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Rijeka, 12. listopada 2018. godine  



Na temelju članka 30. i 43. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor 

Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru odlukom broj 117/TJ/18 od 12. listopada 2018. 

godine, donio je slijedeći 

 

Pravilnik o radu i zadacima Sudačke komisije  

Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru  

 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Sudačka komisija (u daljnjem tekstu komisija) je radno tijelo Izvršnog odbora Hrvatskog saveza za 
sportski ribolov na moru (u daljnjem tekstu HSSRM). Mandat, sastav i temeljni zadaci komisije 
regulirani su člankom 43. Statuta HSSRM i odlukama Izvršnog odbora HSSRM. 

Članak 2. 

Komisija je nadležna za suđenja na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru koja se održavaju 
u organizaciji HSSRM. Suđenje se provodi na temelju odredbi Pravilnika o načelima i osnovnim 
elementima sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja 
sportskih ribolovaca na međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru, Pravilnicima 
o provedbi natjecanja za svaku vrstu natjecanja u sportskom ribolovu na moru, kalendaru 
natjecanja HSSRM za svaku kalendarsku godinu i propozicijama natjecanja. 

Članak 3. 

Ovim Pravilnikom uređuje se ustrojstvo komisije, nadležnost, opis poslova i zadataka, sudačka 

zvanja i način njihova stjecanja, registracija i edukacija sudaca, suđenje, propisuju obrasci 

izviješća glavnog suca i opunomoćenika o održanom natjecanju, pravo na materijalnu naknadu, 

odgovornost sudaca i stegovne mjere, kao i razmatranje drugih pitanja vezanih za problematiku 

sudaca i suđenja uopće, te određuju uvjeti i načini ostvarivanja temeljnih zadataka komisije.  

Članak 4. 

Komisije se osnivaju na nivou HSSRM i županijskih saveza. 

Članak 5. 

Članove komisije bira Izvršni odbor iz redova članova HSSRM koji su položili ispit za suca. 

 

 

 



SUDAČKA KOMISIJA HSSRM  

Članak 6. 

Nadležnosti komisije su: 

1. Vođenje i ažuriranje popisa sudaca po sudačkim rangovima i vrstama natjecanja. Popis 
sudaca sadrži, prezime i ime, datum rođenja, mjesto stanovanja,  sudačko zvanje i rang, broj 
sudačke iskaznice sa godinom izdavanja. 

2. Organiziranje i vođenje stalne brige o radu i stručnom osposobljavanju sudaca kroz tečajeve u 
svrhu podizanja kvalitete suđenja sa ciljem postizanja jedinstvenog kriterija suđenja na svim 
službenim natjecanjima HSSRM. 

3. Predlaganje glavnih sudaca za sva službena natjecanja koja organizira HSSRM.  

4. Razmatranje pisanih  prigovora na rad rukovodstva natjecanja.  

5. Izrada i priprema normativnih akata koje donose nadležna tijela HSSRM a kojima se regulira 
suđenje u pojedinim vrstama natjecanja. 

6. Analiziranje  izvješća o održanim natjecanjima i  donošenje  odluke i prijedloge iz svoje 
nadležnosti na temelju tih izviješća. 

7. Predlaganje  najboljih  sudaca u pojedinim vrstama  natjecanja za tekuću godinu. 

8. Vođenje evidencije o aktivnostima sudaca na natjecanju. 

 Na kraju kalendarske godine komisija, odnosno predsjednik, temeljem provedene godišnje 
analize svojeg rada, dostavlja pisano izvješće Izvršnom odboru HSSRM. Izvješće sadržava: 

a) Brojno stanje sudačkog kadra prema zvanju i rangu, 

b)Popis sudaca koji su u međuvremenu izgubili status suca, popis novih sudaca, te popis 
kandidata koji žele polagati ispit za suca  

c) Popis sudaca koji su otkazali suđenje i onih koji su naknadno imenovani  te popis sudaca koji su 
sudili natjecanja, 

d) Stručno usavršavanje sudaca, eventualno održani seminari, predavanja i ispiti za suce. 

