ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање изјава о заинтересованости
Услуга: консултант за ревизију система информационих технологија
У складу са одредбама члана 2. Закона о Агенцији за осигурање депозита ("Сл. гласникРС", бр.
14/2015 и 51/2017) Агенција, осим основне делатности осигурања депозита,обавља и друге,
разнородне послове. Ово је разлог постојања специфичних захтева у погледу изградње,
администрирања и унапређења система информационих технологија, као и безбедносних мера које
систем мора да испуни.
Годишњим планом интерне ревизије за 2017. годину предвиђено је ангажовање стручњака из
области интерне ревизије информационих технологија који ће, у сарадњи са интерним ревизором
Агенције, реализовати ревизију система информационих технологија.
Предмет ревизије
Предмет ревизијеје систем информационих технологија Агенције, узимајући у обзир повезаност
овог система са:
1. информационим системима банака које учествују у систему обавезног осигурања депозита
у складу са одредбама закона којим се уређује осигурање депозита;
2. информационим системима учесника у систему заштите инвеститора, када Агенција
организује фонд за заштиту инвеститора, у складу са законом којим се уређује тржиште
капитала, и
3. информационим системима банака и других финансијских институција у
стечају/ликвидацији, када Агенција обавља функцију стечајног или ликвидационог
управника у складу са законом којим се уређује стечај и ликвидација банака и друштава за
осигурање и законом којим се уређује финансијски лизинг.
Циљ ревизије
Циљ ревизије је идентификовање слабости контролних менанизама система информационих
технологија, на основу процењених ризика, као и давање препорука за отклањање уочених
слабости.
Неки од циљева контроле за које се очекује идентификовање слабости су:
1. адекватност постојећих интерних аката ИТ система и потреба за израдом нових;
2. да ли Агенција оптимално користи постојеће ИТ ресурсе и потреба за додатним ресурсима;
3. да ли квалитет постојећег ИТ система одговара пословним потребама Агенције;
4. адекватност успостављеног ниво безбедносних мера и сл.

Период спровођења ревизије
Спровођење ревизије планирано је у периоду од 01.09. до 31.10. 2017. године.
Оквирно планирани рокови за спровођење појединих фаза ревизије су следећи:
1.
2.
3.
4.

снимање система и дефинисање циљева контроле од 01.09. до 12.09.2017.г.
спровођење тестирања од 13.09. до 13.10. 2017.г.
доношење закључака и израда нацрта извештаја од 16.10. до 20.10.2017.г.
израда извештаја од 23.10. до 27.10.2017.г.

Буџет за пружање услуге
Максималан износ средстава намењен за плаћање услуге је 200.000 динара.
Пословни профил консултанта
Очекује се да консултант буде физичко или правно лице са значајним искуством у пружању услуга
ревизије информационих система, превасходно у банкама или другим финансијским
организацијама.
Подношење изјаве о заинтересоваости
Заинтересована физичка и правна лица се позивају да доставе изјаве о заинтересованости. Како би
Агенција могла да сагледа квалификованост и компетентност кандидата неопходно је, у изјави о
заинтересованости, навести следеће информације:
1. кратка радна биографија (за физичко лице),
2. кратак профил фирме, односно радна биографија кадра који би био ангажован на ИТ
ревизији (за правно лице),
3. сертификат о стеченом звању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, интерног
ревизора или ревизора (уколико поседује),
4. референтна листа реализованих ревизија информационих система у претходне три године
(2014., 2015. и 2016. година),
5. додатни подаци о циљевима контроле који су тестирани у ревизијама информационих
система са референтне листе,
6. цена за пружање услуге.
Начин подношење изјаве о заинтересованости
Физичко или правно лице подноси изјаву о заинтересованости непосредно или путем поште у
затвореној коверти.
На полеђини коверте навести име и презиме/назив и адресу заинтересованог лица.
Изјава се достављанаадресу:
Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларијабр. 218 (писарница)

саназнаком: ,, Изјава о заинтересованости за спровођење ревизије система информационих
технологија–НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за достављање изјаве о заинтересованости
Изјаве о заинтересованости је потребно доставити најкасније до уторка 15. августа 2017. године,
до 15:00 часова.

Контакт особа:
Владимир Митровић
интерни ревизор
Агенција за осигурање депозита
Кнез Михаилова 2
11000 Београд
телефон: 011 2075 129
email: vladimir.mitrovic@aod.rs

