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Rad na brzom plovilu – D30 
 

Certificate of competence for high speed craft HSC, operational level 
 

Upravljanje brzim plovilom – D31 
 

Certificate of competence for high speed craft HSC, management level 
 
 
 
Članak 69. (Izvadak iz Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca) 
 
(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti - Rad na brzom plovilu stječe pomorac koji: 
– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu 
iz Priloga D30, 
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C28 ovoga Pravilnika, 
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima. 
(2) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti - Upravljanje brzim plovilom stječe pomorac koji: 
– posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika, upravitelja, časnika palube ili stroja, 
– posjeduje Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti - Rad na brzom plovilu, 
– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu 
iz Priloga D31, 
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C29 
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima. 
(3) Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imaju valjanost za brod i plovni put za koji se izdaju, u 
razdoblju od dvije godine od dana izdavanja.  
(4) Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se obnoviti za isto razdoblje ako je pomorac 
ostvario najmanje 5 mjeseci plovidbene službe na predmetnom brodu u razdoblju valjanosti svjedodžbe. 
(5) Svjedodžbe iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, u nacionalnoj plovidbi, imaju valjanost na 
području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za određeni brod, kao i za 
drugi brod istih obilježja te približno iste veličine. 
 
 
 
Trajanje:  
 
D31 – 24 sata 
D31 – 33 sata 
 
 


