Na temelju članaka 61. Statuta, a na prijedlog pročelnika Pomorskog odjela Sveučilišta u
Dubrovniku donosim

PRAVILNIK
O KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU REDA NA ŠKOLSKO-ISTRAŽIVAČKOM BRODU
NAŠE MORE

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se prava, obveze, dužnosti te pravila ponašanja zapovjednika, članova
posade, posebnog osoblja (vježbenika i nastavnika), istraživača, te svih drugih osoba koje rade ili
borave na školskom brodu „Naše more“ (u nastavku: brod) u plovidbi, u luci ili na sidrištu.
Članak 2.
Brodar je pravna ili fizička osoba s pravom upravljanja i iskorištavanja broda. Brodar broda
Naše more je Sveučilište u Dubrovniku.
Pomorska učilišta (u nastavku: učilišta) su Pomorski odjel i ostali odjeli Sveučilišta u
Dubrovniku uključujući Institut za more i priobalje, te prema raspoloživim sredstvima za
korištenje broda i ostala visoka učilišta Republike Hrvatske.
Osoba na brodu smatra se vježbenik, nastavnik, istraživač, te svaka druga osoba koja radi ili
boravi na brodu, a nije član posade.
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NASTAVNA DJELATNOST NA BRODU
Članak 3.
Nastavna djelatnost na brodu jest djelatnost koja se obavlja temeljem Plana korištenja, Plana
putovanja i Plana obuke.
Plan korištenja
Članak 4.
Plan korištenja je plan kojim se utvrđuje godišnji raspored i način korištenja broda.
Članak 5.
Plan korištenja izrađuje brodar i dostavlja pomorskim učilištima najkasnije do 1. rujna tekuće
godine za sljedeću školsku godinu.
Plan korištenja broda ovisi o raspoloživim sredstvima predviđenim za tekuću godinu. Brodar
zadržava pravo korištenja broda za svoje potrebe ukoliko raspoloživa sredstva ne dozvoljavaju
korištenje broda za potrebe ostalih pomorskih učilišta.
Planom korištenja propisuje se posebno za svako učilište:
-

matična luka boravka broda tijekom korištenja,

-

datum početka i datum završetka korištenja broda.

Institut za more i priobalje dostavlja godišnji plan korištenja broda inspektoru broda najkasnije
do 1. rujna tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Plan putovanja
Članak 6.
Plan putovanja je plan kojim se za svako od uzastopnih putovanja istog učilišta utvrđuje vrijeme
i mjesto polaska, broj vježbenika i nastavnika te vrijeme i mjesto iskrcaja vježbenika i
nastavnika.
Plan putovanja dostavlja brodaru odnosno zapovjedniku broda svako učilište najmanje sedam
dana prije početka putovanja odnosno prije prvog putovanja, ako brod obavlja više putovanja s
vježbenicima i nastavnicima istog učilišta.
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Institut za more i priobalje dostavlja plan putovanja zapovjedniku broda najmanje dva dana prije
početka putovanja.
Plan obuke
Članak 7.
Plan rada je plan koji zapovjedniku dostavlja ovlašteni nastavnik pojedinog učilišta neposredno
nakon ukrcaja na brod.
Plan rada sadrži najmanje:
- popis nastavnika i vježbenika;
- okvirni vremenski plan plovidbe odnosno boravka na sidrištima i u lukama;
- plan držanja straže odnosno korištenja učionica i opreme broda;
- raspored zaduženja vježbenika za pripremu i podjelu hrane te čišćenje nastambi;
- sve druge obavijesti temeljem kojih zapovjednik i posada broda mogu osigurati
učinkovito održavanje nastave i vježbi na brodu;
- dužnosti i obveze vježbenika tijekom boravka na brodu.
Zapovjednik broda, bez obzira na plan rada, mora osigurati plovidbu broda, koja ne uključuje
boravak na sidrištu, u trajanju od najmanje 6 sati dnevno, prema zahtjevu i potrebama učilišta.
Voditelj istraživanja neposredno nakon ukrcaja na brod dostavlja plan istraživanja zapovjedniku
broda. Zapovjednik broda je dužan osigurati plovidbu broda prema zahtjevima pojedinog
istraživanja ne dovodeći u pitanje sigurnost broda, posade i istraživača.

