На основу члана 15 и 16. став 3. Закона о осигурању депозита („Службени гласник РС“, број 14/15 и 51/17), члана
139. и 140. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), члана 2. Правилника о
поступку избора банке исплатиоца, (О.бр.ПС-46/15 од 13.11.2015. године и О.бр.ОД-220/17 од 5.9.2017. године) и
Одлуке о покретању поступка за избор банке исплатиоца, O.бр.ОД-261/18 од 30.03.2018. године, Агенција за
осигурање депозита објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава у поступку за избор банке исплатиоца

Позивају се заинтересоване банке да доставе пријаву за учешће у поступку избора банке исплатиоца ради:
 обављања исплате осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица у
поступку стечаја или ликвидације банке, у складу са одредбама Закона о осигурању депозита,
 обављања исплате осигураних износа потраживања клијената у случају стечаја члана Фонда за заштиту
инвеститора или када Комисија за хартије од вредности својим актом утврди да је члан Фонда у немогућности
да испуни доспеле обавезе према клијентима, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно
изменити, у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.
Избор банке исплатиоца спроводи се у две фазе, и то тако што се:
 прва фаза спроводи објављивањем јавног позива за избор банке исплатиоца и завршава се доношењем одлуке о
формирању кратке листе банaкa,
 друга фаза спроводи након пријема решења Народне банке Србије о испуњености услова за покретање
поступка стечаја или ликвидације банке, односно у случају стечаја члана Фонда за заштиту инвеститора или
када Комисија за хартије од вредности утврди да је члан Фонда у немогућности да испуни доспеле обавезе
према клијентима, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно изменити.
Право учешћа у првој фази поступка имају све банке које поседују дозволу за рад издату од Народне банке Србије,
које испуњавају квалификационе услове из члана 6. Правилника о избору банке исплатиоца и које испуњавају
додатне услове прецизиране у Тендерској документацији. Правилник о избору банке исплатиоца, Тендерска
документација, као и јавни позив објављени су на интернет страници Агенције www.aod.rs
Сагласно Закону о Агенцији за осигурање депозита на поступак избора банке исплатиоца не примењује се закон
којим се уређују јавне набавке.
Рок за достављање пријаве за учешће је најкасније до 06.06.2018. године до 12.00 часова. Пријаве се достављају
непосредно или путем поште на адресу:
Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
Канцеларија бр. 218, II спрат
са назнаком: ,,Пријава за учешће у првој фази поступка за избор банке исплатиоца 2018.г. – НЕ ОТВАРАТИ”.
Неблаговременим ће се сматрати пријаве које нису приспеле у просторије Агенције до наведеног датума и сата.
Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање и биће враћене подносиоцима пријава неотворене по
окончању поступка отварања пријава.
Отварање пријава за учешће спроводи Комисија за избор банке исплатиоца. Право да присуствују отварању пријава
имају представници подносилаца пријава уз претходно подношење писменог пуномоћја Комисији. Отварање
пријава ће се обавити истог дана по истеку рока за предају пријава, у 12.15 часова, на адреси Агенције, сала за
састанке на IV спрату. Комисија ће сачинити Записник о отварању пријава за учешће, који ће у року од три дана од
дана окончања поступка отварања пријава, бити достављен свим подносиоцима пријава.
Комисија ће разматрати пријаве које у потпуности испуњавају све захтеве из Тендерске документације, док ће
непотпуне пријаве бити одбијене и неће се разматрати. Одлука о краткој листи за банку исплатиоца биће донета
применом критеријума ближе одређених Тендерском документацијом.
Комуникација се одвија писаним путем или електронском поштом.
Лицa за контакт: Ксенија Зорчић, е-mail: ksenija.zorcic@aod.rs и Светлана Бићанин, e-mail: svetlana.bicanin@aod.rs

