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VODIČ ZA VJEŽBENIKE verzija 1.0 

 

U nastavku ćemo vam u par koraka objasniti proceduru koju je potrebno obaviti 

prije prvog ukrcaja na brod u svojstvu vježbenika. 

 

Nakon uspješno završene srednje škole odnosno fakulteta koji je odobren od 

strane ovog ministarstva svaki budući pomorac prvo mora ishoditi pomorsku knjižicu. 

 

1. Zahtjev za pomorsku knjižicu se predaje u uredima lučke kapetanije ovisno o 

prebivalištu vježbenika: 

 

1. za područje Istarske županije – Lučka kapetanija Pula 

2. za područje Primorsko-goranske županije – Lučka kapetanija Rijeka 

3. za područje Ličko-senjske županije – Lučka kapetanija Senj 

4. za područje Zadarske županije – Lučka kapetanija Zadar 

5. za područje Šibensko-kninske županije – Lučka kapetanija Šibenik 

6. za područje Splitsko-dalmatinske županije – Lučka kapetanija Split; 

7. za područje gradova Ploče, Metković i Opuzen te općina Slivno – Ravno, 

Zažablje, Kula Norinska i Pojezerje – Lučka kapetanija Ploče 

8. za područje Dubrovačko-neretvanske županije, osim mjesta navedenih u točki 

7. Lučka kapetanija Dubrovnik. 

Za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj izvan 

gore navedenih županija, odnosno s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, za 

izdavanje pomorske knjižice nadležna je ona lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev za 

izdavanje pomorske knjižice.  

 

Uvjeti za izdavanje pomorske knjižice je posjedovanje svjedodžbe o zdravstvenoj 

sposobnosti člana posade izdana od strane ovlaštenog liječnika i 2 slike. Popis ovlaštenih 

liječnika možete pronaći na slijedećim stranicama 

https://epomorac.pomorstvo.hr/zdravstvene-ustanove. Svjedodžba o zdravstvenoj 

sposobnosti se izdaje na hrvatskom i engleskom jeziku i važeće originale morate imati 

kod sebe za cijelo vrijeme trajanja plovidbe. 

 

Nakon ishođenja pomorske knjižice potrebno je da na najbližem zavodu za 

transfuzijsku medicinu liječnik upiše krvnu grupu i osjetljivost na lijekove u pomorsku 

knjižicu.   

 

2. Poželjno je cijepiti se protiv žute groznice i tetanusa. 

 

3. Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti koje će Vas vjerojatno tražiti prije prvog 

ukrcaja na brod možete ishoditi u bilo kojoj lučkoj kapetaniji temeljem potvrdnica 

dobivenih od srednje škole/pomorskog fakulteta ili pohađanjem tečaja u nekom 

od ovlaštenih pomorskih učilišta https://epomorac.pomorstvo.hr/tecajevi:   

 

 Temeljna sigurnost na brodu/Basic Safety Training (STCW A-VI/1) 

https://epomorac.pomorstvo.hr/zdravstvene-ustanove
https://epomorac.pomorstvo.hr/tecajevi
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 Upravljanje gašenjem požara/Advanced firefighting (STCW VI/3) 

 Pružanje medicinske prve pomoći/Medical first aid (STCW VI/4-1) 

 Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne 

dužnosti/Seafarer with designated security duties (STCW VI/6-2) 

 Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije/Basic 

training for oil and chemical tanker cargo operations (STCW V/1-1 

par.2)* 

 Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove/Basic 

training for liquefied gas tanker cargo operations (STCW V/1-2 par.2)* 

 Mjere sigurnosti na putničkom brodu/Passenger ship safety (STCW V/2)* 

 

* - Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti koje je potrebno imati zavisno o vrsti 

broda na koji se vježbenik prvi put ukrcava. 

 

4. Vježbenički dnevnik je potrebno nabaviti obavezno prije prvog ukrcaja na brod. 

Možete ga kupiti u lučkoj kapetaniji. Djelatnici lučke kapetanije će ovjeriti isti 

nakon što upišete svoje osobne podatke.  

Da bi uspješno završili vježbeničku službu potrebno je vježbenički dnevnik 

ispuniti na zadovoljavajući način. Vježbenički dnevnik potrebno je predati na 

ocjenjivanje ispitnoj komisiji 7 dana prije početka održavanja ispita za časnika. 

Ukoliko vježbenički dnevnik ne bude pozitivno ocijenjen od strane ispitnog 

povjerenstva, vježbenik mora dodatno ostvariti najmanje tri mjeseca plovidbene 

službe u svojstvu vježbenika palube na brodovima od 500 BT ili većima u 

međunarodnoj plovidbi odnosno u svojstvu vježbenika stroja u strojarnici sa 

strojem porivne snage od 750 kW ili jačim u međunarodnoj plovidbi odnosno kao 

vježbenik elektrotehnike. Za vrijeme dodatne plovidbene službe, vježbenik je 

dužan voditi vježbenički dnevnik i otkloniti nedostatke zbog kojih isti nije 

pozitivno ocijenjen.    

 

5. U najbližoj policijskoj upravi potrebno je ishoditi putovnicu. 

 

6. Napisati životopis koristeći neki od alata dostupnih na internetu.   

 

7. Popis agencija i brodara kojima možete aplicirati za posao možete pronaći na 

slijedećim stranicama: 

http://mppi.hr/default.aspx?id=6148,  

http://www.crosma.hr/ 

 

Pomorac ne plaća proviziju za ukrcaj na brod. 

 

8. Za vrijeme plovidbe vježbenik je u radnom odnosu i dužan je platiti doprinose za 

obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Izračun iznosa koje vježbenik mora 

platiti možete pronaći ovdje http://www.crosma.hr/hr/doprinosi. 

 

http://mppi.hr/default.aspx?id=6148
http://www.crosma.hr/
http://www.crosma.hr/hr/doprinosi
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9. Svi pomorci u međunarodnoj plovidbi dužni su do kraja veljače za prethodnu 

godinu podnijeti poreznu prijavu. Uz poreznu prijavu dužni su priložiti obrazac 

DPOM koji će im lučka kapetanija dostaviti do kraja mjeseca siječnja.  

Zbog poreznih olakšica i uobičajenih primanja koje imaju, vježbenici su 

oslobođeni obveze plaćanja poreza na dohodak, ali su svejedno obvezni podnijeti 

prijavu.    

 

10. Cijene pojedinih usluga 

 

 Pomorska knjižica – 100 kn 

 Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti – cca 400 do 500 kn 

 Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – 20 kn svjedodžba, 35 kn 

upravne pristojbe 

 Vježbenički dnevnik – 100 kn 

 

11. Za sve nejasnoće i dodatna pojašnjenja možete se obratiti na 

pomorci@pomorstvo.hr .  

mailto:pomorci@pomorstvo.hr