Članak 7. 

Sjednica komisije može se održati ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova komisije, a 
odluke se donose većinom glasova svih članova komisije. Kad iz objektivnih razloga nije moguće 
održati sjednicu komisije, predsjednik komisije može suglasnost za pojedinu odluku ishoditi 
putem  elektroničke  pošte.    

Članak 8. 

Kod odabira najboljih sudaca vrši se bodovanje kako slijedi: 

1. Suđenje natjecanja najvišeg ranga (SP ili EP) – 200 bodova 

2. Suđenje na državnom prvenstvu– 100 bodova 



3. Suđenje na međužupanijskom  prvenstvu ili Kupu Hrvatske – 50 bodova 

4. U slučaju da prvotno imenovani sudac ili opunomoćenik za konkretno natjecanje odustanu, 
preuzimanje navedenih dužnosti nagrađuje se sa dodatnih  50 bodova. 

5. Dužnost  opunomoćenika na natjecanjima u  organizaciji  HSSRM – 150 bodova  

6. Dužnost  pomoćnog suca – 10 bodova 

Bodovi se dobivaju samo za one dužnosti odnosno suđenja koja su obavljena u skladu sa važećim 
propisima i bez propusta.  

SUDAČKA ZVANJA 

Članak 9. 

Sudačka zvanja stječu se na osnovu položenih ispita za suce određene vrste natjecanja ili 

ispunjavanju drugih uvjeta propisanih u  Pravilniku o polaganju ispita. 

Razdioba sudaca po vrsti;  

1. Sudac osposobljen za suđenje natjecanja u udičarenju  

2. Sudac osposobljen za suđenje natjecanja u podvodnom ribolovu, 

3. Sudac osposobljen za suđenje natjecanja u lovu na veliku ribu.   

Sudačka zvanja za pojedine vrste natjecanja i sudačke rangove su: 

1. Natjecanja u udičarenju  

   a) Županijski sudac – 3. rang 

   b) Državni sudac – 2. rang 

   c) Međunarodni sudac – 1. rang 

2. Natjecanje u podvodnom ribolovu 

   a) Županijski sudac – 3. rang 

   b) Državni sudac – 2. rang 

   c) Međunarodni sudac – 1. rang 

3. Natjecanje u lovu na veliku ribu 

   a) Županijski sudac – 3. rang 

   b) Državni sudac – 2. rang 

   c) Međunarodni sudac – 1. rang 

 



Članak 10. 

Uvjeti za stjecanje rangova u udičarenju su: 

   a) Županijski sudac – 3. rang - položen  ispit. 

   b) Državni sudac – 2. rang - dvije godine od polaganja ispita, dva suđenja na županijskom 

natjecanju uzimajući u obzir samo suđenja sa najmanjom prosječnom ocjenom  4. 

   c) Međunarodni sudac – 1. rang - pet godina od polaganja ispita, pet suđenja na MŽ  ili pet 

suđenja na DP  uzimajući u obzir samo ocjene  5.   

Članak 11. 

Uvjeti za stjecanje rangova u podvodnom ribolovu su: 

   a) Županijski sudac – 3. rang -  položen ispit. 

   b) Državni sudac – 2. rang - dvije godine od polaganja ispita, dva suđenja na klupskom 

natjecanju uzimajući u obzir samo suđenja sa najmanjom prosječnom ocjenom  4. 

   c) Međunarodni sudac – 1. rang - pet godina od polaganja ispita, pet suđenja na MŽ  ili pet 

suđenja na DP  uzimajući u obzir samo  ocjene  5.  

Članak 12. 

