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1.	 	По	кре	ће	се	по	сту	пак	јав	ног	кон	кур	са	за	из	бор	јед	ног	ди	рек	то	ра	–	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	Аген	ци	је	за	оси	гу	ра
ње	де	по	зи	та,	на	осно	ву	чла	на	10.	става	2.	и	чла	на	18.	става	1.	За	ко	на	о	Аген	ци	ји	за	оси	гу	ра	ње	де	по	зи	та	(„Слу
жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.	14/15	и	51/17	–	у	да	љем	тек	сту:	За	кон),	чла	на	12.	става	1.	Ста	ту	та	Аген	ци	је	за	оси	гу	ра	ње	
де	по	зи	та	(„Слу	жбе	ни	гла	сник	РС”,	бр.		59/15	и	49/16	–	у	да	љем	тек	сту:	Ста	тут),	чла	на	2.	Пра	вил	ни	ка	о	по	ступ	ку	
из	бо	ра	ди	рек	то	ра	–	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	Аген	ци	је	за	оси	гу	ра	ње	де	по	зи	та	(О.	бр.	ПС19/15	од	20.	8.	2015.	г.,	
О.	бр.	ПС104/16	од	30.	5.	2016.	г.	и	О.	бр.	ПС338/19	од	27.	2.	2019.	г.)	и	Од	лу	ке	Управ	ног	од	бо	ра	о	спро	во	ђе	њу	
јав	ног	кон	кур	са	за	из	бор	јед	ног	ди	рек	то	ра	–	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра,	О.	бр.	ПС528/20	од	2.	9.	2020.	го	ди	не.	

2.		Аген	ци	ја	за	оси	гу	ра	ње	де	по	зи	та	(у	да	љем	тек	сту:	Аген	ци	ја)	је	са	мо	стал	ни	прав	ни	су	бјект	ко	ји	оба	вља	по	сло	ве	
утвр	ђе	не	За	ко	ном	о	Аген	ци	ји	за	оси	гу	ра	ње	де	по	зи	та	и	дру	гим	за	ко	ни	ма	и	функ	ци	о	нал	но	је	не	за	ви	сна	од	би	ло	
ког	др	жав	ног	ор	га	на.	Аген	ци	ја	има	свој	ство	прав	ног	ли	ца	и	упи	са	на	је	у	суд	ски	ре	ги	стар	прав	них	ли	ца	и	дру	гих	
су	бје	ка	та.	Се	ди	ште	Аген	ци	је	је	у	Бе	о	гра	ду,	Кнез	Ми	ха	и	ло	ва	бр.	2.	

	Аген	ци	ја	оба	вља	по	сло	ве	оба	ве	зног	оси	гу	ра	ња	де	по	зи	та	и	ис	пла	те	оси	гу	ра	них	из	но	са,	у	скла	ду	са	за	ко	ном	
ко	јим	се	уре	ђу	је	оси	гу	ра	ње	де	по	зи	та.	

По	ред	на	ве	де	них,	Аген	ци	ја	оба	вља	и	дру	ге	по	сло	ве:
– упра	вља	имо	ви	ном	пре	не	том	у	по	ступ	ку	ре	струк	ту	ри	ра	ња	ба	на	ка	и	оба	вља	дру	ге	по	сло	ве	у	ве	зи	с	по	ступ

ком	ре	струк	ту	ри	ра	ња	ба	на	ка,	у	скла	ду	са	за	ко	ном	ко	јим	се	уре	ђу	ју	бан	ке;	
– оба	вља	функ	ци	ју	сте	чај	ног	или	ли	кви	да	ци	о	ног	управ	ни	ка	у	бан	ка	ма,	дру	штви	ма	за	оси	гу	ра	ње	и	да	ва	о	ци	ма	

