
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POMORSTVO, 
PROMET I VEZE HRVATSKOGA SABORA 

 
 

  
U Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora imenuju se za članove: 
 
- iz područja telekomunikacija 

 
  dr. sc. MISLAV GRGIĆ,    
 
- iz područja pomorstva 
 
  prof. dr. sc. PAVAO KOMADINA,  
 
- iz područja željeznica 
 
  MILAN BRKIĆ, 
 
-  iz područja cestovnog prometa  
 
   TOMO VIDOVIĆ,  
 
- iz područja pošta 
 
  BRANKA SUDAR. 

 
 

Obrazloženje 
 

U članku 54. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 6/02.-pročišćeni 
tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 39/08. i 86/08.) propisano je da radno tijelo Sabora može na sjednice 
pozivati javne, znanstvene i stručne djelatnike i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o 
pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.  

U radna tijela može se imenovati, ako Poslovnikom nije drukčije određeno, do šest 
javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava 
odlučivanja.  

Postupak imenovanja članova odbora započinje objavljivanjem javnog poziva za 
predlaganje kandidata. U tom pozivu određuje se rok za podnošenje prijedloga. Kandidate mogu 
predložiti stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci.  

Javni poziv za predlaganje kandidata upućuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne 
poslove.  

Na temelju odabira kandidata Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove upućuje 
Saboru na donošenje prijedlog odluke o imenovanju članova odbora. 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je sukladno 
odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora raspisao javni poziv za podnošenje prijedloga za 
imenovanje članova Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora. Javni poziv objavljen je 
u „Vjesniku“ od 22. rujna 2008., u „Narodnim novinama“, br. 108/08. od 22. rujna 2008. i na internet 
stranicama Hrvatskoga sabora 22. rujna 2008. 

U javnom pozivu pozvani su svi ovlašteni predlagatelji sukladno Poslovniku 
Hrvatskoga sabora te stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci da 
Odboru u roku od 15 dana od dana objave istog, na adresu Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb, dostave 
obrazloženi prijedlog, životopis i dokaz o nekažnjavanju kandidata kojeg predlažu za člana u Odbor za 
pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora. 



U članku 90. Poslovnika u Odbor za pomorstvo, promet i veze  može se imenovati još 
pet članova Odbora i to: jedan znanstveni djelatnik iz područja telekomunikacija, jedan znanstveni 
djelatnik iz područja pomorstva, jedan stručni djelatnik iz područja željeznica, jedan stručni djelatnik 
iz područja cestovnog prometa i jedan stručni djelatnik iz područja pošta. 

U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi: 
- Samostalan prijedlog mr. sc.  Darka Ivankovića, dipl. ing., magistra tehničkih znanosti; 
- Gospodarsko – interesno udruženje „Hrvatski cestovni prijevoznici“ predlaže Marijana Banellija, 

prometnog tehničara, apsolventa na FPZ-Zagreb; 
- Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu predlaže dr. sc. Mislava Grgića, 

izvanrednog profesora i višeg znanstvenog suradnika na Sveučilištu u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva na Zavodu za radiokomunikacije; 

- dr. sc. Goran Gašparović predlaže mr. sc. Krešimira Profacu, dipl. ing. elektrotehnike, smjer 
telekomunikacije i informatika; 

- Institut prometa i veza u Zagrebu predlaže dr. sc. Ivana Dadića, sveučilišnog profesora, dekana 
Fakulteta prometnih znanosti i predsjednika Upravnog vijeća Instituta prometa i veza; 

- Samostalan prijedlog Milana Brkića, dipl. inž. elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo i 
automatizacija; 

- Samostalan prijedlog mr. sc. Marka Širca, mag. znanosti građevinarstva; 
- Udruga pomorskih učilišta Republike Hrvatske iz Rijeke predlaže prof. dr. sc. Pavla Komadinu, 

sveučilišnog profesora, doktora tehničkih znanosti, područje pomorskog prometa; 
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predlaže prof. dr. sc. Sanju Steiner, sveučilišnu 

profesoricu; 
- Hrvatska udruga vozača i autoservisera  predlaže dr. sc. Stipana Matoša, dipl. ing. prometa, doktora 

tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport; 
- Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u 

Zagrebu AMAC-FSC predlaže Tomu Vidovića, dipl. ing. prometa; 
- Samostalan prijedlog Branke Sudar, dipl. ing. prometa, stručne djelatnice Uprave Društva Hrvatska  

pošta d.d.; 
- Hrvatska gospodarska komora predlaže Ljubicu Herceg, dipl. oec., direktoricu Sektora za promet i 

veze pri Hrvatskoj gospodarskoj komori; 
- Mr. sc. Mile Perić predlaže dr. sc. Hrvoja Baričevića, dr. tehničkih znanosti, polje tehnologija 

prometa, redovitog profesora na Pomorskom fakultetu u Rijeci. 
Odbor je na sjednici Odbora razmotrio prijedloge i jednoglasno odlučio da se u Odbor za 

pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora za članove predloži imenovati: dr. sc. Mislava Grgića 
izvanrednog profesora i višeg znanstvenog suradnika na Sveučilištu u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva na Zavodu za radiokomunikaciju, iz područja telekomunikacija, prof. dr. 
sc. Pavla Komadinu, sveučilišnog profesora Pomorskog fakulteta u Rijeci, doktora tehničkih znanosti, 
iz područja pomorstva, Milana Brkića, dipl. inž. elektrotehnike iz smjera elektrostrojarstva i 
automatizacija, iz područja željeznica, Tomu Vidovića, dipl. ing. prometa, iz područja cestovnog 
prometa i Branku Sudar, dipl. ing. prometa, stručnu djelatnicu Uprave Društva Hrvatska  pošta d.d., iz 
područja pošte. 

 Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 21. sjednici 
održanoj 24. listopada 2008., a u skladu s člankom 90. i 91. podstavkom 1., člankom 118. stavkom 2. i 
člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s 
obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
KLASA: 021-13/08-07/91 
URBROJ: 6521-18-08-16 
Zagreb, 24. listopada 2008. 
 
 


