
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA 
HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 

 
 

  U Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika i m e n u j u  
s e: 
 
  za člana                                                   
  dr. sc. GORAN MARIĆ,  
  dr. sc. DRAGAN KOVAČEVIĆ, 
  DRAGICA ZGREBEC, 
                                                                                           
                                                                                            
   
       
  za zamjenika člana 
 
  MARIJANA PETIR, 
  SILVANO HRELJA,                
  ZLATKO KORAČEVIĆ.  
   

O b r a z l o ž e n j e 
 

         U članku  8. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (“Narodne novine” br. 33/92, 
76/93, 108/95, 8/96., 138/06.) propisano je da se Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak 
sastoji od devet članova. Pet članova Nadzornog odbora HBOR-a su ministri Vlade Republike 
Hrvatske od kojih su ministar financija, ministar gospodarstva, ministar razvitka i obnove, ministar 
privatizacije, ministar poljoprivrede i šumarstva i predsjednik Hrvatske gospodarske komore članovi 
Nadzornog odbora po svom položaju.  
                      Članak 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak propisuje da se u 
Nadzorni odbor imenuju tri člana i njihovi zamjenici iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora. 
                      Ministar financija po položaju je Predsjednik Nadzornog odbora, a zamjenik Predsjednika 
Nadzornog odbora je po položaju ministar gospodarstva.   

Članovima Nadzornog odbora HBOR-a iz proteklog saziva istekao je mandat 
konstituiranjem Hrvatskoga sabora saziva 11. siječnja 2008. 
       Obzirom na navedeno potrebno je iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora imenovati tri 
zastupnika i njihove zamjenike kao članove u Nadzorni odbor HBOR-a. 
       Zbog prethodno navedenog, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 
sabora uputio je predsjedniku Hrvatskoga sabora i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru dopis 
klasa: 021-13/08-06/01, urbroj: 6521-18-08-03, od 27. veljače 2008., da u skladu s odredbama 
Poslovnika, najkasnije do 28. veljače 2008. Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove 
Hrvatskoga sabora upute prijedloge za imenovanje članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak, kako bi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora mogao o 
navedenim prijedlozima raspravljati na sjednici Odbora i uputiti prijedlog odluke Hrvatskom saboru. 
      U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi klubova zastupnika za imenovanje člana, 
odnosno zamjenika člana u Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak : 
  - klub zastupnika HSLS-a i HSU-a, koji predlaže zastupnika Silvana Hrelju za člana, 
prijedlog klasa: 021-13/08-06/01, urbroj: 6533-6-08-04, prijedlog od 28. veljače 2008.,  
  - klub zastupnika nacionalnih manjina, koji predlaže zastupnika dr. sc. Šemsu 
Tankovića za člana, klasa: 021-13/08-06/01, urbroj:6532-5-08-05, prijedlog od 28. veljače 2008.,  
  - klub zastupnika HNS-a, koji predlaže zastupnika Zlatka Koračevića, za zamjenika 
člana, klasa: 021-13/08-06/01, urbroj:6532-11-08-06, prijedlog od 29. veljače 2008.,  
   
 



- klub zastupnika HDSSB-a, nema prijedloga, dopis klasa: 021-13/08-06/01, 
urbroj:6532-13-08-07, od 29. veljače 2008.,  
   - klub zastupnika SDP-a, koji predlaže zastupnicu Dragicu Zgrebec, za  člana, klasa: 
021-13/08-06/01, urbroj:6532-2-08-08, prijedlog od 03. ožujka 2008.,  
  - klub zastupnika HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSU-a, koji predlažu zastupnika dr.sc. 
Gorana Marića i dr. sc. Dragana Kovačevića za članove, a zastupnicu Marijanu Petir i zastupnika 
Silvana Hrelju za zamjenike članova, klasa: 021-13/08-06/01, prijedlog 13. ožujka 2008. 
   Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je  na 7.  sjednici 
održanoj 14. ožujka 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 91. 
podstavkom 2., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno 
utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
 
 
 
 
KLASA: 021-13/08-06/01 
URBROJ: 6521-18-08-10 
Zagreb, 14.ožujka 2008. 
 
 
          

 
        

 
 
 

 


