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REPUBLIKAHRVATSKA 

MINISTARSTVO FINANCIJA 

KLASA: 112-01/23-01/3 

URBROJ: 513-06-01-23-2 

Zagreb, 7. ožujka 2023. 

 

Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava 

pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora 

(„Narodne novine", broj 12/19.), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom 

imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) 

 

Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, objavljuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ  

za izbor predsjednika i četiri člana uprave Hrvatske poštanske banke d.d.  
 

 

Kandidati za predsjednika (1 izvršitelj) i članove (4 izvršitelja) uprave Hrvatske poštanske 

banke d.d. moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 

studij iz područja ekonomije i drugih srodnih područja (npr. bankarstvo i financije, 

poslovodstvo, računovodstvo, revizija), prava i srodnih područja (npr. uprava, financijska 

regulativa) ili matematike, fizike, informatike, elektrotehnike i srodnih područja. 

 

Uz navedeno, kandidati za predsjednika i članove uprave moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:   

 

1. odgovarajuće iskustvo:  

- iskustvo na razini uprave ili neposredno ispod uprave u kreditnoj instituciji, 

financijskoj instituciji, društvu za osiguranje ili velikim poduzetnicima određenima 

računovodstvenim propisima ili  

- iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad 

kreditnim i financijskim institucijama. 

Pod odgovarajućim iskustvom podrazumijeva se deset godina recentnog radnog 

iskustva za kandidata za predsjednika uprave te pet godina recentnog radnog iskustva 

za kandidate za članove uprave;   

2. znanje engleskog jezika; 

3. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba 

interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima 

Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika 

Hrvatska ima dionice ili udjele;  

4. nepostojanje sukoba interesa, odnosno: 

 



 

 

- da kandidat ili s njim povezana osoba nema značajan poslovni odnos s Hrvatskom 

poštanskom bankom d.d. 

- da kandidat za predsjednika ili člana uprave Hrvatske poštanske banke d.d. nije 

ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija koje 

pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske. 

Značajan poslovni odnos jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih 

uvjeta: 

 ako su ukupne obveze kandidata i s njim povezanih osoba prema Hrvatskoj 

poštanskoj banci d.d., njezinom matičnom društvu ili društvu kćeri, njezinim 

klijentima i drugim kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili 

podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica ili trećih zemalja veće 

od ukupnih tražbina i ulaganja u Hrvatsku poštansku banku d.d. za iznos koji 

prelazi 2% temeljnoga kapitala Hrvatske poštanske banke d.d., a nije manji od 400 

tisuća eura,  

 Hrvatska poštanska banka d.d. ili s njom povezana osoba ima ulaganje u 

instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje 

kontrolira kandidat ili 

 ako društvo povezano s kandidatom ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga 

Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.; 

5. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima 

(„Narodne novine“, br. 111/93., 34/99, 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 

137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.): 

 da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, 

zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom 

poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze 

vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili 

ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to 

za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i danije uvedena međunarodna 

mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi  

 da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo neke druge države koje po svojim 

bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz članka 239. stavka 1. točke 1. 

Zakona o trgovačkim društvima 

 da protiv kandidata nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja 

koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za 

vrijeme dok traje ta zabrana 

 da kandidatu nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u 

potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme 

trajanja zabrane; 

6. nepostojanje okolnosti iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama 

(„Narodne novine“, br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20. i 

151/22.). 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci 

podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa) kandidati za 

predsjednika ili člana uprave Hrvatske poštanske banke d.d. dužni su priložiti:  

 

 životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje 

uvjeta iz ovog javnog natječaja; 

 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz ovog javnog 

natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja 



 

 

stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom 

ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj 

kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske; 

 potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat 

ima ispunjen uvjet radnog staža iz ovog javnog natječaja; 

 potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je ispunjen uvjet radnog iskustva iz ovog 

javnog natječaja;  

 kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti 

potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz 

koje je razvidno da je ispunjen uvjet radnog iskustva iz ovog javnog natječaja, a kojom se 

takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima; 

 uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv 

kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana 

podnošenja prijave na javni natječaj; 

 izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom 

odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz točke 3., 4., 5. i 6. uvjeta ovog javnog natječaja, 

koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj; 

 kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju 

hrvatskog jezika; 

 potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o 

poznavanju engleskog jezika; 

 potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih 

dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana 

podnošenja prijave na javni natječaj i 

 potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat 

imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema 

nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 

15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj, a u slučaju da kandidat nije imatelj 

dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog 

bilježnika. 

 

Predsjednik i članovi uprave Hrvatske poštanske banke d.d. imenuju se na razdoblje od 4 

(četiri) godine. 

 

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinamai na službenim internetskim stranicama 

Ministarstva financija, te stranicama Hrvatske poštanske banke d.d., a obavijest o javnom 

natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.        

 

Prijave na javni natječaj podnose se u roku 15dana od dana objave javnog natječaja u 

Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo financija, 

Katančićeva 5, 10000 Zagreb, s naznakom:  

 

 „Prijava na javni natječaj za izbor predsjednika i četiri člana uprave Hrvatske 

poštanske banke d.d. – ne otvarati“ 

 

U prijavi je potrebno navesti prijavljuje li se kandidat za predsjednika uprave, za člana uprave 

ili za obje funkcije. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu 

dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i 

potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

 



 

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune 

biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo financija, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. 

Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u 

organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja i poznavanje financija 

i računovodstva.      

 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, 

te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom. 

 

Kandidati predloženi za predsjednika i članove uprave Hrvatske poštanske banke d.d. morat 

će predočiti izvornike tražene dokumentacije iz ovog javnog natječaja. 

 

Za predsjednika i članove uprave Hrvatske poštanske banke d.d. može biti imenovana osoba 

koja ispunjava uvjete iz članka 38. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“, br. 

159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20. i 151/22.), Odluke o procjeni 

primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne 

funkcije u kreditnoj instituciji („Narodne novine“, br. 20/21. i 104/22.) i Politike o ciljanoj 

strukturi uprave i procjeni primjerenosti predsjednika i članova uprave banke od 1. siječnja 

2023. godine.   

 

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.) 

 

 

 

Ministarstvo financija 


