
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE  
NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE 

 
 

   
 
  Za članicu Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih zastupnika   
b i r a   s e    

NEVENKA MAJDENIĆ, članica Odbora za financije i državni  
                                 proračun Hrvatskoga sabora. 

 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

  U članku 11. stavak 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. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri 
godine. 
  Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora dopis klasa: 021-13/08-06/06, urbroj:65-08-02, od 19. veljače 2008. u 
kojem Odboru preporuča da pokrene postupak za predlaganje i izbor člana Nadzornog odbora 
Financijske agencije iz reda zastupnika. 
          Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je dopisom klasa: 021-
13/08-06/06, urbroj: 6521-18-08-03, od 21. veljače 2008. zatražio od predsjednika Odbora za financije 
i državni proračun Hrvatskoga sabora da Odboru uputi prijedlog za imenovanje člana Nadzornog 
odbora Financijske agencije iz reda zastupnika. 
                      Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora je na 3. sjednici Odbora 
održanoj 6. ožujka 2008. odlučio predložiti da se za člana Nadzornog odbora Financijske agencije  
izabere zastupnica Nevenka Majdenić, članica Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog 
sabora. 
          Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 7. sjednici 
održanoj 14. ožujka 2008. raspravljao o navedenom prijedlogu, te je u skladu s člankom 91. 
podstavkom 1. i 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
 
 
 
KLASA: 021-13/08-06/06 
URBROJ: 6521-18-08-05 
Zagreb, 14. ožujka 2008. 
 
 
    
 