Članak 8.
Dužnosti i obveze vježbenika na brodu uključuju najmanje:
- držanje brodske straže u plovidbi,
- držanje brodske straže u luci s evidencijom dolazaka i odlazaka osoba s broda,
- sudjelovanje na vezu/sidrenju broda,
- obavljanje poslova održavanja čistoće u kabinama i zajedničkim prostorijama,
- sudjelovanje pri pripremi i podjeli hrane odnosno drugim poslovima od zajedničkog
interesa,
- sudjelovanju u izvršavanju svih zadataka dobivenih od strane nastavnika sukladno
nastavnom programu učilišta.
Vježbenik, bez obzira na obavljanje dužnosti i obveza iz stavka 1. ovog članka, mora slijediti
svaku uputu zapovjednika broda.
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Aktivnosti iz prethodnog stavka obavljaju se pod nadzorom nastavnika, zapovjednika ili članova
posade, kako je primjereno.
Ako vježbenik odbije izvršavati poslove iz stavka 1. ili 2. ovog članka nastavnik je u dogovoru s
zapovjednikom dužan iskrcati vježbenika u prvoj luci u kojoj brod pristaje ili luci u kojoj brod
boravi. Zapovjednik je dužan obavijestiti inspektora broda o iskrcaju vježbenika.
Korisnik broda dužan je osigurati iskrcanom vježbeniku putnu kartu do sjedišta korisnika.

Članak 9.
Za vrijeme plovidbe broda s vježbenicima zapovjednik i posada broda moraju, ukoliko ne ometa
sigurnost plovidbe, vježbenicima i nastavnicima omogućiti:
-

kormilarenje na zapovjedničkom mostu;

-

korištenje brodskih instrumenata i opreme broda potrebnih za vježbe;

-

držanje brodske straže na mostu i strojarnici broda;

-

korištenje učionice broda za potrebe održavanja praktične nastave;

-

plovidbu za vrijeme mraka;

-

održavanje vježbi sigurnosti (vježba čovjek u moru, vježba napuštanja broda,
protupožarna vježba, i dr.);

-

sudjelovanje u pripremi za pogon glavnog porivnog stroja, pomoćnih strojeva i uređaja;

-

sudjelovanje u radovima na održavanju broda;

-

sidrenje broda.
Članak 10.

Rad vježbenika na brodu smatra se sastavnim dijelom nastavnog procesa i programa propisanog
od strane učilišta.
Vježbenici ukrcani na brod moraju se pridržavati općih i posebnih pravnih propisa određenih od
strane matičnog učilišta, a posebno onih koji definiraju pravila ponašanja.

Članak 11.
Zapovjednika broda dužan je voditi evidenciju nazočnosti vježbenika, istraživača i ostalih osoba
na putovanju u elektronskom obliku.
Evidencija mora sadržavati najmanje:
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-

broj putovanja,
naziv učilišta,
imena nastavnika, vježbenika odnosno istraživača,
vrijeme ukrcaja, te
vrijeme iskrcaja.

Članak 12.
U slučaju da se tijekom planiranog putovanja dovede u pitanje sigurnost broda i korisnika broda
(loši vremenski uvjeti, havarija strojeva, uređaja i opreme) zapovjednik može bez obzira na
predviđeni plan putovanja promjeniti plan putovanja i prilagođavati ga zadanim uvjetima.

OPĆA PRAVILA PONAŠANJA NA BRODU
Članak 13.
Na brodu je zabranjeno:
- pušenje u svim zatvorenim prostorima te na palubi broda, osim na krmenom dijelu glavne
palube;
- unošenje, držanje i konzumacija alkoholnih pića, droga i drugih nedopuštenih sredstava,
- unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju;
- držanje oružja.
Ako se utvrdi da je, vježbenik, ili bilo koja druga osoba na brodu obavljala radnje koje
predstavljaju grubo povredu zabranjenih radnji navedenih u stavku 1. ovog članka zapovjednik
broda (u dogovoru s nastavnikom) dužan ga je iskrcati u prvoj luci u kojoj brod pristaje ili luci u
kojoj brod boravi. Korisnik broda dužan je osigurati iskrcanom vježbeniku (osobi) putnu kartu
do sjedišta korisnika.

Članak 14.

Vježbenici i nastavnici i ostale osobe koje koriste brod, prilikom preuzimanja kabina, moraju
obaviti nadzor nad stanjem inventara kabine.

5

Članak 15.

Obavijesti o zabranama koje se odnose na pušenje i alkohol moraju biti izvješene na vidnim
mjestima na javnim prostorima na brodu (saloni, palube) te u svakoj kabini.

PRAVILA PONAŠANJA VJEŽBENIKA I NASTAVNIKA
Članak 16.
Neposredno nakon ukrcaja vježbenika i nastavnika na brod ovlašteni nastavnik i zapovjednik
broda ili osoba koju on ovlasti dužni su pregledati sve prostore na brodu, posebice kabine, te
utvrditi stanje ispravnosti.
Neposredno prije iskrcaja vježbenika i nastavnika s broda ovlašteni nastavnik i zapovjednik
broda ili osoba koju on ovlasti dužni su pregledati sve prostore na brodu, posebice kabine, te
utvrditi stanje ispravnosti.
Pregled kabina mora se obaviti uz prisustvovanje osobe/a koje koriste kabine.

