
 

 

Prijedlog  

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (''Narodne 
novine'', broj 150/11 i 119/14 i 93/16) i članka 48. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 
101/14 i 60/15) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  _________donijela 

 

O D L U K U 

O POKRETANJU POSTUPKA ZA USTROJAVANJE 
 POSEBNOG STUDIJA „VOJNO POMORSTVO“  

 

I. 

 Ovom Odlukom pokreće se postupak za ustrojavanje i akreditiranje posebnog 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija „Vojno pomorstvo“ u 
okviru Sveučilišta u Splitu. 

II. 

 Studij iz točke I. ove Odluke počet će se izvoditi akademske godine 
2018./2019., a provodit će se u Oružanim snagama Republike Hrvatske – Hrvatskom 
vojnom učilištu ''Dr. Franjo Tuđman“ i sastavnicama Sveučilišta u Splitu, kao 
suizvoditeljima provedbe studija. 

III. 

 Ovlašćuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane da u 
ime Vlade Republike Hrvatske potpiše Sporazum o ustrojavanju posebnog studija iz 
točke I. ove Odluke.   

IV. 

 Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom 
proračunu Republike Hrvatske, na razdjelu Ministarstva obrane, Ministarstva 
unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva znanosti 
i obrazovanja.  

 

 



 

 

V.  

 Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo obrane, Ministarstvo 
unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstvo mora, prometa i 
infrastrukture. 

VI. 

 Za provedbu ove Odluke osniva se Povjerenstvo koje čine tri predstavnika 
Ministarstva obrane, od kojih je jedan čelnik Povjerenstva te po jedan predstavnik 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 
Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Splitu. 

VII. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim 
novinama“. 

 

              P R E D S J E D N I K  

   mr. sc. Andrej Plenković 
 
 
 
KLASA:  
URBOJ:  
 
Zagreb,     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O b r a z l o ž e n j e  
 
 

 Ustrojavanje posebnog studija „Vojno pomorstvo“ pokreće se radi 

jedinstvenog obrazovanja pomorskih časnika za sva državna tijela koja djeluju u 

području pomorske sigurnosti. To je preduvjet njihova integriranog djelovanja u zaštiti 

i promicanju nacionalnih interesa Republike Hrvatske na moru.   

 Radi postizanja potrebnih kompetencija postavljenih pred časnike pomorske 

struke, Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman" i Hrvatska ratna mornarica u 

suradnji sa Sveučilištem u Splitu i s Pomorskim fakultetom, Fakultetom 

elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Filozofskim fakultetom, kao sastavnicama 

Sveučilišta u Splitu, započeli su izradu elaborata integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija "Vojno pomorstvo". 

 Koncept integriranog studija „Vojno pomorstvo“ temeljio bi se na tri smjera: 

„Vojna nautika“, „Vojno brodarstvo“ i „Vojna elektronika“. Studij bi trajao deset 

semestara odnosno pet godina. Završetkom studija stekao bi se naziv magistra 

vojnog pomorstva, smjer vojna nautika, vojno brodostrojarstvo ili vojna elektronika.    

Nastavni sadržaji izvodili bi se većim dijelom u specijalističkim učionicama i 

kabinetima vojarne "Sveti Nikola - Lora" u Splitu, a dijelom u kapacitetima sastavnica 

Sveučilišta u Splitu. Smještaj i prehrana kadeta osigurali bi se u namjenskom objektu 

navedene vojarne. 

 Osnovni ishodi učenja definirani su u obliku poznavanja i razumijevanja 

stručnih i znanstvenih načela i standarda važnih za pomorsku struku, kao i pomorskih 

disciplina nužnih u procesu eksploatacije broda: plovidbe, manevriranja, održavanja, 

rukovanja teretom te pri ostalim specifičnim postupcima reguliranim Međunarodnom 

konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže 

pomoraca, kao i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima 

U svakom smjeru planirana je provedba 71 predmeta, od kojih je 55 

zajedničkih za sve smjerove. Struktura studija obuhvaća sljedeće bitne značajke: 

 prve dvije godine studija zajedničke su za sva tri smjera 

 treća i četvrta godina sastoje se od 50% zajedničkih i 50% izbornih predmeta 

(izborni predmeti obvezni su za pojedine smjerove kao i za potrebe 

Ministarstva unutarnjih poslova)  

 peta godina zajednička je za sva tri smjera  

 vojni kampovi i plovidbena praksa također su dio plana i programa studija. 

 

 S obzirom na to da u zaštiti Jadrana, uz Hrvatsku ratnu mornaricu i Obalnu 

stražu Republike Hrvatske, sudjeluju i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 

Ministarstvo unutarnjih poslova i druga državna tijela, ovakvim integriranim 



 

 

sveučilišnim studijem moguće je provoditi jedinstveno obrazovanje pomorskih 

časnika za potrebe svih državnih tijela.  

 Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studija „Vojno pomorstvo“ 

istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima. Uz opće, kadeti dobivaju i 

specifične kompetencije iz djelokruga Obalne straže Republike Hrvatske, 

Ministarstva unutarnjih poslova, uporabe brodskih borbenih sustava i slično te stječu 

kompetencije za rad u lučkim kapetanijama, Službi traganja i spašavanja, kao i u 

Službi nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Stječu i dodatne kompetencije za 

uspješan rad i obavljanje poslova u tijelima državne uprave za koje se školuju, a to je 

ujedno i izvrstan „bazen“ iz kojega se mogu stvarati i razvijati kvalitetni pričuvni 

pomorski časnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Izradila:  
ovlaštena za obavljanje poslova voditeljice Službe za opće i potporne poslove i pripremu akata 
 Ruža Vučić 
 
 
Kontrolirao: 
ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika  
Petar Barać  

 

 

 