ли	зин	га,	у	скла	ду	са	за	ко	ном	ко	јим	се	уре	ђу	ју	сте	чај	и	ли	кви	да	ци	ја	ба	на	ка	и	дру	шта	ва	за	оси	гу	ра	ње	и	за	ко
ном	ко	јим	се	уре	ђу	је	фи	нан	сиј	ски	ли	зинг;

– ор	га	ни	зу	је	фонд	за	за	шти	ту	ин	ве	сти	то	ра,	у	скла	ду	са	за	ко	ном	ко	јим	се	уре	ђу	је	тр	жи	ште	ка	пи	та	ла;	
– ре	а	ли	зу	је	на	пла	ту	по	тра	жи	ва	ња	пре	у	зе	тих	у	име	и	за	ра	чун	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је,	укљу	чу	ју	ћи	и	Ауто	ном	ну	По

кра	ји	ну	Вој	во	ди	ну,	за	по	че	тих	до	да	на	сту	па	ња	на	сна	гу	За	ко	на.

Од	бор	ди	рек	то	ра	Аген	ци	је	чи	не	три	ди	рек	то	ра	ко	је	име	ну	је	Управ	ни	од	бор	Аген	ци	је	на	кон	спро	ве	де	ног	јав
ног	кон	кур	са.	Ман	дат	ди	рек	то	ра	је	пет	го	ди	на,	с	пра	вом	по	нов	ног	из	бо	ра.	Ди	рек	тор	за	сни	ва	рад	ни	од	нос	на	
од	ре	ђе	но	вре	ме,	до	пре	стан	ка	ман	да	та.	Над	ле	жно	сти	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	су	про	пи	са	не	За	ко	ном	и	Ста	ту	том	
Аген	ци	је.

3.		За	ди	рек	то	ра	–	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	мо	же	би	ти	име	но	ва	но	ли	це:
1)	 	ко	је	ис	пу	ња	ва	оп	ште	усло	ве	за	за	сни	ва	ње	рад	ног	од	но	са;
2)	 	ко	је	има	ви	со	ко	обра	зо	ва	ње	сте	че	но	на	сту	ди	ја	ма	дру	гог	сте	пе	на	и	нај	ма	ње	осам	го	ди	на	рад	ног	ис	ку	ства	

у	обла	сти	ма	фи	нан	си	ја,	бан	кар	ства,	оси	гу	ра	ња	или	при	вред	ног	и	фи	нан	сиј	ског	пра	ва;
3)	 	ко	је	ни	је	осу	ђи	ва	но	за	кри	вич	но	де	ло	на	без	у	слов	ну	ка	зну	за	тво	ра,	ни	ти	за	кри	вич	но	де	ло	ко	је	га	чи	ни	не

до	стој	ним	вр	ше	ња	функ	ци	је	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	Аген	ци	је;
4)	 	ко	ме	рад	ни	од	нос	ни	је	от	ка	зи	ван	због	по	вре	де	рад	не	оба	ве	зе;
5)	 	ко	је	ни	је	функ	ци	о	нер	у	сми	слу	про	пи	са	ко	ји	ма	се	уре	ђу	је	спре	ча	ва	ње	су	ко	ба	ин	те	ре	са	при	вр	ше	њу	јав	них	

функ	ци	ја,	не	оба	вља	функ	ци	ју	у	по	ли	тич	кој	стран	ци	или	син	ди	кал	ној	ор	га	ни	за	ци	ји,	ни	је	члан	ор	га	на	упра
вља	ња	бан	ке,	дру	ге	фи	нан	сиј	ске	ин	сти	ту	ци	је	или	удру	же	ња	ба	на	ка,	дру	штва	за	ре	ви	зи	ју	ко	је	вр	ши	ре	ви
зи	ју	фи	нан	сиј	ских	из	ве	шта	ја	Аген	ци	је,	дру	гог	прав	ног	ли	ца	с	ко	јим	Аген	ци	ја	са	ра	ђу	је	у	оба	вља	њу	сво	јих	
по	сло	ва	про	пи	са	них	За	ко	ном	или	ба	на	ка,	дру	шта	ва	за	оси	гу	ра	ње	и	дру	гих	фи	нан	сиј	ских	ин	сти	ту	ци	ја,	ни	ти	
је	за	по	слен	у	тим	ли	ци	ма,	од	но	сно	њи	хов	са	рад	ник;