Članak 17.
Zapovjednik broda može po vlastitom nahođenju izvršiti pregled svih prostora na brodu te po
potrebi naložiti dodatno čišćenje ili uređivanja tih prostora.
Članak 18.
Vježbenici za vrijeme boravka na brodu ne smiju:
- obavljati poslove ili radnje bez dopuštenja nastavnika i/ili zapovjednika;
- neprimjereno se ponašati za vrijeme plovidbe ili u lukama u kojima brod boravi tijekom
putovanja (izazivanje nereda, tučnjave ili sudjelovanje u neredu ili tučnjavi)
- nedolično se ponašati prema nastavnicima, zapovjedniku i/ili posadi broda;
- uništavati inventar broda;
- napuštati brod bez odobrenja nastavnika i/ili zapovjednika broda;
- ometati izvođenje rada drugih vježbenika ili nastavnika, odnosno posade broda.
Ako se utvrdi da je vježbenik obavljao radnje navedene u stavku 1. ovog članka zapovjednik
broda (u dogovoru s nastavnikom) dužan je iskrcati vježbenika u prvoj luci u kojoj brod pristaje
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ili luci u kojoj brod boravi. Korisnik broda dužan je osigurati iskrcanom vježbeniku putnu kartu
do sjedišta korisnika.

MATERIJALNA ODGOVORNOST VJEŽBENIKA I NASTAVNIKA
Članak 19.
U slučaju evidentiranja nestanka ili uništenja inventara broda, brodske opreme, instrumenta,
komponenti brodskih sustava za koje se utvrdi da su uništeni ili otuđeni na putovanju broda od
strane korisnika broda, sve prouzročene troškove dužan je nadoknaditi korisnik broda.
Zapovjednik i nastavnik dužni su napraviti i potpisati zapisnik u svezi radnji opisanih u stavku 1.
ovoga članka.

BROD U PLOVIDBI
Članak 20.
Zapovjednik broda dužan je pri svakom isplovljenju iz luke izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju
ili ispostavu o:
- broju članova posade
- broju drugih osoba na brodu,
- predviđenom odredištu i vremenu dolaska.
Članak 21.
Posada broda mora izvršavati svoje dužnosti sukladno ugovoru o radu.

BROD U LUCI
Članak 22.
Za vrijeme boravka broda u luci najmanje jedan član posade mora neprekidno boraviti na brodu.
Raspored držanja brodske straže za posadu određuju zapovjednik broda.
Članak 23.
Smatra se da su korisnici prihvatili Pravilnik nakon što ih je zapovjednik broda upoznao s
sadržajem Pravilnika.
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Zapovjednik ili osoba koju on ovlasti dužna je, neposredno nakon ukrcaja, ali prije isplovljenja
broda:
- upoznati svaku osobu koja se ukrca na brod s odredbama Pravilnika;
- upoznati sve osobe s rasporedom prostora na brodu i mogućnošću korištenja pojedinih;
- upoznati sve osobe s mjerama sigurnosti u obliku vježbe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Posada broda „Naše more“ sukladno „Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu
plovidbu koju moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske“ sastoji
se od:
-

zapovjednika broda (jedan);
upravitelja brodskog postrojenja (jedan);
dva člana posade koji čine dio plovidbene straže, odnosno dva kormilara;
mornara (jedan).

Posada broda obavlja poslove u skladu s ugovorom o radu kao i druge poslove koje im naloži
zapovjednik broda.
Ako zapovjednik broda u dogovoru s inspektorom broda dodijeli nekom od članova posade stalni
mjesečni povećani obim poslova, na prijedlog zapovjednika broda i inspektora broda članu
posade može se isplatiti dodatak na plaću u iznosu od 20% bruto mjesečnog iznosa plaće.

Članak 25.
Inspektor broda zadužen je i odgovoran za obavljanje poslova navedenih u Ovlaštenju za
obavljanje inspekcijske dužnosti za brod „Naše more“.
Inspektor broda zadužen je i odgovoran za:
-

upravljanje održavanjem broda;
nadzor nad remontom i dokovanjem broda;
organizaciju nabave doknadnih dijelova, potrošnog materijala, te goriva i maziva broda;
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-

praćenje, ažuriranje i koordinaciju prilikom izdavanja odgovarajućih svjedodžbi,
odobrenja i potvrda Hrvatskog registra brodova i nadležnih lučkih vlasti;
organizaciju plovidbene prakse studenata visokih pomorskih učilišta Republike Hrvatske;
nadzor nad objavljenjem poslova zapovjednika i posade broda;
ostale aktivnosti koje mu naloži rektor Sveučilišta a vezane su za brod „Naše more“.

Temeljem Ugovora o obavljanju inspekcijske dužnosti na brodu „Naše more“ Sveučilište u
Dubrovniku će isplaćivati inspektoru broda mjesečni neto iznos naknade u visini od 3300,00
kuna kao dodatak na plaću zaposlenika.

Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan objave na oglasnoj ploči broda.

Dubrovnik 15. travnja 2011.

Rektor:
Prof. dr. sc. Mateo Milković
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