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UPUTE ZA ISHOĐENJE SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI ZA  

ČASNIKA ELEKTROTEHNIKE (STCW III/6) verzija 1.8 

 

 

Zadnjim izmjenama STCW Konvencije koje su donesene u Manili 2010 godine 

propisano je da osobe koje obavljaju dužnost časnika elektrotehnike (electro-technical 

officers) moraju ishoditi svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW 

III/6) do 31. prosinca 2016. godine.  

Izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) u 

Republici Hrvatskoj je regulirano člankom 25. i 128. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o 

osposobljenosti pomoraca (NN 130/13 i 45/14). 

 

 

 Uvjeti za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike su: 

 

- Najmanje 18 godina života 
- Završeno srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 

4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera 
- Svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu 
- Svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara 
- Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom 

brodicom, osim brze spasilačke brodice 
- Svjedodžba o osposobljenosti za medicinsku prvu pomoć 
- Potvrdnica o osposobljenosti za rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje 

timskog rada na brodu – radna razina 
- Potvrdnica o osposobljenosti za sprečavanje onečišćenja okoliša 
- Najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili 

brodskog električara 
- Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i 

jahti 
- Položen ispit za časnika elektrotehnike 

 

Potvrdnicu o osposobljenosti za sprečavanje onečišćenja okoliša nisu dužne priložiti 

osobe koje su do 31. prosinca 2016. godine ostvarile najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u 

službi stroja na brodu od 750 kW ili jačim. 

 

Svi pomorci koji su završili srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u 

trajanju od najmanje 4 godine moraju dodatno pohađati posebni program izobrazbe za 

časnika elektrotehnike u ovlaštenom pomorskom učilištu. Od elektrotehničkih smjerova koji 

su pregledani priznajemo slijedeće (popis će se nadopunjavati1): 
- Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 

- Elektrotehničar 

                                                 
1
 Stanje na dan 19.06.2015. 
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- Tehničar za elektroenergetiku 

- Tehničar za elektrostrojarstvo 

- Tehničar za računalstvo 

- Tehničar za elektroniku 

- Tehničar za mehatroniku 

- Monter elektromotornih pogona – elektrotehnički smjer jake struje 

- Brodski električar 

- Elektroničar za pomorske komunikacije 

- Elektrotehnika - Automatičar 
 

 

Osobe koje su završili na: 

- Pomorskom fakultetu u Rijeci dodiplomski studij Brodske elektronike i 

komunikacija (generacije koje su školovanje započele od  akademske godine 

2000/2001 do 2004/2005); 

- Pomorskom fakultetu u Rijeci preddiplomski studij Elektroničke i informatičke 

tehnologije u pomorstvu (generacije koje su školovanje započele od akademske 

godine 2005/2006 do 2011/2012); 

- Pomorskom fakultetu u Splitu preddiplomski studij Pomorske elektrotehničke i 

informatičke tehnologije (generacije koje su školovanje započele od akademske 

godine 2005/2006 do 2013/2014); 

- Sveučilištu u Dubrovniku preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i 

komunikacijske tehnologije u pomorstvu (generacije koje su školovanje započele 

akademske godine 2005/2006 do 2013/2014);  

 

imaju pravo pristupiti ispitu BEZ pohađanja posebnog programa izobrazbe za časnika 

elektrotehnike.  

 

Oni koji nisu završili neki od gore navedenih obrazovanih programa, moraju dodatno 

pohađati navedeni program izobrazbe u ovlaštenom pomorskom učilištu, a u svrhu stjecanja 

svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6). 

 

Osobe koje su završile odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje strukovnog smjera u 

inozemnoj školi, prije predavanja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti za 

časnika elektrotehnike moraju se obratiti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje 

odraslih koja mora priznati predmetnu diplomu. Osobe koje su završile preddiplomski studij 

moraju se obratiti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Ova odredba se ne odnosi na 

osobe koje su do 08. listopada 1991. završile odgovarajuću srednju školu/preddiplomski 

studij na području bivše SFRJ.  

 

Pomorci koji su stekli svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog elektroničara (HR III/3) 

mogu je zamijeniti za svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW 

III/6)uz uvjet da posjeduje Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog 

broda, brodica i jahti, svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti kao i potvrde o 

osposobljenosti koje su propisane uvjetima za stjecanje svjedodžbe.  
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Vježbenički dnevnik 

 

 U Republici Hrvatskoj za sada nije moguće kupiti vježbenički dnevnik na hrvatskom 

i engleskom jeziku. Svim pomorcima omogućeno je priznavanje vježbeničkog dnevnika koji 

je kupljen u inozemstvu, a koji prati program osposobljenosti za časnika elektrotehnike kako 

je utvrđen STCW Konvencijom. Pomorci koji nisu u mogućnosti kupiti vježbenički dnevnik 

u inozemstvu mogu ponijeti na brod praznu bilježnicu u kojoj će voditi bilješke o svim 

vježbama i dužnostima koje obavljaju na brodu. Bilježnica se smije koristiti samo do trenutka 

dok ne bude bilo moguće kupiti vježbenički dnevnik u RH. Praznu bilježnicu je potrebno 

numerirati, te na početnoj stranici napisati svoje podatke i navesti da se radi o 

vježbeničkom dnevniku za časnika elektrotehnike (STCW III/6). 
 

Važno je također naglasiti da bez obzira radi li se o vježbeničkom dnevniku 

kupljenom u inozemstvu ili praznoj bilježnici unutar koje će se voditi bilješke tijekom 

vježbeničke službe, oba dokumenta  moraju biti ovjereni u lučkoj kapetaniji prije ukrcaja na 

brod. 

 

Vježbenik elektrotehnike koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog 

električara (HR III/2 ili STCW III/7) i ostvari najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u službi 

stroja nije dužan voditi vježbenički dnevnik. 

 

Posebni program izobrazbe za časnika elektrotehnike2 

 

 Popis ovlaštenih učilišta za provođenje posebnog programa izobrazbe za časnika 

elektrotehnike u RH: 

 

- Pomorski fakultet u Rijeci, iz Rijeke, Studentska 2 

- Pučko otvoreno učilište Libar, iz Rijeke, Milutina Barača 19 

- Pomorsko učilište Atlantis, iz Splita, Mike Tripala 6 

- Pučko otvoreno učilište Libar, iz Splita, Kopilica 62 

- Kliper – Ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu, iz Splita, Velebitska 131 

- Pučko otvoreno učilište Libar, iz Šibenika, Draga 2 

- Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektroniku i računarstvu, iz Dubrovnika, Ćire 

Carića 4. 

 

 

 

 Ispit 

 

 Svi pomorci bez obzira na završeni program obrazovanja, dužni su položiti ispit pri 

lučkoj kapetaniji u svrhu stjecanja  svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike 

(STCW III/6). 

 

 

                                                 
2
 Stanje na dan 25.01.2016. 
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Valjanost 

 

Svjedodžba o osposobljenosti za časnika elektrotehnike se izdaje na period od 5 

godina i obnavlja se ostvarenom plovidbenom službom od najmanje 12 mjeseci u posljednjih 

5 godina u svojstvu časnika elektrotehnike i valjanom Svjedodžbom o zdravstvenoj 

sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti. 

 

 

Pitanja 

 

Molimo Vas da sva pitanja i nejasnoće koje imate u pogledu izdavanja svjedodžbi o 

osposobljenosti za časnika elektrotehnike uputite na mail: pomorci@pomorstvo.hr. 
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