
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA  
NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE 

 
 

I. 

 

  Razrješuje se član Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda zastupnika 

Hrvatskoga sabora 

 

IGOR RAĐENOVIĆ. 
 
 

II. 

  Za člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda zastupnika 

Hrvatskoga sabora bira se  

   

    IVO JELUŠIĆ, član Odbora za financije i državni         

           proračun Hrvatskoga sabora. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  U članku 11. stavku 1. Zakona o Financijskoj agenciji (“Narodne novine”, br. 

117/01., 60/04. i 42/05., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da Agencija ima Nadzorni odbor 

koji se sastoji od: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.   

                        Člankom 11. stavkom 2. Zakona propisano je da predsjednika, zamjenika 

predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog 

Ministarstva financija. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova saborskih zastupnika, 

članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. 

  Odlukom o izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije („Narodne 

novine“, br. 50/12.) zastupnik Igor Rađenović izabran je za člana Nadzornog odbora 

Financijske agencije iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora, članova Odbora za financije i 

državni proračun Hrvatskoga sabora. 

  Odlukom o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 

obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru (“Narodne novine”, 

br. 85/14.), utvrđeno je da je dana 10. srpnja 2014. započelo mirovanje zastupničkog mandata 

zastupnika Igora Rađenovića. 

  Sukladno navedenom, Klub zastupnika SDP-a predložio je dopisom od 25. 

rujna 2014. da se za člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih 

zastupnika izabere Ivo Jelušić, član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga 

sabora.            

           Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je  na 35.  

sjednici održanoj 1. listopada 2014., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s 

člankom 105. stavkom 1., podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, 

koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
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