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НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ: ВИШИ ФИНАНСИЈСКИ АНАЛИТИЧАР
(Бр. 2А.2.3 и 2.А.2.4 из Плана набавки)
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.
Агенција за осигурање депозита (Агенција), заједно с Народном банком Србије (НБС) и
Министарством финансија, чини сигурносни систем чији је циљ да ограничи утицај
проблематичних банака на финансијски систем и привреду у целини.
У том циљу, Агенција има потребу да ангажује два финансијска аналитичара који би обављали
следеће послове:
учешће у избору модела и критеријума за процену ризика банака;
учешће у идентификацији потребних података које Агенција размењује са НБС;
учешће у изради специфичних критеријума Агенција за класификацију банака у складу с
процењеним ризицима;
припрема анализа које приказаују трендове у рејтинзима ризика НБС и кључним
показатељима банака, као и поређење с претходним резултатима;
праћење метода процене ризика и критеријума прописаних важећом Директивом ЕУ и
истраживање методе процене ризика и рејтинга које користе институције надлежне за
осигурање депозита са сличним мандатом и овлашћењима;
учешће у изради процедура о начину коришћења података које Агенција добија од НБС
приликом планирања и одлучивања;
на основу истраживања и анализа, предлаже студијске посете и/или програме обуке;
обавља друге послове по налогу директора Сектора за праћење и очување финансијске
стабилности и Одбора директора Агенције.
Потребно је да консултант има следеће квалификације:
Универзитетска диплома из економије. Поседовање вишег степена образовања сматраће
се предношћу

Најмање 5 година одговарајућег радног искуства у надзору над финансијским
институцијама, финансијским институцијама или ревизорским
кућама, са
специјализацијом у финансијској анализи или процени ризика или ревизији;
Вештина комуникације и одлично знање писаног и говорног енглеског језика.
На наведеној позицији предвиђено је ангажовање с пуним радним временом од септембра 2016. до
краја маја 2017. године.
Агенција позива кандидате који испуњавају наведене услове да доставе изјаве о заинтересованости
за пружање описаних услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе податке о себи и докажу
да поседују тражене квалификације и релевантно искуство за пружање услуга (детаљну радну
биографију, опис сличних задатака, искуство у сличним условима, препоруке итд). Изјаве о
заинтересованости и додатни материјал треба доставити на енглеском језику.
Избор консултанта биће извршен у складу с методом избора IC (консултанти – физичка лица),
сагласно одељку В Смерница за избор и ангажовање консултаната које зајмопримци Светске банке
плаћају средставима зајмова IBRD и кредита и донација IDA (Guidelines: Selection and Employment
of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World bank Borrowers), од јануара
2011. године (http://web.worldbank.org/wbsite/external/projects/procurement/).
Заинтерсованим кандидатима скреће се пажња на став 1.9 наведених Смерница Светске банке, у
којем је описана политика Светске банке у погледу сукоба интереса.
Више информације доступно је на адреси ниже у тексту, у периоду од 9 до 15 часова радним
данима.
Изјаве о заинтересованости треба достављати написмено на наведенe адресe (лично, поштом или
електронском поштом) до 25.8.2016. године.
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