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ZAMISAO O OSNIVANJU BRODARSKOG DRUSTVA NA 
KVARNERU 
 

 
Posljednjih godina u pomorskim krugovima Rijeke i okolice raspravlja se o 
mogućnosti  i potrebi osnivanja novog brodarskog društva na postavkama suvremenog 
međunarodnog poduzetništva. 
 
 
Razmatranja i rasprave u pomorskim krugovima Rijeke o osnivanju novog brodarskog 

društva često su bili usko povezani s tzv. ”nostalgičnim’” osvrtom na neslavan nestanak 
našeg najvećeg linijskog brodara  CROATIALINEA  iz Rijeke. Obično bi te rasprave 
završavale s pitanjima: zašto, zbog čega i kako se od ostataka jednog od nekad najvećih 
linijskih brodara na Sredozemlju, nije zadržao barem jedan noviji brod -kontejner, koji bi 
mogao biti okosnica i uporište novom brodaru na Kvarneru. 

O spomenutome neslavnome nestanku našega linijskog brodara, kao i o razlozima, 
uzrocima i posljedicama tog nestanka, mi se ovdje sada ne ćemo baviti, nego ćemo pokušati 
iznijeti razmišljanja nekolicine pomorskih stručnjaka, vezanih uz ovu zamisao. 

Želimo istaknuti da smo u ovim našim razmišljanjima sustavno i redovito pratili stanje 
na svjetskome tržištu prodaje brodova i pomorskoga transporta kao i stanje prijevoza roba u 
domaćem i međunarodnom pomorskom prometu.  

Napominjemo da je spomenutim razmišljanjima pogodovala i slijedeća činjenica: 
Matica hrvatska, odnosno njezin Odjel za nacionalnu tehnologiju iz Zagreba, kao i 

Razred za more matičina Ogranka u Rijeci u suradnji s ostalim ograncima u našem priobalju i 
otocima, odlučili su prirediti raspravno - prosudbeni, odnosno stručno-znanstveni skup 
MORE - HRVATSKO BLAGO, a koji će se održati u Zagrebu od 23. do 25. travnja 2008.. U 
sklopu trećeg dijela toga skupa predviđena je pored ostalog i rasprava o društveno - 
tehnološkim i gospodarskim značajkama našega mora, te uključivanje svih raspoloživih 
znanstvenih, tehnoloških i gospodarskih snaga u pretvorbu jadranskoga blaga u nacionalno 
bogatstvo. 

Rasprava  se o novome brodaru s riječkog Korza preselila u prostorije Udruge 
pomorskih kapetana sjevernog Jadrana iz Rijeke, te je nakon nekoliko sastanaka odlučeno da 
se zamisao o osnivanju novog brodara na Kvarneru po mogućnosti što stručnije i kvalitetno 
obradi, te da se kao takva predstavi hrvatskoj javnosti upravo na ovom skupu o moru u okviru 
njegovoga trećeg dijela. 

Obrađujući nadalje ovu našu zamisao, došli smo do ključnih razloga zbog kojih 
smatramo da je neophodno njezino ostvarenje: 

1. Pored već rečenog smatramo da treba stalno naglašavati kako smo pomorska 
država sa sposobnim, iskusnim i marljivim pomorskim stručnjacima. 

2. Potrebno je vratiti vjeru u našu pomorsku tradiciju, zainteresirati mladi 
naraštaj za časna pomorska zvanja, što bi potaklo veće zanimanje za obrazovanjem u 
srednjem, višem i visokom pomorskom školstvu. 

3. Time bismo vratiti naše pomorce na brodove nacionalne zastave. 
4. Potaklo bi se poduzetništvo u ovoj djelatnosti, a to znači: bolje sutra 

pomorskoj struci i njihovim obiteljima, te napredak gospodarstva na Kvarneru i u cijeloj 
Hrvatskoj. 
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U prilog opravdanosti naše zamisli iznosimo sljedeće: 
 Geoprometni i geostrateški položaj Republike Hrvatske iznimno je povoljan. 
 Zemlje središnje Europe još su tijekom prošlosti zapazile taj povoljan 

geoprometni i geostrateški položaj pa su izravno sa svojim kapitalom sudjelovale i poticale 
izgradnju brojnih objekata prometne infrastrukture na obali hrvatskog djela Jadranskog mora. 
Tu posebno valja istaknuti željezničku i cestovnu povezanost nekadašnje Austro-Ugarske 
preko Zagreba do Rijeke, kao i izgradnju lukobrana i operativnih obala, skladišta u luci 
Rijeka i drugim našim lukama. 