6)	 	по	се	бан	услов:	нај	ма	ње	осам	го	ди	на	ис	ку	ства	на	ру	ко	во	де	ћим	по	зи	ци	ја	ма	у	др	жав	ним	ор	га	ни	ма,	ин	сти
ту	ци	ја	ма	ко	ји	ма	су	по	ве	ре	на	јав	на	овла	шће	ња,	фи	нан	сиј	ским	ин	сти	ту	ци	ја	ма	и	оста	лим	при	вред	ним	дру
штви	ма.

4.		До	ка	зи	ко	ји	ма	кан	ди	дат	за	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	Аген	ци	је	до	ка	зу	је	ис	пу	ње	ност	усло	ва	за	име	но	ва	ње	су:	
1)	 	пот	пи	са	на	при	ја	ва	и	де	таљ	на	рад	на	би	о	гра	фи	ја	са	по	да	ци	ма	о	школ	ској	спре	ми,	о	по	себ	ним	обла	сти	ма	зна	ња	

и	струч	ном	уса	вр	ша	ва	њу,	по	да	ци	ма	о	рад	ном	ис	ку	ству	у	обла	сти	ма	фи	нан	си	ја,	бан	кар	ства,	оси	гу	ра	ња	или	при
вред	ног	и	фи	нан	сиј	ског	пра	ва,	као	и	по	да	ци	ма	о	ан	га	жо	ва	њу	ван	рад	ног	од	но	са	(уго	вор	о	де	лу,	кон	сул	тант	ске	
услу	ге	и	сл.);

2)	 ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	из	во	да	из	ма	тич	не	књи	ге	ро	ђе	них;
3)	 ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	уве	ре	ња	о	др	жа	вљан	ству	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је;
4)	 ко	пи	ја	лич	не	кар	те,	од	но	сно	из	вод	елек	трон	ског	чи	та	ча	би	о	ме	триј	ске	лич	не	кар	те;
5)	 	ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	ле	кар	ског	уве	ре	ња	о	оп	штој	здрав	стве	ној	спо	соб	но	сти	(не	ста	ри	је	од	три	ме

се	ца);
6)	 	ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	ди	пло	ме	о	за	вр	ше	ном	фа	кул	те	ту,	од	но	сно	до	каз	о	при	зна	ва	њу	стра	не	ви	со

ко	школ	ске	ис	пра	ве	(но	стри	фи	ка	ци	ја	ди	пло	ме)	у	скла	ду	са	за	ко	ном,	као	и	ди	пло	ме,	ли	цен	це	и	сер	ти	фи	ка	ти	
о	струч	ном	уса	вр	ша	ва	њу	и	по	себ	ним	обла	сти	ма	зна	ња;

7)	 	ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	ре	ле	вант	ног	до	ку	мен	та	ко	јим	се	до	ка	зу	је	рад	но	ис	ку	ство	(рад	на	књи	жи	ца,	
по	твр	да	по	сло	дав	ца	и/или	уго	вор	о	ра	ду);

8)	 	ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	по	твр	де	по	сло	дав	ца	о	нај	ма	ње	осам	го	ди	на	рад	ног	ис	ку	ства	на	ру	ко	во	де	ћим	
по	зи	ци	ја	ма	у	др	жав	ним	ор	га	ни	ма,	ин	сти	ту	ци	ја	ма	ко	ји	ма	су	по	ве	ре	на	јав	на	овла	шће	ња,	бан	ка	ма,	дру	штви
ма	за	оси	гу	ра	ње	и	дру	гим	фи	нан	сиј	ским	ин	сти	ту	ци	ја	ма	и	оста	лим	при	вред	ним	дру	штви	ма,	са	де	таљ	ним	
опи	сом	овла	шће	ња	на	ру	ко	во	де	ћим	по	зи	ци	ја	ма;