Uvjeti za stjecanje rangova kod sudaca u lovu na veliku ribu  su: 

   a) Županijski sudac – 3. rang - polaganje ispita. 

   b) Državni sudac – 2. rang - dvije godine od polaganja ispita, dva suđenja na natjecanjima u lovu 

na veliku ribu  uzimajući u obzir samo suđenja sa najmanjom prosječnom ocjenom  4. 

    c) Međunarodni sudac – 1. rang - pet godina od polaganja ispita, tri suđenja na državnom 

prvenstvu u lovu na veliku ribu  uzimajući u obzir samo  ocjene  5. 

Članak 13. 

Razvrstavanje postojećih  sudaca po rangovima: 

   a)  Županijski sudac –3. rang - svi koji su već položili ispit i nalaze se na popisu sudaca  

   b) Državni sudac – 2.rang-  suci koji su na natjecanjima  u organizaciji HSSRM (MŽ, DP ili KUP) 

najmanje šest puta  bili glavni suci ili  isto toliko puta   opunomoćenici. 

   c) Međunarodni sudac – 1. rang- suđenje na  međunarodnom službenom natjecanju u svojstvu 

glavnog suca 

 

 



Članak 14. 

Ako sudac četiri godine nije sudio ili bio opunomoćenik na službenim natjecanjima brisati će  se 

sa liste aktivnih  sudaca, a da bi se ponovo uvrstio na tu listu treba pristupiti godišnjoj edukaciji  

sudaca. 

EDUKACIJA SUDACA 

Članak 15. 

Edukacija sudaca provodi se tečajevima, seminarima i sastancima koje organizira komisija  na 

vlastitu inicijativu ili inicijativu drugih tijela saveza ili članica saveza.  

Suci mogu pristupiti edukaciji na temelju prijave udruga, županijskog saveza ili osobno. 

 Prilikom predlaganja sudaca komisija će prednost dati sucima  koji su pohađali edukaciju iz prvog 

stavka ovog članka.  

SUĐENJE 

Članak 16. 

Sudac može suditi službena natjecanja pod uvjetom da posjeduje godišnju dozvolu za sportski 

ribolov i da je član sportske udruge učlanjene u županijski savez. 

Na svim službenim natjecanjima unos i obrada rezultata natjecanja vrši se informatički i ručno. 

Kontrolu rada sudaca na jednom natjecanju obavlja opunomoćenik ili imenovani predstavnik 

povjerenstva nove vrste natjecanja. 

Radi utvrđivanja identiteta na natjecanju, glavni sudac i opunomoćenik dužni su imati kod sebe; 

sudačku iskaznicu sa stečenim zvanjem vrste natjecanja koju sude, člansku iskaznicu HSSRM za 

tekuću kalendarsku godinu, te potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti.  

Članak 17. 

Opunomoćenik mora biti sudac državnog ranga. 

Članak 18. 

Sudac kojeg imenuje izvršni odbor  dužan je prihvatiti imenovanje, osim ukoliko ga neotklonjivi 

razlozi u tome sprječavaju, o čemu  mora pravovremeno obavijestiti nadležnu osobu organizatora 

natjecanja.  

Članak 19. 

Opunomoćenik i glavni sudac moraju doći na zborno mjesto povjerenstva za pregled zona lova 

najmanje 30 minuta prije utvrđenog vremena u propozicijama za dotično natjecanje.  

 



Članak 20. 

Sve službene osobe obavezne su na natjecanju nositi oznaku funkcije koju obavljaju. 

Članak 21. 

Oznake funkcija izdaju se službenim osobama imenovanim od strane Izvršnog odbora HSSRM. 

Oznaka je veličine 70 X 55 milimetara na kojoj je znak i naziv  HSSRM, ime i prezime te naziv 

funkcije koju obnaša. 

Ove oznake izdaje tajništvo HSSRM. 

OBRASCI – LISTE IZVJEŠĆA OPUNOMOĆENIKA I GLAVNOG SUCA 

Članak  22. 

Obrazac izvješća opunomoćenika i glavnog suca službeni je dokument HSSRM kojeg nakon 

održanog natjecanja popunjavaju navedene osobe te u skladu sa rokovima dostavljaju u tajništvo  

Saveza, a isti se nalaze u prilogu ovog Pravilnika za svaku od vrsta natjecanja. 

