
PRIJEDLOG ODLUKE O  IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  
NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE 

 
I. 

  Za predsjednika Nacionalnog vijeća za vode  i m e n u j e   s e: 
 
  IVAN JARNJAK. 

 
II. 

  Za članove Nacionalnog vijeća za vode   i m e n u j u   se: 
 
  iz reda zastupnika 
 
  NEVENKA MARINOVIĆ, 
  dr. sc. DRAGAN KOVAČEVIĆ,  

MARIJANA PETIR, 
RATKO GAJICA, 
JOSIP LEKO, 
IVAN HANŽEK, 
ZLATKO KORAČEVIĆ,  

   
  iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika iz područja upravljanja 
  vodama i tome srodnih područja 
 
  BOŽO GALIĆ, 
  BOŽO VULETA, 
  dr. sc. DAVOR ROMIĆ. 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
   

                      Sukladno članku 175. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 107/95., 150/05. –  u 
daljnjem tekstu: Zakon) Nacionalno vijeće za vode se osniva radi razmatranja sustavnih pitanja 
upravljanja vodama, usklađivanja različitih potreba i interesa te predlaganja mjera za razvoj i poboljšanje 
vodnog sustava u Republici Hrvatskoj. 
 Člankom 176. Zakona propisano je da Nacionalno vijeće za vode ima predsjednika i deset 
članova koje na vrijeme od četiri godine imenuje Hrvatski sabor. Predsjednik i članovi Nacionalnog vijeća 
za vode imenuju se iz reda zastupnika u Hrvatskom saboru, te iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih 
djelatnika iz područja upravljanja vodama i tome srodnih područja. 
 Obzirom da je članovima koji su imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova 
Nacionalnog vijeća za vode („Narodne novine“, br. 101/04.) iz reda zastupnika sukladno članku 12. 
stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestalo članstvo u Nacionalnom vijeću za vode, a članovima 
imenovanim iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika iz područja upravljanja vodama i 
tome srodnih područja mandat prestaje 16. srpnja 2008., Odbor za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora u dopisu klasa: 021-13/08-06/19, urbroj: 6521-18-08-01 od 10. srpnja 
2008., zatražio je od klubova zastupnika da do 14. srpnja 2008. upute svoje prijedloge za imenovanje 
predsjednika i sedam članova Nacionalnog vijeća za vode, kako bi Odbor za izbor, imenovanja i 
upravne poslove Hrvatskoga sabora na sjednici mogao o navedenim prijedlozima raspravljati te uputiti 
prijedlog odluke Hrvatskom saboru. 

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi klubova zastupnika:   
- klubovi zastupnika HDZ-a, HSS-a i SDSS-a predlažu da se za predsjednika imenuje 

Ivan Jarnjak, a za članove Nevenka Marinović, dr. sc. Dragan Kovačević, Marijana Petir i Ratko 
Gajica,  



- klub zastupnika SDP-a koji predlaže da se za članove imenuju Josip Leko, dr. sc. 
Mirela Holy, Ivan Hanžek i Gordan Maras, 

- klub zastupnika HDSSB-a koji je odlučio da u svezi prijedloga za izbor predsjednika 
i članova Nacionalnog vijeća za vode nema prijedloga,  

- klub zastupnika HSLS-HSU-a koji je predložio Silvana Hrelju za člana, ali je 
navedeni prijedlog klub zastupnika HSLS-HSU-a povukao,   

- klub zastupnika HNS-a koji predlaže Zlatka Koračevića za člana. 
Nakon pojedinačnog glasovanja o predloženim kandidatima Odbor je većinom glasova 

odlučio predložiti da se u Nacionalno vijeće za vode iz reda zastupnika imenuju: Ivan Jarnjak za 
predsjednika, a za članove Nevenka Marinović, dr. sc. Dragan Kovačević, Marijana Petir, Ratko 
Gajica, Josip Leko, Ivan Hanžek i Zlatko Koračević.  

Iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika iz područja upravljanja vodama i 
tome srodnih područja od nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva za članove Nacionalnog vijeća za vode predloženi su: Božo Galić, Božo Vuleta i dr. sc. 
Davor Romić koje su članovi Odbora jednoglasno podržali.   
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 18. sjednici 
održanoj 14. srpnja 2008., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom  91., 
podstavkom 2. i 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244.  Poslovnika  Hrvatskoga  sabora većinom 
glasova utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru.   
 
KLASA: 021-13/08-06/19 
URBROJ: 6521-18-08-08 
Zagreb, 14. srpnja 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

NACIONALNO VIJEĆE ZA VODE 
 

Sastav: Sukladno članku 175. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 107/95., 150/05. –  u daljnjem 
tekstu: Zakon) Nacionalno vijeće za vode se osniva radi razmatranja sustavnih pitanja upravljanja vodama, 
usklađivanja različitih potreba i interesa te predlaganja mjera za razvoj i poboljšanje vodnog sustava u 
Republici Hrvatskoj. 
 Člankom 176. Zakona propisano je da Nacionalno vijeće za vode ima predsjednika i deset 
članova koje na vrijeme od četiri godine imenuje Hrvatski sabor. Predsjednik i članovi Nacionalnog vijeća 
za vode imenuju se iz reda zastupnika u Hrvatskom saboru, te iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih 
djelatnika iz područja upravljanja vodama i tome srodnih područja. 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora u dopisu klasa: 021-
13/08-06/19, urbroj: 6521-18-08-01 od 10. srpnja 2008., zatražio je od klubova zastupnika da do 14. 
srpnja 2008. upute svoje prijedloge za imenovanje predsjednika i sedam članova Nacionalnog 
vijeća za vode. 
 

                                 PRIJEDLOZI IZ REDA ZASTUPNIKA 
KLUBOVI  
ZASTUPNIKA 
HDZ-a, HSS-a i 
SDSS-a 

IVAN JARNJAK (predsjednik) 
NEVENKA MARINOVIĆ, dr. sc. DRAGAN  KOVAČEVIĆ, MARIJANA 
PETIR I RATKO GAJICA (članovi) 

KLUB 
ZASTUPNIKA 
SDP-a 

JOSIP LEKO, dr. sc. MIRELA HOLY, IVAN HANŽEK, GORDAN MARAS 

KLUB 
ZASTUPNIKA 
HNS-a 

ZLATKO KORAČEVIĆ (član) 

KLUB 
ZASTUPNIKA 
NACIONALNIH 
MANJINA 

 

KLUB 
ZASTUPNIKA 
HSLS-HSU 

SILVANO HRELJA (član) 

KLUB 
ZASTUPNIKA 
HDSSB-a 

NEMA PRIJEDLOGA 

KLUB 
ZASUPNIKA 
IDS-a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIJEDLOZI IZ REDA ISTAKNUTIH ZNANSTVENIKA I STRUČNIH 
DJELATNIKA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA VODAMA I TOME SRODNIH 

PODRUČJA 
Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva 
 
-vodno gospodarstvo 

BOŽO GALIĆ, župan Vukovarsko-srijemske 
županije 

  

  

 


