветника.

Министарство финансија позива кандидате који испуњавају наведене услове да изразе заинтересованост за
пружање описаних услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе податке о својим квалификацијама и
одговарајућем исксуству у пружању услуга (детаљну радну биографију, опис задужења на сличним
пословима, искуство у сличним условима, препоруке итд).
Квалификовани кандидат треба да испуне следеће захтеве:






Дипломирани правник; поседовање вишег степена образовања из области права сматраће се
предношћу;
Најмање једна година радног искуства након дипломирања у пружању правних услуга у банкарском,
финансијском или приватном сектору. Релевантно искуство пре дипломирања сматраће се
предношћу;
Доказано познавање и разумевање регулативе и стандарда који уређују домаћи финансијски сектор.
Познавање ЕУ регулативе за финансијски сектор сматраће се предношћу;
Добро, писано и говорно, знање енглеског језика.

Избор млађег правног саветника врши се у складу с Одељком 5, Смерница Светске банке које уређују начин
избора индивидуалних консултаната - Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans
and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, из јануара 2011. године
(http://web.worldbank.org/wbsite/external/projects/procurement/).
Заинтересованим кандидатима скреће се пажња на став 1.9 наведеног документа, у којем је описана
политика Светске банке у погледу сукоба интереса.
Више информација може се добити на доле наведеној адреси у периоду од 9 до 15 часова.
Изјаве о заинтересованости треба доставити у писаној форми на наведену адресу лично, поштом или
електронском поштом најкасније до 27.9.2016. године.
Агенција за осигурање депозита
Кнез Михаилова бр. 2,
Београд
Биљана Ђокић
Специјалиста за набавке
+ 381 11 2075 124
biljana.djokic@aod.rs