9)	 	ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	 уве	ре	ња	ми	ни	стар	ства	над	ле	жног	за	 уну	тра	шње	по	сло	ве	да	ли	це,	пре	ма	
по	да	ци	ма	из	ка	зне	не	еви	ден	ци	је,	ни	је	осу	ђи	ва	но	за	кри	вич	но	де	ло	на	без	у	слов	ну	ка	зну	за	тво	ра,	ни	ти	за	
кри	вич	но	де	ло	ко	је	га	чи	ни	не	до	стој	ним	вр	ше	ња	функ	ци	је	(не	ста	ри	је	од	три	ме	се	ца);

10)		ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	уве	ре	ња	над	ле	жног	основ	ног	су	да	да	про	тив	ли	ца	ни	је	по	кре	нут	кри	вич	ни	
по	сту	пак	и	да	ни	је	по	кре	ну	та	ис	тра	га	пре	ма	слу	жбе	ним	еви	ден	ци	ја	ма	су	да	(не	ста	ри	је	од	три	ме	се	ца);

11)		ори	ги	нал	или	ове	ре	на	ко	пи	ја	уве	ре	ња	над	ле	жног	ви	шег	су	да	да	се	про	тив	ли	ца	не	во	ди	ис	тра	га	и	да	ни	је	
по	диг	ну	та	оп	ту	жни	ца,	за	кри	вич	на	де	ла	из	чла	на	2.	За	ко	на	о	ор	га	ни	за	ци	ји	и	над	ле	жно	сти	др	жав	них	ор
га	на	у	су	зби	ја	њу	ор	га	ни	зо	ва	ног	кри	ми	на	ла,	те	ро	ри	зма	и	ко	руп	ци	је,	као	и	за	кри	вич	на	де	ла	из	чла	на	2.	
За	ко	на	о	ор	га	ни	за	ци	ји	и	над	ле	жно	сти	др	жав	них	ор	га	на	у	по	ступ	ку	за	рат	не	зло	чи	не	(не	ста	ри	је	од	три	ме
се	ца).	На	по	ме	на:	ра	ди	доказивaња	усло	ва	за	име	но	ва	ње	из	ове	под	тач	ке	по	пра	ви	лу	се	из	да	ју	два	уве	ре	ња	
ви	шег	су	да	–	јед	но	уве	ре	ње	из	сво	је	над	ле	жно	сти	из	да	је	По	себ	но	оде	ље	ње	за	су	зби	ја	ње	ко	руп	ци	је	над	ле
жног	ви	шег	су	да	(По	себ	на	оде	ље	ња	Ви	шег	су	да	у	Бе	о	гра	ду,	Но	вом	Са	ду,	Ни	шу,	Кра	ље	ву),	а	дру	го	уве	ре	ње	
из	да	је	Ви	ши	суд	у	Бе	о	гра	ду	и	то	из	над	ле	жно	сти	По	себ	ног	оде	ље	ња	за	ор	га	ни	зо	ва	ни	кри	ми	нал	и	Оде	ље	ња	
за	рат	не	зло	чи	не;

12)		пот	пи	са	на	и	пред	над	ле	жним	ор	га	ном	ове	ре	на	из	ја	ва	кан	ди	да	та	да	му	ра	ни	је	ни	је	пре	ста	јао	рад	ни	од	нос	
због	по	вре	де	рад	не	оба	ве	зе;

