
PRIJEDLOG ODLUKE O  IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  
NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE 

 
I. 

  Za predsjednika Nacionalnog vijeća za vode iz reda zastupnika imenuje se: 
 
  FRANJO LUCIĆ 

 
II. 

  Za članove Nacionalnog vijeća za vode  iz reda zastupnika imenuju se: 
 
   
  ANTUN VIDAKOVIĆ 
  DAVOR VLAOVIĆ 

RUŽICA VUKOVAC 
RADIMIR ČAČIĆ 
IGOR DRAGOVAN 
MILORAD BATINIĆ 
NANSI TIRELI 

 
     O b r a z l o ž e n j e 

 
  Sukladno članku 181. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09., 63/11., 
130/11., 56/13. i 14/14. - u daljnjem tekstu: Zakon) Nacionalno vijeće za vode osniva se radi 
razmatranja sustavnih pitanja upravljanja vodama, usklađivanja različitih potreba i interesa te 
predlaganja mjera za razvoj i poboljšanje vodnog sustava u Republici Hrvatskoj. 
  Člankom 182. 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 Nacionalnog vijeća koji su imenovani iz reda zastupnika 
proteklog saziva sukladno članku 10. stavku 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestalo članstvo u 
Nacionalnom vijeću za vode, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u 
dopisu klasa: 021-13/16-06/12, od 24. veljače 2016., zatražio od klubova zastupnika da upute svoje 
prijedloge za imenovanje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za vode iz reda zastupnika. 
 Sukladno međustranačkom dogovoru klubova zastupnika Hrvatskoga sabora u Odbor su 
dana 12. svibnja 2016. zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
  -  za predsjednika Nacionalnog vijeća za vode imenuje se zastupnik Franjo Lucić, a za 
članove Antun Vidaković, Davor Vlaović, Ružica Vukovac, Radimir Čačić, Igor Dragovan, Milorad 
Batinić i Nansi Tireli. 
 Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 6. sjednici 
održanoj 13. svibnja 2016., raspravljao o navedenim  prijedlozima te je u skladu s člankom 182. 
Zakona, člankom 105., stavkom 1., podstavkom 2. i 3., člankom 161. stavku 1. i člankom 273.  
Poslovnika  Hrvatskoga  sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji 
podnosi Hrvatskom saboru.   

 
 

KLASA: 021-13/16-06/12  
URBROJ: 6521-18-16-____ 
Zagreb, 13. svibnja 2016. 