Predstavljajući detaljnije ovu zamisao napominjemo: 
 najprije treba odrediti tip i veličinu broda, odnosno treba utvrditi za koju se 

vrstu prijevoza roba odlučujemo, vodeći pri tom računa o stanju na svjetskome pomorskom 
tržištu, potrebama Republike Hrvatske i srednje Europe, kao i o postojanju ostalih hrvatskih 
već postojećih brodara i njihovih osnovnih djelatnosti u smislu prijevoza određenih vrsta 
tereta. 

 vođenje (management) takvog brodara, kao broda trebaju biti povjereni 
dobrim pomorskim stručnjacima, kojih je lako naći u ovom kraju. Vodeći računa o 
dosadašnjim lošim iskustvima, vođenje (management) treba obvezno povjeriti mjerodavnim 
stručnim i savjestnim osobama. Ovdje treba istaknuti postojanje dugogodišnjeg iskustva, 
tradicije, stručnosti i kvalitete ljudi ovoga kraja kao i njihove korisne dugogodišnje poslovne 
veze i poznanstva s pomorskim i gospodarskim čimbenicima u zemlji i inozemstvu. 

U nastavku iznosimo kratki osvrt na kreditno –novčarsku i pravnu problematiku pri 
ostvarenju ove zamisli: 

1) Interes vlastnika kapitala neophodnog za osnivanje društva, a prema okvirima 
Zakona o trgovačkim društvima, može se udružiti kao: 

a) društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.) s mogućnošću naknadnog 
preoblikovanja u dioničarsko društvo. U početku jednostavnije i jeftinije za ostvarenje. 

b) dioničko društvo (d.d.) koje je u početku zahtjevno, skupo i teško za 
ostvarenje – obveza izrade složenog stručnog elaborata kojeg moraju odobriti državne službe, 
koje nadziru tržište kapitala (burze), obvezni revizori, složenija financijska izvješća i sl.. 

2) Društvo treba biti zasnovano na samostalnom i nezavisnom gospodarskom 
djelovanju s osnovnim ciljem ostvarivanja profita. 

3) Slobodno tržište na kojemu se može obavljati osnovna djelatnost: 
a) posjedovanje odgovarajuće opreme (brodova i sl.). 
b) ovlaštenja nadležnih institucija za obavljanje poslova manangementa 
c) potrebna ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja zapošljavanja 

pomoraca. 
4) Osnovni okviri novčanoga toka potrebnoga za pokretanje Društva sastoje se 

od planiranog prikupljanja kapitala najmanje u iznosu od 2.000.000. EUR., od zainteresiranih 
udjelničara ili dioničara. 

5) Pretpostavka vrijednosti (cijene) polovnoga broda na sadašnjem 
međunarodnom tržištu iznosi oko 7.000.000 EUR-a. 

6) Početak ostvarenja obavljanja predmetne djelatnosti moguće je očekivati za 
oko šest mjeseci nakon ishodovanja rješenja nadležnog Trgovačkoga suda u Rijeci. 

 
 Sve navedeno izneseno je samo kao prijedlog, a ne kao detaljno i stručno obrađeni 

elaborat sa svim prikazanim stavkama, što će biti nužno učiniti nakon što se ova zamisao 
prihvati. 
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Zaključak 
 
Uzevši u obzir  činjenicu da na području Kvarnera stoje na raspolaganju potrebni i za 

svaki ozbiljan projekt važni resursi, a to su kvalitetni pomorski stručnjaci i tehnološka  
infrastruktura u riječkoj luci, postoje, po našem mišljenju, svi preduvjeti da se ova zamisao i 
ostvari. 

Za ostvarenje ove zamisli potrebno je da ona bude prihvaćena i poduprta od strane 
lokalnih, regionalnih i državnih političkih i gospodarskih tijela, kao osobito važan i potreban 
poduzetnički pothvat ovoga područja. 

Ovu bi zamisao trebalo što prije početi ostvarivati prije početka ponovnog uspona 
svjetskog brodarstva, dok se na tržištu mogu nabaviti brodovi pod povoljnijim uvjetima. 
Potrebno je pripremizti se za početak ponovnog uspona svjetskog brodarstva. Ostvarenje ove 
zamisli treba svakako povjeriti stručnim i mjerodavnim osobama. 

Posebno ističemo kako je nužno da prema budućem vodstvu (managementu) takvoga 
društva, regionalna i državna tijela, budući suvlastnici i ostali podupiratelji imaju povjerenje, 
toleranciju i razumijevanje. 
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