13)		пот	пи	са	на	и	пред	над	ле	жним	ор	га	ном	ове	ре	на	из	ја	ва	кан	ди	да	та	да	ни	је,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва	ња	
не	ће	има	ти	ста	тус	функ	ци	о	не	ра	у	сми	слу	про	пи	са	ко	ји	ма	се	уре	ђу	је	спре	ча	ва	ње	су	ко	ба	ин	те	ре	са	при	вр
ше	њу	јав	них	функ	ци	ја,	да	не	оба	вља,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва	ња	не	ће	оба	вља	ти	функ	ци	ју	у	по	ли	тич	кој	
стран	ци	или	син	ди	кал	ној	ор	га	ни	за	ци	ји,	да	ни	је,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва	ња	не	ће	би	ти	члан	ор	га	на	
упра	вља	ња	бан	ке,	дру	ге	фи	нан	сиј	ске	ин	сти	ту	ци	је	или	удру	же	ња	ба	на	ка,	дру	штва	за	ре	ви	зи	ју	ко	је	вр	ши	
ре	ви	зи	ју	фи	нан	сиј	ских	из	ве	шта	ја	Аген	ци	је,	дру	гог	прав	ног	ли	ца	с	ко	јим	Аген	ци	ја	са	ра	ђу	је	у	оба	вља	њу	сво
јих	по	сло	ва,	ни	ти	да	је	за	по	слен	у	тим	ли	ци	ма,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва	ња	не	ће	би	ти	за	по	слен	у	тим	
ли	ци	ма,	од	но	сно	њи	хов	са	рад	ник.

Сви	до	ка	зи,	осим	до	ка	за	из	подтачкe	4)	при	ла	жу	се	у	ори	ги	на	лу	или	фо	то	ко	пи	ји	ове	ре	ној	код	јав	ног	бе	ле	жни
ка	(из	у	зет	но	у	гра	до	ви	ма	и	оп	шти	на	ма	у	ко	ји	ма	ни	су	име	но	ва	ни	јав	ни	бе	ле	жни	ци,	при	ло	же	ни	до	ка	зи	мо	гу	би
ти	ове	ре	ни	у	основ	ним	су	до	ви	ма,	суд	ским	је	ди	ни	ца	ма,	при	јем	ним	кан	це	ла	ри	ја	ма	основ	них	су	до	ва,	од	но	сно	
оп	штин	ским	упра	ва	ма,	као	по	ве	ре	ни	по	сао).

До	ка	зи	из	под	тач.	5),	9),	10)	и	11)	овог	чла	на	не	мо	гу	би	ти	ста	ри	ји	од	три	ме	се	ца	од	да	на	об	ја	вљи	ва	ња	јав	ног	
кон	кур	са	у	„Слу	жбе	ном	гла	сни	ку	РС”.

Фор	ма	рад	не	би	о	гра	фи	је	са	оба	ве	зним	еле	мен	ти	ма,	ко	ја	пред	ста	вља	до	каз	под	ред	ним	бро	јем	1)	–	Обра	зац	
рад	не	би	о	гра	фи	је,	да	та	је	у	При	ло	гу	1	овог	јав	ног	кон	кур	са,	док	је	фор	ма	из	ја	ве,	ко	ја	пред	ста	вља	до	ка	зе	на	ве
де	не	под	ред	ним	бро	је	ви	ма	12)	и	13)	–	Обра	зац	из	ја	ве,	да	та	у	При	ло	гу	2	овог	јав	ног	кон	кур	са.	

5.	 	Уче	сник	на	кон	кур	су	под	но	си	пи	са	ну	При	ја	ву	за	уче	шће	на	јав	ном	кон	кур	су	ко	ја	са	др	жи	лич	не	по	дат	ке:	име	
и	пре	зи	ме,	ме	сто	и	да	тум	ро	ђе	ња,	адре	су	ста	но	ва	ња,	кон	такт	те	ле	фон	и	елек	трон	ску	адре	су.	Уз	при	ја	ву	на	
јав	ни	кон	курс	оба	ве	зно	се	при	ла	жу	до	ка	зи	о	ис	пу	ње	но	сти	усло	ва	из	тач	ке	4.	овог	јав	ног	кон	кур	са.	

