
PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU TRI ČLANA OTOČNOG VIJEĆA 
 

  Za članove Otočnog vijeća biraju se 
 
  iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora  
              
  GARI CAPPELLI,  
  NEVENKA MARINOVIĆ, 
  ARSEN BAUK.                      
       
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

  U članku 36. stavku 2. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 34/99., 149/99., 
32/02. i 33/06.) propisano je da Otočno vijeće čine: 
  1. ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo – predsjedavajući Otočnog vijeća, 
  2. tri zastupnika u Hrvatskom saboru, 
  3. po jedan predstavnik Ministarstva financija, Ministarstva pomorstva, prometa i 
veza, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 
Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva turizma 
koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ovih ministarstava;   
  4. po tri predstavnika otoka koje bira skupština obalno-otočne županije, osim 
skupštine Ličko-senjske županije koja bira jednog predstavnika. 
  Otočno vijeće je savjetodavno tijelo ministra mora, prometa i infrastrukture koje se na 
temelju članka 36. Zakona o otocima osniva pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture radi 
usklađivanja provedbe i nadzora nad provedbom Nacionalnog programa razvitka otoka i Zakona o 
otocima.  
  S obzirom na navedeno i činjenicu da je članovima Otočnog vijeća iz reda zastupnika 
istekao mandat danom konstituiranja novog saziva sabora, Odbor za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora uputio je klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru dopis klasa: 021-
13/08-06/05, urbroj: 6521-18-08-03, od 27. veljače 2008. u kojem se traži od klubova zastupnika 
Hrvatskoga sabora da u najkraćem roku upute svoje prijedloge Odboru, kako bi Odbor o navedenim 
prijedlozima mogao raspravljati na svojoj sjednici i utvrditi prijedlog odluke te ga uputiti Hrvatskom 
saboru.  
   U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi za imenovanje tri člana Otočnog vijeća:
  - kluba zastupnika HNS-a, koji predlaže dr. sc. Miljenka Dorića, prijedlog od 29. 
veljače 2008., klub zastupnika HNS-a je odustao od prijedloga kojim predlaže dr. sc. Miljenka Dorića 
za člana Otočnog vijeća (dopis od 27. ožujka 2008.); 
  -  kluba zastupnika HDSSB-a, nema prijedloga, dopis od 29. veljače 2008., 
  -  kluba zastupnika SDP-a, koji predlaže Arsena Bauka, prijedlog od 03. ožujka 2008., 
  - klub zastupnika HDZ-a, koji predlaže Garia Cappellia i Nevenku Marinović, 
prijedlog od 12. ožujka 2008.  
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je o navedenim 
prijedlozima raspravljao na 7. sjednici održanoj 14. ožujka 2008. i 8. sjednici održanoj 28. ožujka 
2008., 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: 021-13/08-06/05 
URBROJ: 6521-18-08-09 
Zagreb, 28. ožujka 2008. 


