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(Бр. 2А.3 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 и Министарством
финансија, чини сигурносни систем чији је циљ да ограничи утицај проблематичних банака на
финансијски систем и привреду у целини. У оквиру свог основног мандата, Агенција: 1)
исплаћује осигуране депоненте средствима Фонда за осигурање депозита и 2) обавља функцију
стечајног/ ликвидационог управника банака.
У случају затварања банке, Агенције делује у функцији стечајног, односно, ликвидационог
управника те институције, чија је главна улога уновчавање имовине, наплата потраживања од
дужника и расподела прихода повериоцима банке, с посебним акцентом на постизање оптималне
брзине и ефикасности поступка и максималних могућих прихода.
У том циљу, Агенција има потребу да ангажује два правна консултанта који би обављали следеће
послове:
свакодневна комуникација с повереницима Агенције у банкама у стечају/ликивдацији и
ангажованим правницима и адвокатима и евиденција о текућим поступцима располагања
и продаје имовине;
пружање помоћи у изради политике управљања имовином коју доноси Агенција за
имовину финансијских институција у стечају/ликвидацији у својој надлежности;
учешће у преговорима и давање правних мишљења у погледу евентуалних уговора о
поравнању с међународним повериоцима;
учешће у изради целовите стратегије наплате потраживања финансијских институција у
стечају/ликивидацији, уз постављање циљева у продаји имовине;
пружање савета руководству Агенције у смислу најекономичнијих метода
располагања/продаје имовине;
предлагање измена интерних аката и других прописа ради унапређења ефикасности
продаје/располагања имовином, с акцентом на поједностављење аукцијских поступака и
правила,
продаја/располагање имовином помоћу друштава за управљање имовином,
активности у вези са УППР/ПР дужника банака у стечају итд;
праћење регулативе ЕУ која уређује стечај финансијских институција и предлагање
измена домаћег правног оквира који уређује ту материју;

на основу упоредиве праксе и искустава стечајних управника/ликвидатора финансијских
институција у иностранству, предлагање побољшања у складу с препознатим
оптималним решењима која се могу прилагодити домаћим условима и околностима;
пружање помоћи у изради смерница за (вансудска) поравнања са дужницима, нарочито
онима у поступку реструктурирања, приватизације, стечаја итд;
обављање других дужности по налогу директора Сектора за спровођење стечаја и
ликвидације финансијских институција и Одбора директора Агенције.
Потребно је да консултант има следеће квалификације:
Дипломирани правник; поседовање вишег степена образовања ће се сматрати
предношћу;
Положен правосудни испит;
Најмање 10 година радног искуства у пружању правних услуга у финансијском сектору,
било као консултант, било радећи самостално;
Значајно радно искуство у пружању правних услуга у области управљања имовином
финансијских институција укључујући управљање имовином, поравнања са домаћим
и
међународним дужницима, УППР/ПР, итд.;
Детаљно познавање српских закона и прописа који уређују област стечаја финансијских
институција и наплате потраживања;
Познавање и разумевање ЕУ правног оквира и стандарда и најбоље међународне праксе
везане за стечај финансијских институција и наплату потраживања;
Доказану способност да даје коментаре и мишљења о законима, подзаконским актима,
смерницама, те документима којима се утврђују генерална политика и стратегија;
Практично искуство у наплати потраживања од лица у иностранству ће се сматрати
предношћу.
На наведеној позицији предвиђено је ангажовање с пуним радним временом од септембра 2016. до
краја маја 2017. године.
Агенција за осигурање депозита 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 наведене адресе (лично, поштом или
електронском поштом) до 25.8.2016. године.
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