При	ја	ва	и	до	ка	зи	о	ис	пу	ње	но	сти	усло	ва	за	име	но	ва	ње	чла	на	Од	бо	ра	ди	рек	то	ра	Аген	ци	је	по	треб	но	је	да	бу	ду	
до	ста	вље	не	на	сле	де	ћу	адре	су:	

Агенцијазаосигурањедепозита
11000Београд,КнезМихаиловабр.2

Писарница,другиспрат,соба218
саназнаком:„ЗаЈавниконкурсзаизборједногдиректора–чланаОдбордиректора

Агенцијезаосигурањедепозита”

При	ја	ва	на	јав	ни	кон	курс	ће	се	сма	тра	ти	бла	го	вре	ме	ном	акојепримљенанаписарнициАгенцијеурокуод14
данаодданаобјављивањајавногконкурсауСлужбеномгласникуРепубликеСрбије,односнонајкасније27.
августа2021.годинедо16часова,по	ло	кал	ном	вре	ме	ну.	

6.	 	На	кон	ис	те	ка	ро	ка	за	при	јем	при	ја	ва	на	јав	ни	кон	курс,	Kонкурсна	ко	ми	си	ја	ће	еви	ден	ти	ра	ти	и	пре	гле	да	ти	све	
при	спе	ле	при	ја	ве	са	до	ка	зи	ма	и	утвр	ди	ти	да	ли	су	при	ја	ве	при	мље	не	у	Аген	ци	ју	до	да	ту	ма	и	са	та	утвр	ђе	ног	у	
јав	ном	кон	кур	су	и	да	ли	са	др	же	све	зах	те	ва	не	до	ка	зе	о	ис	пу	ње	но	сти	усло	ва	за	име	но	ва	ње.	

Не	бла	го	вре	ме	не,	не	до	пу	ште	не,	не	ра	зу	мљи	ве	или	не	пот	пу	не	при	ја	ве	и	при	ја	ве	уз	ко	је	ни	су	при	ло	же	ни	сви	
тра	же	ни	до	ка	зи	у	ори	ги	на	лу	или	ове	ре	ној	фо	то	ко	пи	ји	не	ће	би	ти	раз	ма	тра	не.	

Кон	курс	на	 ко	ми	си	ја,	 на	 осно	ву	 рад	них	 би	о	гра	фи	ја	 и	 до	ку	ме	на	та	 при	ло	же	них	 уз	 при	ја	ву,	 са	чи	ња	ва	 спи	сак	
уче	сни	ка	на	кон	кур	су	ко	ји	ће	уче	ство	ва	ти	у	из	бор	ном	по	ступ	ку	(у	да	љем	тек	сту:	Кан	ди	да	ти).	У	из	бор	ном	по
ступ	ку	Кон	курс	на	ко	ми	си	ја	ће	вр	ши	ти	оце	њи	ва	ње	струч	не	оспо	со	бље	но	сти,	зна	ња	и	ис	ку	ства	Kандидата	на	
осно	ву	до	ста	вље	не	рад	не	би	о	гра	фи	је,	до	ку	ме	на	та	при	ло	же	них	уз	при	ја	ву	и	оба	вље	ног	раз	го	во	ра	са	сва	ким	
Kандидатом	по	на	о	соб.	

О	тер	ми	ну	и	ме	сту	за	оба	вља	ње	раз	го	во	ра	Кан	ди	да	ти	ће	би	ти	оба	ве	ште	ни	пи	са	ним	или	елек	трон	ским	пу	тем	
на	адре	су	на	зна	че	ну	у	при	ја	ви	за	јав	ни	кон	курс.	

