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prof. dr. sc. Marinko Učur:
Radnopravni status pomoraca
Izdavač: Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2003.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci nakladnik je sveučilišnoga udžbenika i
priručnika s naslovom RADNOPRAVNI STATUS POMORACA. Opseg je udžbe
nika 410 stranica s literaturom i kazalima pojmova i autora.
Autor je ovoga visokovrijednoga udžbenika i priručnika dr.sc. MARINKO UČUR,
redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Do
danas je objavio tri vrijedna udžbenika: Pomorsko radno pravo (1997.), Socijalno
pravo (2000.) i Radno pravo (2001.) O “Radnopravnom i socijalnopravnom položaju
pomoraca” napisao je i objavio pedesetak znanstvenih i stručnih rasprava. Svojim
raspravama sudjelovao je na pedesetak nacionalnih i međunarodnih znanstvenih
skupova, savjetovanja, kongresa. Kao ekspert za pomorsko radno pravo prof. M.
Učur aktivno je uključen u stvaranje pravnih pravila i instituta modernoga pomorskoga
radnoga prava.
Rezultate istraživanja o radnopravnom i socijalnopravnom statusu pomoraca,
autor je sustavno predočio u četiri međusobno povezana dijela.
U prvom dijelu, UVODU, autor uvodi čitatelje u reguliranje radnih odnosa
pomoraca.
U drugom dijelu, s naslovom HRVATSKI IZVORI RADNOPRAVNOG I
SOCIJALNOPRAVNOG STATUSA POMORACA, na više od 100 stranica teksta
obrazlaže važnije pravne institute o radnopravnom i socijalnopravnom statusu pomo
raca u hrvatskom pravnom sustavu.
Nakon obrazloženja pravila i instituta Ustava Republike Hrvatske i Pomorskoga
zakonika, posebnu je pozornost posvetio institutima koje sadrže podzakonski akti,
primjerice:
• Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti
lučkih kapetanija.
• Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomor
skim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske.
• Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju
imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske.
• Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodo
vima trgovačke mornarice Republike Hrvatske.
• Pravilnik o radu pomoraca.
U drugome dijelu autor je primjerenu pozornost posvetio registraciji ugovora o
radu pomoraca i ribara te kolektivnih ugovora o statusu pomoraca i ugovora o radu
između brodara i pomoraca.
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Treći dio ima naslov MEĐUNARODNI IZVORI RADNOPRAVNOGA I
SOCIJALNOPRAVNOGA STATUSA POMORACA. Na 50-ak stranica teksta
autor obrazlaže važnije konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada i to u
razdoblju od 1920. do 1976. godine.
U četvrtom dijelu autor prilaže više od 20 izvornih međunarodnih pravnih akata
o radnopravnim i socijalnopravnim statusima pomoraca koji su se primjenjivali ili se
još uvijek primjenjuju u hrvatskome pravnom sustavu.
U Republici Hrvatskoj, koliko je meni poznato, ne postoji niti jedno djelo koje,
kao ovo, cjelovito tretira radnopravni i socijalnopravni položaj pomoraca. Ovo djelo
nije aktualno i važno samo za educiranje studenata i magistranada na pravnim i drugim
visokim učilištima nego ono ima i praktičnu vrijednost za sve pomorce svih zvanja i
zanimanja.
Suptilnim izučavanjem ove knjige i pravnih akata koje ona sadrži čitatelji mogu
doći do novih spoznaja o gotovo stogodišnjem razvoju pravila i instituta pomorskoga
radnoga prava na hrvatskom području.
Prema svojoj koncepciji, kompoziciji, brojnim novim i/ili inoviranim spoznajama,
aplikativnim primjerima iz radnopravnoga i socijalnopravnoga statusa pomoraca, ovo
je djelo vrlo aktualno i originalno – to je moderan sveučilišni udžbenik i priručnik s
monografskim elementima. U njemu se, po prvi put u nas, predstavljaju originalni
tekstovi važnijih izvora radnopravnoga i socijalnopravnoga statusa pomoraca (članova
brodskih posada).
Knjiga je pisana na standardnom hrvatskom književnom jeziku, a znanstveni je
stil jednostavan, prirodan, koherentan, raznolik i djeluje živo.
Knjigu su recenzirali i dali pozitivne ocjene:
• Dr. sc. Ratko Zelenika, redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Ekonom
skom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,
• Dr. sc. Dragan Bolanča, izvanredni profesor i viši znanstveni suradnik na
Pravnome fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Prof. dr. sc. RATKO ZELENIKA
Redoviti professor i znanstveni savjetnik na
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
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