
 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
 

 

на основу Решења министра финансија Број: 119-01-269/2016-16 од 27. септембра 2016. године  

 

Министарство финансија, у својству заступника Републике Србије  

као контролног акционара Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, објављује 

 

 

П О З И В 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

 

 

 1) Министарство финансија, у циљу евентуалног достављања предлога Управном одбору 

Банке Поштанска штедионица а.д. (у даљем тексту: Банка) имена потенцијалних кандидата за 

чланове Извршног одбора Банке, позива сва заинтересована лица да, уз Изјаву о 

заинтересованости, доставе и следеће: 

 

 мотивационо писмо; 

 радну биографију, у којој се редом наводе лични и контакт подаци, подаци о релевантном 

радном искуству и то хронолошки почев од садашњег радног ангажовања, подаци о 

образовању и посебним стручним усавршавањима, као и подаци о знању страних језика и 

осталим посебним знањима и вештинама; и 

 изјаву дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су дати подаци 

тачни и да заинтересовано лице испуњава услове предвиђене одредбама чланова 71, 72. и 

75. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и Oдлуком о 

спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења 

за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне 

банке Србије („Службени гласник РС”, бр. 82/15). 

 

 2) Минимални критеријуми које заинтересовано лице мора да испуњава су: 

 

 најмање 12 година радног искуства у области финансија; и 

 најмање пет година радног искуства на руководећим позицијама у финансијском сектору. 

 

 3) Изјаву о заинтересованости, заједно са осталим документима из претходне тачке, 

потребно је доставити у затвореној коверти на следећу адресу:  

 

 Министарство финансија Републике Србије 

 улица Кнеза Милоша 20, Београд 

 Писарница 

 са назнаком: „Изјава о заинтересованости – ИО” 

 

 Изјава о заинтересованости ће се сматрати благовремено достављеном ако је примљена на 

писарници Министарства финансија најкасније 7. октобра 2016. године у 13 часова. 



  

 4) Након истека рока за пријем изјава о заинтересованости, комисија коју образује 

Министар финансија (у даљем тексту: Комисија) ће евидентирати и прегледати све приспеле 

изјаве и утврдити да ли су благовремене и да ли садрже све тражене податке.  

 

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне изјаве биће одбачене.  

 

 Комисија, на основу достављених докумената, сачињава списак лица чије ће изјаве о 

заинтересованости бити размотрене и са којима ће бити обављен разговор у циљу спровођења 

поступка из тачке 1) овог позива. Разговори са поменутим лицима биће обављени најкасније 

закључно са 11. октобром 2016. године у просторијама Министарства финансија, а о тачним 

терминима ће лица са поменутог списка бити благовремено обавештена.  

 

 Комисија ће вршити оцењивање стручне оспособљености, знања и релевантног радног 

искуства заинтересованих лица на основу података из докумената приложених уз изјаву и 

обављеног разговора. 

 

 5) Контакт лице задужено за давање обавештења је: 

 

 Ивана Крџалић, телефон: 011 3642 742, ел. адреса: ivana.krdzalic@mfin.gov.rs 

 

 Овај Позив објављује се на интернет страници Министарства финансија www.mfin.gov.rs  

 

 

НАПОМЕНА: Објављивањем овог позива Министарство финансија не преузима било какве 

обавезе у односу на лица која доставе Изјаве о заинтересованости са пратећом документацијом, 

већ предметну активност спроводи искључиво у циљу испитивања интереса квалификованих 

лица. Коначна одлука о ангажовању кандидата биће донета од стране овлашћених органа Банке 

у складу са важећим прописима. 
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