Kритеријуми	за	оце	ну	струч	не	оспо	со	бље	но	сти,	зна	ња	и	ис	ку	ства	Кан	ди	да	та	су:
– рад	но	ис	ку	ство	у	обла	сти	ма	фи	нан	си	ја,	бан	кар	ства,	оси	гу	ра	ња	или	при	вред	ног	и	фи	нан	сиј	ског	пра	ва;
– рад	но	ис	ку	ство	на	ру	ко	во	де	ћим	по	зи	ци	ја	ма	у	др	жав	ним	ор	га	ни	ма,	ин	сти	ту	ци	ја	ма	ко	ји	ма	су	по	ве	ре	на	јав

на	овла	шће	ња,	фи	нан	сиј	ским	ин	сти	ту	ци	ја	ма	и	оста	лим	при	вред	ним	дру	штви	ма;
– раз	у	ме	ва	ње	де	лат	но	сти	и	уло	ге	Аген	ци	је,	као	и	ви	ђе	ње	да	љег	раз	во	ја	и	уна	пре	ђе	ња	ра	да	ор	га	ни	за	ци	о	них	

је	ди	ни	ца	уну	тар	Аген	ци	је;
– по	зна	ва	ње	нај	но	ви	је	ме	ђу	на	род	не	прак	се	ко	ја	се	од	но	си	на	по	сло	ве	из	де	ло	кру	га	ра	да	Аген	ци	је,	а	по	себ

но	у	обла	сти	ма	оси	гу	ра	ња	де	по	зи	та,	сте	ча	ја	и	ли	кви	да	ци	је,	ре	струк	ту	ри	ра	ња	ду	го	ва,	као	и	нај	бо	ље	прак	се	
и	кон	тро	ле	у	тим	обла	сти	ма;

– по	зна	ва	ње	ак	ту	ел	них	стан	дар	да	и	про	пи	са	ко	ји	ма	се	уре	ђу	ју	по	сло	ви	из	де	ло	кру	га	ра	да	Аген	ци	је,	као	и	у	
обла	сти	ра	чу	но	вод	ства,	фи	нан	си	ја	и	ста	ти	сти	ке.

	 Кон	такт	ли	ца	за	ду	же	на	за	да	ва	ње	оба	ве	ште	ња	су:	

Ми	лош	Ла	за	ре	вић,	еmail:	m	ilos.	la	zar	evic@aod.rs,	тел.	011/2075170
Наташа	Јаковљевић,	еmail:		na	ta	sa.jakovljevi	c@aod.	rs,	тел.	0	11	/20751	27	


Напомена:

Овај	 јавни	 	кон	курс	 са		 пр	атећи	м	 	при	лозим	а	 	објављуј	е	 се	 у	 „	Службен	ом	 глас	ни	ку	 Ре	публи	ке		 Србије	”,	 јед	но	м	
д	невно	м		јавном	гла	сил	у	које	и	зл	ази	у	ц	ел	ој	Републици	Србији	и	на	интернет	страници	Агенције	www.aod.rs.
Сви	изра	зи,	пој	мо	ви,	име	ни	це,	при	де	ви	и	гла	го	ли	у	овом	огла	су	ко	ји	су	упо	тре	бље	ни	у	му	шком	гра	ма	тич	ком	ро	ду	
од	но	се	се	без	дис	кри	ми	на	ци	је	на	осо	бе	жен	ског	по	ла.

При	лог	1.	

ОБРА	ЗАЦ	РАД	НЕ	БИ	О	ГРА	ФИ	ЈЕ

CURRICULUMVITAE(CV)

Име	и	пре	зи	ме:			

Да	тум	ро	ђе	ња:			

Адре	са:			

Те	ле	фон:		_______________________________________________

Еmail:	_______________________________________________

Кључнеквалификацијеиискуство:
[Навести нај зна чај ни је по дат ке о ква ли фи ка ци ја ма и ис ку ству ко ји су ре ле вант ни за по зи ци ју за ко ју се кон ку
ри ше. При ло жи ти до ка зе за наводе]

	

Образовање:
[Навести по дат ке о школ ској спре ми, по себ не обла сти зна ња, на зи ве обра зов них ин сти ту ци ја и пе ри о де по ха
ђа ња При ло жи ти до ка зе за наводе]

	

