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Na temelju Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (“Narodne novine”, 

br. 97/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak dodjele sredstava iz 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i objavljuje 

 

 

DODATNI POZIV  

 
vježbenicima palube, stroja i elektrotehnike za dostavu prijava za sufinanciranje 

ukrcaja na brodove u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu 

 

 

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  

 

 

I.   DAVATELJ SREDSTAVA SUFINANCIRANJA 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva (u daljnjem tekstu: 

Ministarstvo)  

MB: 3277097, OIB: 22874515170      

Sjedište: 10000 Zagreb, Prisavlje 14 

Telefon: 01/6169067, 01/6169167 

Telefaksa: 01/6195956 

E mail: subvencije.vjezbenici@pomorstvo.hr  

 

II.    KORISNICI SREDSTAVA SUFINANCIRANJA 

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

međunarodnoj plovidbi te u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište, odnosno uobičajeno 

boravište (rezidenti). 

Napomena:  Vježbenici koji su već izabrani temeljem Poziva vježbenicima palube, 

stroja i elektrotehnike za dostavu prijava za sufinanciranje ukrcaja na brodove u 

međunarodnoj plovidbi za 2020. godine objavljenog na mrežnim stranicama 

Ministarstva dana 07. studenog 2019. godine te već imaju sklopljene ugovore o pokriću 

troškova ukrcaja vježbenika u međunarodnoj plovidbi – ne mogu sudjelovati na ovom 

natječaju. 

 

III.    NAMJENA I RAZDOBLJE SUFINANCIRANJA 

Sufinancira se dio troškova vježbeničkog staža u trajanju od najviše 365 dana od dana potpisa 

ugovora. 

Izabrani kandidati dužni su ostvariti vježbenički staž u punom trajanju najkasnije do isteka 24 

mjeseca od dana objave konačnog popisa izabranih kandidata.  

Plovidbeni staž izabranih kandidata ostvaren prije potpisivanja ugovora ne uključuje se u 

sufinanciranje. Sufinancirati se može preostali dio plovidbenog staža ostvaren nakon 
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potpisivanja ugovora, a do ispunjenja uvjeta potrebnog broja dana plovidbe za stjecanje prava 

na polaganje ispita za časničko zvanje sukladno odredbama pravilnika koji uređuje zvanja i 

svjedododžbe o osposobljenosti pomoraca. 

U svojstvu vježbenika može biti ukrcana osoba koja zadovoljava uvjete za vježbenika 

propisane pravilnika koji uređuje zvanja i svjedododžbe o osposobljenosti pomoraca. 

 

IV.    BROJ KANDIDATA SUFINANCIRANJA I IZNOSI SREDSTAVA 

Ukupno planiran iznos potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu 

iznosi 2.621.235,00 kuna. 

Ministarstvo je, stoga, u 2020. godini temeljem Poziva objavljenog na mrežnim stranicama 

Ministarstva dana 07. studenog 2019. godine, već izvršilo odabir 70 kandidata čiji će ukrcaj 

sufinancirati.  

 Radi osiguranog dovoljnog iznosa sredstava u Državnog proračunu, Ministarstvo raspisuje i 

ovaj Dodatni poziv temeljem kojeg planira sudjelovati u pokriću troškova ukrcaja još 

dodatnih 70 vježbenika, od čega 30 vježbenika palube, 30 vježbenika stroja i 10 vježbenika 

elektrotehnike.  

Projekcija sredstava za 2021. godinu iznosi 3.168.585,00 kuna, te za 2022. godinu 

3.200.000,00 kuna. 

Sredstva previđena po pojedinom vježbeniku iznose 150,00 kuna po danu ostvarene i 

evidentirane plovidbe u svojstvu vježbenika. 

 

V.    KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA 

Prednost pri izboru imaju kandidati: 

1) s višim stupnjem obrazovanja 

2) među kandidatima u istom stupnju obrazovanja, oni koji su bili stipendisti Ministarstva uz 

uvjet da im stipendija nije obustavljena zbog neispunjenja obveza 

3) s višim prosjekom ocjena 

 

VI.    POTPISIVANJE UGOVORA I NEISPUNJENJE OBVEZE 

Vježbenik će s Ministarstvom sklopiti Ugovor o sufinanciranju čiji primjerak će biti poslan 

na adresu vježbenika. Isti je dužan vlastoručno potpisati i ovjeriti potpis kod javnog 

bilježnika. U roku od 30 dana od primitka mora ga vratiti na adresu Ministarstva. 

U slučaju da vježbenik prije potpisivanja Ugovora dobije poziv za ukrcaj na brod ili je na 

njega već ukrcan, a nalazi se na konačnoj službenoj listi, posrednik ima pravo potpisivanja 

Ugovora u njegovo ime uz prethodno dostavljenu mu punomoć za isto. 

Ukoliko vježbenik koji je dobio sredstva sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike 

Hrvatske ne ostvari uvjet vježbeničkog staža iz točke III. ovog Poziva, dužan je vratiti 

dobivena sredstva na način koji će se definirati u Ugovoru. 
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VII.    PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Tražitelj sufinanciranja obvezan je ispunjeni Obrazac zahtjeva za sufinanciranje vježbeničkog 

staža za 2020. godinu poslati preporučeno poštom na adresu: 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Prisavlje 14 

10 000 Zagreb 

Uprava pomorstva 
UZ NAZNAKU 

“Sufinanciranje vježbenika za 2020. godinu” 

 

ili dostaviti osobno na adresu Ministarstva do dana 24. srpnja 2020. godine.  

 

Obrazac zahtjeva je sastavni dio ovih Uputa (Prilog I) koja će zajedno sa prilozima biti 

objavljena se na mrežnoj stranici Ministarstva: www.mmpi.hr . 

 

VIII.   OBRADA ZAHTJEVA 

Stručne službe Ministarstva će razmotriti sve zaprimljene zahtjeve te u roku od 7 dana od 

isteka roka za dostavu prijava objaviti Privremeni popis izabranih kandidata na mrežnim 

stranicama Ministarstva. Konačan popis izabranih kandidata biti će objavljen najkasnije u 

roku od 30 dana od objave Privremenog popisa.  

Podnositelji zahtjeva dužni su na traženja ovoga Ministarstva dostaviti i druge informacije 

ukoliko one budu potrebne.     

 

IX.    ISPLATA SREDSTAVA SUFINANCIRANJA 

Za usvojene zahtjeve, financijska sredstva sufinanciranja će biti mjesečno isplaćivana 

vježbeniku, a na osnovi potvrde o tijeku vježbeničkog staža za protekli mjesec dostavljene od 

strane posrednika pri zapošljavanju pomoraca (prilog I. Pravilnika o pokriću troškova plaća i 

doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi).  

 

X.    OSTALO 

Prijavom na poziv, kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 

kandidata ili onih na listi čekanja. 

 

 

 

 

Zagreb, 23. lipnja 2020. 


