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IZVRŠNI ODBOR HSSRM na 7. sjednici održanoj 27. siječnja 2018. godine u Rijeci  donosi slijedeće  

 

O D L U K E  

 
1.  Jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda sa dvije točke; Stegovni pravilnik i Pravilnik o 

registraciji natjecatelja. 

 

2. Donesena je odluka da predsjednici komisija analiziraju i osuvremene tekst Stegovnog 

pravilnika u smislu postojećih situacija koje se pojavljuju te do 30. travnja finalnu verziju dostave 

Komisiji za izradu Statuta i drugih normativnih akata, koja će izvršiti kontrolu te Izvršnom odboru  za 

iduću sjednicu. 
 

3. Donesena je odluka da predsjednici komisija konačan tekst Pravilnika o registraciji 

natjecatelja dostave Komisiji za izradu Statuta i drugih normativnih akata,  koja će izvršiti kontrolu 

te dostaviti Izvršnom odboru  za iduću sjednicu. 
 

4. Zapisnik i odluke 6. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno su prihvaćene. 

 
5. Izvršni odbor donosi odluku o amortizaciji sredstava nabavljenih na ime projekta (namjenska 

sredstva). 
 

6. Donesena je odluka da se klubovima dostavi dopis u kojem će se pojasniti funkcioniranje 

sustava, načina prikupljanja i raspodjele sredstava od dozvola obzirom na problem prodaje 

rekreacijskih dozvola u kombinaciji sa sportskim osnovnim dozvola. 
 

7. Privremeno financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine jednoglasno je 

prihvaćeno. 

 

8. Donesena je odluka da se Skupština održi 10. ožujka 2018. godine u 12,00 sati sa slijedećim 

dnevnim redom: 

1. Pozdrav uzvanika 

2. Izvješće predsjednika i dopredsjednika HSSRM o radu HSSRM za 2017. godinu 

3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2017. godinu 

4. Izvješće Nadzornog odbora o radu i poslovanju HSSRM u 2017. godini 

5. Izvješće o radu Stegovne komisije 

6. Prijedlog plana rada za 2018. godinu 
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7. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu 

8. Rasprava i usvajanje svih izvješća 

9. Primanje novih udruga i isključenje postojećih udruga iz članstva 

10. Proglašenje najuspješnijih pojedinaca, udruga, županijskog saveza u 2017. godini 

 

9. Prihvaćen je prijedlog Sudačke komisije za najboljeg suca u udičarenju Špiro Perasović. 

 

10. Donesena je odluka da se dodijeli nagrada za životno –gdin. Venci Kuzme Kraljić. 

 

11. Donesena je odluka da Komisija za podvodni ribolov dostavi konačni tekst Pravilnika u roku 

od 7 dana uzevši u obzir primjedbe članova Izvršnog odbora prije dostavljene. Izmjene članka 82. 

nisu prihvaćene. 

 
12. Prihvaćen je prijedlog gdina. Petrinovića da se do 01. travnja 2018. godine predsjednici 

komisija očituju za eventualne  izmjene i dopune teksta Sudačkog pravilnika. Potom se  prijedlog 

teksta se šalje Izvršnom odboru do 15. travnja 2018. godine te nakon toga Komisiji za izradu Statuta 

i drugih normativnih akata, koja će izvršiti kontrolu te dostaviti tekst za iduću sjednicu Izvršnog 

odbora. 

 

13. Izvršni odbor imenuje reprezentaciju podvodnog ribolova: 

1. Daniel Gospić    ŠD “ŠKARPINA” Nerezine 

2. Radoslav Jakupović   ŠRD “UDICA” Mali Lošinj 

3. Slaven Čubrić    KSRM “DPS ZAGREB” Zagreb 

4. Stjepko Kesić    DŠR “STROŽANAC” Podstrana 

5. Petar Prkić     KŠR “SPLIT” Split 

6. Mate Barešić    ERK “PERISKA”  Ploče 

 

14. Prihvaćen je prijedlog izbornika Pejda za trenere U16 Tomislav Štrkalj, U21 Luka Pejaković. 

 

15. Odbija se prijedlog izbornika Pejda i izbornika Bilića da funkciju trenera u 2018. godini za 

reprezentacije U16 te seniori lov štapom s obale vrši Patrik Toma. 

 

16. Prihvaća se prijedlog izbornika Bilića da funkciju trenera seniora lov štapom s obale u 2018. 

godini vrši Gregor Stermečki. 

 

17. Prihvaća se prijedlog izbornika Šobota da funkciju trenera seniorki  u 2018. godini vrši Luka 

Bučević. 

 

18. Prihvaća se vrednovanje rezultata za 2017. godinu. 

 
19. Prihvaća se prijedlog isplate nagrada za ostvarena sportska ostvarenja u 2017. godini u 

ukupnom iznosu od  maksimalno 103.500,00 kn. 
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20. Jednoglasno su prihvaćena statistička izvješća za 2017. godinu. 

