
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA 
FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE 

 
I. 
 

  Za članove Nadzornog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine   i m e n u j u  s e 
 
  iz reda uglednih pravnih stručnjaka 
 
  MIROSLAV ŠEPAROVIĆ, 
 
  MLADEN GODEK. 

 
II. 

 
  Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, predsjednik Odbora za 
financije i državni proračun Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga 
sabora, članovi su Nadzornog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine po položaju.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
  Člankom 10. stavkom 2. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine propisao je da 
("Narodne novine" br. 69/97., 105/99. i 64/00.) Nadzorni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine 
ima pet članova  i to dva člana imenuje Hrvatski sabor iz redova uglednih pravnih stručnjaka, a tri 
člana su predsjednici  radnih tijela Hrvatskoga sabora i to: Odbora za zakonodavstvo, Odbora za 
financije i državni proračun i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu. 
  Predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine uputila je Odboru dopis klasa: 024-
04/08-04/01, urbroj: 5630-03/08-2 od 02. travnja 2008. da slijedom navedenog i sukladno činjenici da 
je konstituiran novi saziv Hrvatskoga sabora Odbor provede odgovarajući postupak donošenja Odluke 
o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine. 
  Sukladno navedenom, Odbor je uputio dopis klasa: 021-13/08-06/11, urbroj:6521-18-
08-02 od 11. travnja 2008.u kojem moli klubove zastupnika da Odboru dostave svoje prijedloge i 
životopise predloženih kandidata, kako bi Odbor o navedenim prijedlozima mogao raspravljati na 
svojoj sjednici i utvrditi prijedlog odluke te ga uputiti Hrvatskom saboru. 
  U Odbor su zaprimljeni prijedlozi sljedećih klubova zastupnika: 
  - klub zastupnika HDSSB-a nema prijedloga za imenovanje članova iz redova 
uglednih pravnih stručnjaka – dopis od 15. travnja 2008.; 
  - klubovi zastupnika HDZ-a, HSS-a, HSLS-HSU-a, nacionalnih manjina i SDSS-a 
predlažu da se za člana iz redova uglednih pravnih stručnjaka imenuje Miroslav Šeparović – prijedlog 
od 09. svibnja 2008. 
  - klub zastupnika HNS-a predlaže da se za člana iz redova uglednih pravnih stručnjaka 
imenuje Mladen Godek – prijedlog od 09. svibnja 2008. 
  - klub zastupnika SDP-a izvijestio je Odbor da neće predložiti člana u Nadzorni odbor 
Fonda za naknadu oduzete imovine – dopis od 15. svibnja 2008.  
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 12. sjednici 
održanoj 09. svibnja 2008. i 14. sjednici održanoj 16. svibnja 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: 021-13/08-06/11 
URBROJ: 6521-18-08-07 
Zagreb, 16. svibnja 2008. 


