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POZIV VJEŽBENICIMA PALUBE, STROJA I ELEKTROTEHNIKE ZA DOSTAVU 
PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBVEZNIH DOPRINOSA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019 – 01.11.2019. GODINE 
 

 

Upute za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u 

međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu 

 

 

 Temeljem članka 12. Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika 

palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (Narodne novine, 

broj 97/19.), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak dodjele 

sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. 

 

Točka 1. Davatelj državne potpore: 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),  

MB: 3277097, OIB: 22874515170     Uprava pomorstva 

Sjedište:  10000 Zagreb, Prisavlje 14 

Telefonski broj: 01/6169067 i 01/6169167 

Broj telefaksa: 01/6195956 

 

Točka 2. Korisnici državne potpore 

Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na 

brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju u Republici Hrvatskoj prebivalište, odnosno 

uobičajeno boravište (rezident).  

 

Točka 3. Namjena i razdoblja sufinanciranja 

Sufinanciraju se troškovi obveznih doprinosa za razdoblje vježbeničkog staža od 01. 

siječanj 2019. do 1. studenoga 2019. godine na brodovima od 500 BT ili većima u 

međunarodnoj plovidbi.  

Kao vježbenik može biti ukrcana osoba koja zadovoljava uvjete za vježbenike 

propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne 

novine, broj 130/13, 45/14, 124/15, 72/16). 
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Točka 4. Dokaz  o podmirenom uplaćenom predujmu obveznih doprinosa 

 Podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti dokaz o uplaćenom predujmu doprinosa. 

Iznos sufinanciranja po pojedinom vježbeniku ne može biti veći od uplaćenog 

predujma doprinosa. 

 

Točka 5. Iznosi državne potpore  

 Ukupni iznos državne potpore  planiran u Državnom proračunu Republike Hrvatske 

za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu  (Narodne novine, broj 113/18), na 

razdjelu 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, aktivnosti: A 754037, 

Sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, račun 

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu, iznosi 2,130,680.00 kuna za 2019. godinu. 

Iznos sufinanciranja po pojedinom vježbeniku za pokrića troškova obveznih 

doprinosa, odrediti će se ovisno o ukupnom broju ostvarenih dana ukrcaja svih kandidata 

koji su podnijeli prijavu Ministarstvu i raspoloživim sredstvima u državnom proračunu za 

2019. godinu.  

 

Točka 6. Podnošenje zahtjeva 

Tražitelj povrata sredstava obvezan je ispunjeni Obrazac zahtjeva za sufinanciranje 

vježbeničkog staža za 2019. godinu, poslati na adresu: 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Prisavlje 14 

10 000 Zagreb 

(sufinanciranje troškova obveznih doprinosa vježbenika za 2019. godinu). 

 

Obrazac zahtjeva je sastavni dio ovih Uputa ( Prilog I). Ova Uputa zajedno s prilozima 

objavljuje se na web stranicama Ministarstva: www.mmpi.hr . 
 

Zahtjevi za tekuću godinu, zaprimaju se zaključno sa 1. studenim 2019. godine.  

 

Točka 7. 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, pojedinačno za svakog 

vježbenika. Provjera će se također naknadno izvršiti i na osnovu podataka Porezne uprave o 

stvarnim iznosima za uplatu doprinosa, te učiniti eventualne potrebne korekcije. 

 Podnositelji zahtjeva dužni su na traženja ovoga Ministarstva dostaviti i druge 

informacije  ukoliko je potrebno.     

http://www.mmpi.hr/
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Nakon što se utvrdi da je podnositelj zahtjeva ispunio sve tražene uvjete iz ovih 

Uputa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će objaviti Popis kandidata koji su 

ispunili uvjete za sufinanciranje, te donijeti Odluku ministra mora, prometa i infrastrukture o 

raspodjeli proračunskih sredstava po pojedinom vježbeniku. 

 

Točka 8. Isplata sredstava sufinanciranja 

 Financijska sredstva sufinanciranja, za usvojene zahtjeve u 2019. godini će  biti 

isplaćena podnositelju zahtjeva na njegov račun, nakon obrade i odobrenja zahtjeva, a do 

kraja 2019. kalendarske godine. 

 

Zagreb, listopad 2019. 


