
POZIV BRODARIMA I POSLODAVCIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA 
 SUFINANCIRANJE VJEŽBENIKA 

 
Upute za podnošenje zahtjeva od strane hrvatskih brodara i poslodavaca za 
sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj 

plovidbi za 2017. godinu 
 
 

Temeljem Programa  sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i 
elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 
2017. do 2020.godine , kojega je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 
održanoj 4.kolovoza  2017. godine,  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u 
obvezi provesti postupak za dodjelom subvencija iz Državnog proračuna RH za 2017 
godinu. 
 
 
Točka 1.     Davatelj državne potpore (subvencije) iz Programa: 
  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), 
         MB: 3277097, OIB: 22874515170 Uprava pomorstva 

   Sjedište:         10002 Zagreb,  Prisavlje broj 14.  
   Telefonski broj:     01/ 6169070  i  01/ 6169067 

        Broj telefaksa:      01/ 6195 956 
 

Točka 2.  Korisnici državne potpore (subvencije) iz Programa,   

Korisnici potpore iz Programa su hrvatski brodari sa sjedištem u Republici 

Hrvatskoj koji se sufinanciraju za ukrcaj vježbenika na brodovima država članica EU, 

a iznimno subvencioniranje vježbeničkog staža može se ostvariti i na drugim 

brodovima ako je opravdano objektivnim kriterijima, kao što su nedostatak slobodnih 

mjesta na brodovima država članica EU. 

Korisnici potpore mogu biti i hrvatski poslodavci sa sjedištem u RH, koji 

zapošljavanju vježbenike radi raspoređivanja na rad  na brodove upisane u hrvatski 

upisnik brodova. 

 

 

 

Točka 3.   Namjena subvencioniranja 

Subvencionira se vježbenički staž na način da se sufinanciraju troškovi iz 

ugovora o radu, što uključuje troškove plaće, pomorskog dodatka, hranarine, 

putovanja do i sa broda, mentorski rad, te zaštitnu odjeću. 

Vježbenički staž se subvencionira u trajanju od 12 mjeseci na brodovima od 

500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, odnosno do 6 mjeseci na brodovima u 

nacionalnoj plovidbi.Kao vježbenik može biti ukrcana osoba koja zadovoljava uvjete 

za vježbenika propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti 

pomoraca (Narodne novine, broj 130/13, 45/14). 

Subvencioniraju se samo oni vježbenici koji nisu obuhvaćeni u minimalan 

broj vježbenika koje brodar mora ukrcati s osnova poreza po tonaži (Tonnage tax). 

 

 



 

 

Točka 4. Iznos državne potpore (subvencije) za ukrcaj vježbenika 

Ukupni iznos državne potpore (subvencije), planiran u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, na razdjelu 

065 Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na aktivnosti: A 754 037 

Sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj  i nacionalnoj plovidbi, 

račun 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosi 4.000.000 

kuna godišnje.   

Ukrcaj vježbenika se planira sufinancirati u procijenjenom iznosu od  120 kuna 

dnevno po ukrcanom vježbeniku za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj 

plovidbi, odnosno 75 kuna dnevno po ukrcanom vježbeniku za vježbenički staž na 

brodu u nacionalnoj plovidbi.  

Iznos dnevne subvencije biti će definiran kada se utvrdi konačan broj dana 

plovidbe za sve usvojene zahtjeve brodara i poslodavaca u tekućoj godini, u okviru 

raspoloživih sredstava u državnom proračunu za tekuću godinu, a koji iznos može 

biti veći ili manji od gore  navedenog procijenjenog iznosa.  

 
Točka 5. Podnošenje zahtjeva 

Tražitelj subvencije podnosi zahtjev, uz priloženu izjavu i dokaz o namjenski 
utrošenim sredstvima za sufinanciranje vježbeničkog staža u 2017.godini,na adresu:  

 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje br. 14, 10000 

Zagreb (subvencioniranje vježbenika palube, stroja i elektrotehnika na 
brodovima u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi). 

