
U ovlaštenom pomorskom učilištu

Putem programa obrazovanja/izobrazbe u 
ovlaštenom pomorskom učilištu i uspješno 

položenim ispitom u lučkoj kapetaniji

Ishođenje pomorske knjižice:
- Temeljna sigurnost na brodu (D2) / Postupci u slučaju opasnosti na 
brodu (D1)
- Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti članova posade pomorskog 
broda, brodica i jahti

Ovjera vježbeničkog dnevnika prije ukrcaja na brod

Uvid u vježbenički dnevnik nakon iskrcaja s broda, a prije pristupanja 
ispitu za časnika

U lučkoj kapetaniji

Obavljanjem odgovarajućeg pregleda kod 
ovlaštene ustanove za pregled pomoraca

Najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene 
službe mora biti ostvareno na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi / 

Najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage 
od 750 kW ili jačim u međunarodnoj plovidbi, ili 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u 
strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene 

službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim

Ispit za Časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1) / Časnika stroja 
odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW II/1)

U lučkoj kapetaniji

SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČASNIKA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODOVIMA OD 500 BT ILI VEĆIMA (STCW II/1)
SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČASNIKA STROJA ODGOVORNOG ZA STRAŽU U STROJARNICI SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 750 kW ILI JAČIM (STCW III/1)

Ispit se polaže u lučkoj kapetaniji prema 
rasporedu koji je dostupan na www.mppi.hr ili 

na oglasnim pločama lučkih kapetanija

Savladani programi izobrazbe:
- D2 – Temeljna sigurnost na brodu
- D6B - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja 
na radnoj razini (samo za službu palube)
- D11 – GMDSS radiooperator (samo za službu palube)
- D12 – Upravljanje gašenjem požara
- D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim 
brze spasilačke brodice
- D19 – Medicinska prva pomoć
- D44 - Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s 
informacijskim sustavom (ECDIS) (samo za službu palube)
- D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu (samo 
za službu palube)
- D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici (samo za službu 
stroja)
- D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na 
brodu-radna razina
- D48 - Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša U lučkoj kapetaniji

Srednja pomorska škola nautičkog/brodostrojarskog smjera, ili
Preddiplomski sveučilišni studij nautičkog/brodostrojarskog smjera

Preddiplomski sveučilišni studij nautičkog (STCW A-II/2 / 
brodostrojarskog smjera (STCW A-III/2)

Dokazuje se ovjerenim bilješkama u pomorskoj 
knjižici odnosno o odobrenju za ukrcavanje

U ovlaštenom 
pomorskom učilištu

Srednja pomorska škola nautičkog (STCW A-II/1 ili 
prilagođeni STCW A-II/2) / brodostrojarskog smjera 

(STCW A-III/1 ili prilagođeni STCW A-III/2)

Savladani programi izobrazbe:
- D6C - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje 
ARPA uređaja na upravljačkoj razini (samo za službu palube)
- D20 - Pružanje medicinske skrbi na brodu
- D44 - Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s 
informacijskim sustavom (ECDIS) (samo za službu palube)
- D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom 
mostu (samo za službu palube)
- D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici (samo za 
službu stroja)
- D47B - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje 
timskog rada na brodu-upravljačka razina
- D48 - Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

Putem programa 
obrazovanja/izobrazbe u 
ovlaštenom pomorskom 

učilištu i uspješno 
položenim ispitom u 

lučkoj kapetaniji

Najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu 
časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili 

većima / 
Najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu 
časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa 

strojem porivne snage od 750 kW ili jačim

Dokazuje se ovjerenim 
bilješkama u pomorskoj 

knjižici odnosno o 
odobrenju za ukrcavanje

Ispit se polaže u lučkoj 
kapetaniji prema 
rasporedu koji je 

dostupan na 
www.mppi.hr ili na 

oglasnim pločama lučkih 
kapetanija

SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI ZA PRVOG ČASNIKA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM (STCW II/2)
SVJEDODŽBA OI OSPOSOBLJENOSTI ZA DRUGOG ČASNIKA STROJA NA BRODU SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 3000 kW ILI JAČIM (STCW III/2)

U ovlaštenom 
pomorskom učilištu

Dokazuje se ovjerenim 
bilješkama u pomorskoj 

knjižici odnosno o 
odobrenju za ukrcavanje

Posebni program obrazovanja
U ovlaštenom visokom 

pomorskom učilištu

Savladani programi izobrazbe:
- D6C - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje 
ARPA uređaja na upravljačkoj razini (samo za službu palube)
- D20 - Pružanje medicinske skrbi na brodu
- D44 - Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s 
informacijskim sustavom (ECDIS) (samo za službu palube)
- D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom 
mostu (samo za službu palube)
- D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici (samo za 
službu stroja)
- D47B - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje 
timskog rada na brodu-upravljačka razina
- D48 - Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

Ispit za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili 
većem (STCW II/2) / 

Ispit za drugog časnika stroja na brodu sa strojem 
porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

Putem programa 
obrazovanja/izobrazbe u 
ovlaštenom pomorskom 

učilištu i uspješno 
položenim ispitom u 

lučkoj kapetaniji

Ispit se polaže u lučkoj 
kapetaniji prema 
rasporedu koji je 

dostupan na 
www.mppi.hr ili na 

oglasnim pločama lučkih 
kapetanija

Najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu 
časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili 
većima, ILI najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u 
svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 

500 BT ili većima od čega najmanje 12 mjeseci 
plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na 

brodu od 3.000 BT ili većem / Najmanje 36 mjeseci 
plovidbene službe u svojstvu časnika stroja 

odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne 
snage od 750 kW ili jačim, ILI najmanje 24 mjeseca 

plovidbene službe u svojstvu časnika stroja 
odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne 

snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 12 
mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika 
stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW 

ili jačim

Dokazuje se ovjerenim 
bilješkama u pomorskoj 

knjižici odnosno o 
odobrenju za ukrcavanje

Najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu 
časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili 
većima, od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja 

svjedodžbe o osposobljenosti za prvog časnika 
palube na brodu od 3.000 BT ili većem (STCW II/2) ili 
najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu 

prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili 
većem / Najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u 

svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u 
strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili 

jačim, od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja 
svjedodžbe o osposobljenosti za drugog časnika 

stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW 
ili jačim (STCW III/2) ili najmanje 24 mjeseca 

plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja 
odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne 

snage od 3.000 kW ili jačim.

Dokazuje se ovjerenim 
bilješkama u pomorskoj 

knjižici odnosno o 
odobrenju za ukrcavanje

SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG (STCW II/2)
SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA STROJA NA BRODU SA STROJEM PORIVNE SNAGE OD 3000 kW ILI JAČIM (STCW III/2)

REDOVNI MODEL ALTERNATIVNI MODEL

Svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene 
straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1)

Ispit za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili 
većem (STCW II/2) / 

Ispit za drugog časnika stroja na brodu sa strojem 
porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

Najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu 
časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili 

većima / 
Najmanje 36 plovidbene službe u svojstvu časnika 
stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem 

porivne snage od najmanje 750 kW ili jačim

Svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene 
straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1)

OD VJEŽBENIKA PALUBE / STROJA DO ZAPOVJEDNIKA BRODA / UPRAVITELJA STROJA 
sukladno odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13, 45/14)

U lučkoj kapetaniji U lučkoj kapetaniji
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