
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne 
novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

godine donijela 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU STOŽERA ZA 

KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SLUČAJEVIMA UGROZE 
HRVATSKIH BRODOVA I HRVATSKIH POMORACA U 

MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI 

I. 

U Odluci o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze 
hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (»Narodne novine«, 
br. 88/2009) točka IV. mijenja se i glasi: 

„Stožer ima ukupno devet članova i to: 
- Igor Butorac, pomoćnik ministra, Ministarstvo pomorstva, prometa 

infrastrukture - predsjednik; 
- Joško Nikolić, načelnik Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde, 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - zamjenik predsjednika; 
- Vinko Ljubičić, načelnik Sektora konzularnih poslova, Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova - član; 
- mr.sc. Jasminka Lončarević, voditeljica Službe za međunarodnu pravnu 

pomoć, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - zamjenica člana; 
- Mladen Novoselec, voditelj Službe pomorske i aerodromske policije, 

Ministarstvo unutarnjih poslova - član; 
- Mirna Kovač Bašić, voditeljica Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje 

podataka, Ministarstvo unutarnjih poslova - zamjenica člana; 
- Dinko Kovačević, voditelj Službe za propise kaznenog prava, Ministarstvo 

pravosuđa ~ član; 
- Daria Iva Štedul, voditeljica Odjela za multilateralnu suradnju, Ministarstvo 

pravosuđa - zamjenica člana; 
- Predrag Brazzoduro, glavni tajnik, Sindikat pomoraca Hrvatske - član; 
- Neven Melvan, voditelj Odjela nacionalnih poslova, Sindikat pomoraca 

Hrvatske - zamjenik člana; 
- Andrej Sandalić, voditelj Odjela sigurnosti, kvalitete i interne kontrole, 

Tankerska plovidba d.d., Mare Nostrum, Udruga hrvatskih poslodavaca -
brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi - član; 

- mr.sc. Maja Markovčić Kostelac, ravnateljica, Mare Nostrum, Udruga 
hrvatskih poslodavaca - brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi -
zamjenica člana; 

- Damir Roje, rukovoditelj Sektora certifikacije sustava upravljanja, Hrvatski 
registar brodova - član; 

- Gojko Bonačić, rukovoditelj Sektora flote, Hrvatski registar brodova -
zamjenik člana; 



- Branimir Belančić Farkaš, načelnik Sektora pomorske plovidbe, pravnih, 
međunarodnih poslova i EU, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 
- tajnik; 

- Ana-Marija Batinović, voditeljica Odjela za međunarodne poslove, EU 
poslove i EU fondove, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture -
zamjenica tajnika." 

II. 

Točka VI. mijenja se i glasi: 

„Stručne, administrativne i druge poslove Stožera obavlja Ministarstvo 
pomorstva, prometa i infrastrukture." 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim 
novinama«. 
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OBRAZLOŽENJE 

ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU STOŽERA ZA 
KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SLUČAJEVIMA UGROZE HRVATSKIH 
BRODOVA I HRVATSKIH POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI 

Zbog sve češćih piratskih napada na trgovačke brodove posebno na obalama 
Somalije i u Indijskom oceanu, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
dana 16. srpnja 2009. godine donijela Oduku o osnivanju Stožera za koordinaciju 
aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u 
međunarodnoj plovidbi („Narodne novine br. 88/09), usklađenu sa smjernicama 
Međunarodne pomorske organizacije. 

Osnivanje Stožera bilo nužno radi pružanja pomoći pomorcima i njihovim obiteljima 
uslijed sve učestalijih piratskih napada na brodove, na kojima su i hrvatski pomorci. 

Zadatak Stožera je osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih tijela i institucija, 
te zainteresiranih osoba u slučajevima: 

• sigurnosnih prijetnji ili opasnosti za brod hrvatske državne pripadnosti, 
neovisno o području plovidbe ili luku u Republici Hrvatskoj, a u smislu 
Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za 
međunarodni promet; 

• piratskog napada ili drugog protupravnog djelovanja protiv broda na koji su 
ukrcani hrvatski pomorci; 

• određivanja pritvora ili druge slične mjere, odnosno pokretanja kaznenog 
postupka protiv hrvatskih pomoraca u stranim državama. 

Kako većina članova Stožera imenovanih ranijom Odlukom više nisu zaposleni u 
institucijama iz navedene Odluke, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je 
iniciralo imenovanje novih predstavnika i to u formi član/ice i zamjenik/ica člana, kako 
bi se mogla usvojiti Odluka o izmjenama odluke o osnivanju stožera za koordinaciju 
aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u 
međunarodnoj plovidbi. 