 
Obrazci zahtjeva i izjava je sastavni dio ovih Uputa (Prilog I i Prilog II).Ova 

Uputa zajedno s prilozima objavljuje se na Web stranicama Ministarstva: 
www.mppi.hr . 

Zahtjevi za tekuću kalendarsku godinu zaprimaju se jednom godišnje od 
strane brodara i hrvatskih poslodavaca i to  zaključno do 2. listopada  2017. godine. 

Zahtjev za sufinanciranje ukrcaja vježbenika koji su ukrcani u razdoblju od 

2.listopada do 31.prosinca 2017., podnosi se u narednoj godini. 

 
Točka 6. Obrada zahtjeva 

Stručne službe Ministarstva će razmotriti sve zaprimljene zahtjeve u 
najkraćem mogućem roku, na način da će  putem svoje evidencije na osnovi imena i 
prezimena, te OIB-a vježbenika provjeravati razdoblja ukrcaja istih na brodove 
brodara tražitelja subvencije. 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će također na temelju imena i 
IMO broja broda  utvrditi da li je zadovoljen uvjet iz točke 2. ovih Uputa. 

Nakon što se utvrdi da je tražitelj subvencije ispunio sve tražene uvjete iz 
ovih Uputa za sufinanciranje ukrcaja vježbenika, Ministar mora, prometa i 
infrastrukture će temeljem članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne 
novine, broj 150/2011., 12/2013., 93/2016., i 104/2106.)  i članka 95. Zakona o 
proračunu (Narodne novine, broj 87/2008., 136/2012 i 15/2015) donijeti Odluku o 
raspodjeli proračunskih sredstava subvencije po pojedinim brodarima koji su 
sudjelovali u podnošenju zahtjeva za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca. 

http://www.mppi.hr/


Za provedbu navedene Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će 
sklopiti poseban Ugovor sa brodarima odnosno poslodavcima o sufinanciranju 
ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2017. 
godinu   kojim će se detaljnije regulirati odnosi među strankama. 

 
 
Točka 7.  Isplata sredstava državne potpore (subvencije) 

Financijska sredstva potpore za usvojene zahtjeve u 2017.godini će biti 
isplaćena tražitelju subvencije na njegov žiro račun, nakon obrade i odobrenja 
zahtjeva, tijekom iste proračunske godine.  
 
 
Zagreb, kolovoz 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PRILOG I 

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE 

VJEŽBNIČKOG STAŽA U 2017. GODINI 

 

 

 
 
  
 
__________________2017.          
                                                                                                      ____________________________ 

datum i mjesto        
  pečat i potpis tražitelja potpore 

BRODAR/POSLODAVAC  

naziv i puna adresa 

 

OIB 

BRODARA/POSLODAVCA 
           

 

Direktor  i/ili odgovorna osoba 
 

 

Telefon, faks, mobitel i e-mail:  

IBAN – BROJ RAČUNA 

brodara/poslodavca 
                     

 

POPIS VJEŽBENIKA ZA KOJE SE TRAŽI SUFINANCIRANJE 
ime i prezime  
vježbenika 

OIB 

VJEŽBENIKA 
IME BRODA, IMO broj Ukrcan od ......do Dani 

plovidbe 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



PRILOG II 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 
 
 
 
 

Kojom potvrđujemo da  su za navedene vježbenike iz Obrasca zahtjeva za sufinanciranje 
vježbeničkog staža u 2017. godini ispunjene obveze iz Ugovora o radu sklopljenog 

između brodara i vježbenika, što uključuje sufinanciranje  troškova plaće, pomorskog 

dodatka, hranarine, putovanja do i sa broda, mentorski rad, te zaštitnu odjeću. 
 
Ovoj Izjavi prilaže se dokaz o izvršenom plaćanju za navedene svrhe u iznosu koji pokrivaju 
pripadajuća sredstva subvencije Ministarstva mora,prometa i infrastrukture s 
osnova sufinanciranja. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________2017.          
                                                                                                      ____________________________ 

datum i mjesto        
  pečat i potpis tražitelja potpore 

 
 
 

 


