




PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA 

POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU 

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne Novine“, br. 85/10.-pročišćeni 

tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i   točke II. stavka 3.,  u vezi s 

točkom III. stavka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku („Narodne 

novine“, br. 156/13) Hrvatski sabor na sjednici ___________ donio je  

 

O D L U K U 

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA 

FISKALNU POLITIKU 

I. 

Razrješuje se član Povjerenstva za fiskalnu politiku  dr. sc. ANTE ŽIGMAN. 

 

                                                        II. 

 

Za člana Povjerenstva za fiskalnu politiku imenuje se dr. sc. MAROJE LANG. 

 

                                                        III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim 

novinama“.  

 

Obrazloženje 

Uz točku I. i II. 

Točkom II. stavkom 2. Odluke osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (u daljnjem tekstu: 

Odluka) propisano je da se Povjerenstvo za fiskalnu politiku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

sastoji od predsjednika i šest članova od kojih je jedan član predstavnik Hrvatske narodne 

banke.   

Točkom III. stavkom 2. alineja 4. Odluke propisano je da će Hrvatski sabor razriješiti člana 

Povjerenstva ako tijekom trajanja mandata član bude imenovan, odnosno izabran na funkciju 

ili dužnost koja bi mogla utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju zadaća Povjerenstva.  

Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva koju je Hrvatski sabor donio 28. veljače 2014. 

godine („Narodne novine“, br. 30/2014) članom Povjerenstva, kao predstavnik Hrvatske 

narodne banke, imenovan je  dr. sc. Ante Žigman, zaposlen u Hrvatskoj narodnoj banci.  



Hrvatski sabor na sjednici 2. veljače 2018. dr. sc. Antu Žigmana imenovao je  predsjednikom  

Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dopisom od 17. veljače 

2018. godine  dr. sc. Ante Žigman obavijestio je Odbor za financije i državni proračun 

Hrvatskoga sabora o svojem imenovanju na mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske 

agencije za nadzor financijskih usluga slijedom čega je  Odbor zatražio od Hrvatske narodne 

banke da predloži predstavnika Hrvatske narodne banke kao zamjenu za dr. sc. Žigmana na 

dužnosti člana Povjerenstva.  

Odlukom od 14. veljače 2018. godine guverner Hrvatske narodne banke dr. sc. Boris Vujčić 

predložio je da se za člana Povjerenstva imenuje dr. sc. Maroja Langa. 

Slijedom svega navedenog Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na 41. 

sjednici održanoj 14.ožujka 2018. godine jednoglasno je utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 

obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

Uz točku III. 

Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

  

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb,  

 

 

                                                                              PREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA 

                                                                                                      Gordan Jandroković 
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