 
21. Jednoglasno je utvrđen  prijedlog korištenja sredstava statistike u 2018. godini: 

 

1. Financiranje održavanja i tehničke potpore web aplikacije i web shopa prodaje dozvola za 

2017. godinu  

2. Financiranje prometa prijenosa podataka za 2018. godinu 

3. Prikupljanje i obrada statističkih podataka u sportskom ribolovu za 2018. godinu-za sva 

natjecanja u iznosima sukladno slijedećem obračunu: Međužupanijsko prvenstvo u udičarenju-

kategorija lov iz brodice 24.500,00 kn (2 natjecanja), Međužupanijsko prvenstvo u udičarenju-

kategorija lov sa obale 19.500,00 kn (4 natjecanja), Državno prvenstvo u udičarenju-kategorija lov iz 

brodice 30.000,00 kn (2 natjecanja), Državno prvenstvo u udičarenju-kategorija lov sa obale 

25.000,00 kn (4 natjecanja),  Međužupanijsko prvenstvo  u podvodnom ribolovu 13.000,00 kn (2 

natjecanja), Državno prvenstvo u podvodnom ribolovu  22.000,00 kn (2 natjecanja), Državno 

prvenstvo u lovu na veliku ribu 15.000,00 kn, županijska natjecanja 13.000,00 kn (8 natjecanja),  

obrada podataka, print i uvez (3 primjerka svakog izvješća) 250,00 kn. Navedeni iznosi su 

maksimalni, ovise o broju natjecatelja koji će nastupiti i o stvarnim troškovima . 

4. Članarina međunarodnoj organizaciji MEDAC do 15.000,00 kn 

 

22. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Komisije za javni natječaj o dopuni kriterija: 

„Maksimalni iznos koji se može odobriti za akciju čišćenja mora i obale je 10.000,00 kn. „ 

 

23. Prihvaćeni su prijedlozi dopune Pravilnika o radu reprezentacija.  

Tajnica mora unijeti dopune te dostaviti Izvršnom odboru za eventualne dodatne primjedbe ili 

dopune.  

iza 23. članka novi članak: Dužnosti trenera tijekom natjecanja: 

1) Prije održavanja natjecanja svakog dana upoznati natjecatelja sa sektorom u kojem lovi i 

natjecateljima u sektoru 

2) Organizirati buđenje natjecanja i provjeriti jesu li svi ustali na vrijeme 

3) Provjeriti jesu li sa sobom ponijeli potrebnu odjeću i obuću 

4) Provjeriti da li svi natjecatelji imaju dogovorenu opremu i alate u dostatnoj količini za dane 

treninga i službenog natjecanja 

5) Pri dolasku u sektor natjecanja pomoći natjecateljima u prijenosu opreme ukoliko on to zatraži 

6) Provjetriti da li je natjecatelj na vrijeme priredio mamce i opremu prije početka natjecanja 

7) Pristupiti natjecatelju po zahtjevu izbornika ili natjecatelja i upoznati ga s načinom lova 

natjecatelja za koje prosudi da su uspješni 

8) Upoznati natjecatelje sa satnim ulovom svih natjecatelja u sektoru i s time upoznati i izbornika 

9) Po završetku natjecatelja pokupiti liste ulova koje ima svaki natjecatelj i pomoći mu u nošenju 

opreme do prijevoza 
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10) Biti nazočan pri određivanju plasmanskih bodova ukoliko to izbornik zatraži 

11) Upoznati izbornik sa zdravstvenim stanjem svakog natjecatelja nakon dana lova 

12) Upoznati izbornika sa zahtjevima natjecatelja ukoliko oni postoje 

13) Poštivati dogovore i preporuke tajništva Saveza ukoliko one postoje“ 

 

Dopuna: „Ukoliko ne putuje vođa puta, obveze vođe puta preuzima trener“  

 

24. DŠM „KOROMAČNO“ Koromačno- prihvaća se zahtjev domaćina za promjenu datuma 

održavanja MŽ prvenstva u podvodnom ribolovu sjeverni Jadran  02. lipnja 2018. godine. 

 

25. Prihvaća se promjena datuma pojedinačnog i državnog prvenstva u podvodnom ribolovu; 

pojedinačno prvenstvo 12.10-13.10.2018.; ekipno prvenstvo 29.09.2018.  

 

26. Izvršni odbor donosi odluku o dopuni kriterija raspodjele sredstava javnog natječaja: 

„Da bi škola udičarenja bila uzeta u obzir prilikom raspodjele sredstava javnog natječaja, voditelj 

škole odnosno voditelj projekta mora biti osoba osposobljena za poslove trenera/ice u udičarenju“  

 

27. Izvršni odbor donosi odluku; predsjednik Komisije za podvodni ribolov zadužuje se revidirati 

program osposobljavanja za trenere u ronjenju  i predložiti izmjene i dopune kako bi se prilagodilo 

podvodnom ribolovu. 

 

28. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da su predstavnici HSSRM na Kongresu CIPS, FIPS-M u 

2018. godini gđa. Ardena Bajlo i tajnica HSSRM. 

 

 

 

U Rijeci, 29. siječnja 2018. godine 

 

Zapisničar:        Predsjednik HSSRM: 

 

Tijana Juretić, tajnica       Đuro Marinović dr.med. 