Радноискуство:
[Навести ли сту свих рад них ме ста по чев од са да шњег укљу чу ју ћи на зив рад ног ме ста, пе ри од ан га жо ва
ња и на зив по сло дав ца и де таљ но опи са ти област ра да, ак тив но сти и од го вор но сти. На ве сти по дат ке 
о нај ма ње осам го ди на рад ног ис ку ства на ру ко во де ћим по зи ци ја ма у др жав ним ор га ни ма, ин сти ту ци ја ма 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и оста лим при вред ним дру штви ма. Та
ко ђе, де таљ но на ве сти по дат ке о ан га жо ва њу ван рад ног од но са (уго вор о де лу, кон сул тант ске услу ге и сл.) 
При ло жи ти до ка зе за наводе]

	

Чланствоупрофесионалнимудружењима:		

	

Обукеистручнаусавршавања: 
[Навести те му и на зив обу ке, на зив ор га ни за ци је ко ја је пру жа ла обу ку и пе ри од по ха ђа ња. При ло жи ти до ка зе 
за наводе]

	

Странијезици:
[За сва ки је зик на ве сти сте пен зна ња у го во ру, чи та њу и пи са њу: од лич но, до бро, сред ње, или основно.]

	

Осталевештине:

	

Изјава:

Ја,	до	ле	пот	пи	са	ни/на,	по	твр	ђу	јем	да	го	ре	на	ве	де	ни	по	да	ци	тач	но	опи	су	ју	мо	је	ква	ли	фи	ка	ци	је	и	ис	ку	ство.

Дат	ум:_______________________________________________

_______________________________________________

[Потпис]

При	лог	2.	

ОБРА	ЗАЦ	ИЗ	ЈА	ВЕ

ИЗЈАВА

Под	пу	ном	кри	вич	ном,	ма	те	ри	јал	ном	и	мо	рал	ном	од	го	вор	но	шћу	из	ја	вљу	јем	да:

1.	 	то	ком	мо	је	про	фе	си	о	нал	не	ка	ри	је	ре,	рад	ни	од	нос	ми	ни	је	ни	ти	јед	ном	пре	стао	због	по	вре	де	рад	не	оба	ве	зе;

2.	 	ни	сам,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва	ња	не	ћу	има	ти	ста	тус	функ	ци	о	не	ра	у	сми	слу	про	пи	са	ко	ји	ма	се	уре	ђу
је	спре	ча	ва	ње	су	ко	ба	ин	те	ре	са	при	вр	ше	њу	јав	них	функ	ци	ја,	да	не	оба	вљам,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва
ња	не	ћу	оба	вља	ти	функ	ци	ју	у	по	ли	тич	кој	стран	ци	или	син	ди	кал	ној	ор	га	ни	за	ци	ји,	да	ни	сам,	од	но	сно	да	на	
да	тум	име	но	ва	ња	не	ћу	би	ти	члан	ор	га	на	упра	вља	ња	бан	ке,	дру	ге	фи	нан	сиј	ске	ин	сти	ту	ци	је	или	удру	же	ња	
ба	на	ка,	дру	штва	за	ре	ви	зи	ју	ко	је	вр	ши	ре	ви	зи	ју	фи	нан	сиј	ских	из	ве	шта	ја	Аген	ци	је,	дру	гог	прав	ног	ли	ца	с	
ко	јим	Аген	ци	ја	са	ра	ђу	је	у	оба	вља	њу	сво	јих	по	сло	ва	у	скла	ду	са	од	ред	ба	ма	чла	на	2.	За	ко	на	о	Аген	ци	ји	за	
оси	гу	ра	ње	де	по	зи	та,	ни	ти	сам	за	по	слен	у	тим	ли	ци	ма,	од	но	сно	да	на	да	тум	име	но	ва	ња	не	ћу	би	ти	за	по
слен	у	тим	ли	ци	ма,	од	но	сно	њи	хов	са	рад	ник.

КАН	ДИ	ДАТ

_____________________________________________________

(име	и	пре	зи	ме	и	број	лич	не	кар	те)
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