Članak 23. 

U obrascu izvješća opunomoćenika i glavnog suca upisuju se i ocjene za suce na način da se unese 

ime i prezime svakog suca i njegova funkcija na natjecanju te ocjena koja se upisuje brojkom i 

slovima.  

Glavni sudac ocjenjuje pomoćne - sektorske suce (udičarenje) te nadzornike (lov velike ribe), 

ukoliko su suci sa položenim ispitom, a opunomoćenik glavnog suca. Ocjene se unose u obrazac 

ocjena sudaca na svakom konkretnom natjecanju. Uz ocjenu nije zadovoljio potrebno je navesti 

sažete razloge za istu. Prilikom proglašenja rezultata natjecanja obrazac ocjena se daje na uvid 

svakom sucu na konkretnom natjecanju koji ga može preslikati.  

U lovu na veliku ribu ovisno o načinu provedbe natjecanja (vlasničkim ili charter plovilima) 

pomoćne suce (nadzornike) raspoređene u natjecateljskim ili pratećim plovilima, glavni sudac 

ocjenjuje pomoćne suce (nadzornike) osim u slučaju kada su  suci (nadzornici) ujedno kapetani 

charter plovila ili članovi ekipa koji se raspoređuju u protivnička plovila.   

Ocjenjuje se brojčanim ocjenama: 

- 1 (nije zadovoljio) 

- 3 (zadovoljio) i 

- 5 (istaknuo se) 

Sudac nezadovoljan ocjenom može podnijeti prigovor protiv iste u roku od 8 dana od dana 

priopćenja ocjene. Danom priopćenja ocjene smatra se dan proglašenja rezultata konkretnog 



natjecanja, osim ukoliko podnositelj prigovora ne dokaže da mu toga dana ocjena  nije 

predočena. O prigovoru odlučuje sudačka komisija u daljnjem roku od 8 dana. 

Osobe ocijenjene s brojčanom ocjenom 1 (nije zadovoljio), koja ocjena je postala konačna,    
suspendiraju se zabranom suđenja na rok od dvije godine. Nakon isteka sankcije treba pristupiti 
godišnjoj edukaciji sudaca kako bi se ponovo uvrstio na listu aktivnih sudaca. 
 

MATERIJALNA NAKNADA  

Članak 24. 

Sucima na natjecanju pripada materijalna naknada za obavljeno suđenje. Naknadu isplaćuje 

organizator ili domaćin natjecanja. 

Visinu naknade utvrđuje organizator natjecanja. 

ODGOVORNOST SUDACA  

Članak 25. 

Prema sucima i pomoćnim sucima koji se na natjecanjima nesportski ponašaju i koji tijekom 

trajanja natjecanja ne poštuju odredbe propisa po kojima su dužni postupati, primijeniti će se 

stegovne mjere propisane ovim Pravilnikom i Pravilnikom o  stegovnoj odgovornosti. Stegovne 

mjere za stegovne prijestupe iz ovog Pravilnika izriču se bez odgode odmah pri izvršenom 

prijestupu.  

Ako je glavni sudac odnosno opunomoćenik za prijestup saznao nakon završetka natjecanja, 

protiv osobe koja je prijestup počinila pokrenuti će stegovni postupak u skladu sa odredbama 

Pravilnika o stegovnoj odgovornosti. Za stegovne prijestupe predviđene drugim pravilnicima 

pokrenuti će se stegovni postupak po Pravilniku o  stegovnoj odgovornosti.  

Članak 26. 

Stegovne mjere glavnim sucima izriče opunomoćenik a pomoćnim sucima opunomoćenik ili 

glavni sudac. 

Članak  27. 

Nesportsko ponašanje je svako ponašanje neprimjereno pristojnoj i odgovornoj osobi, a naročito: 

drzak odnos prema ostalim sudionicima natjecanja, dolazak na natjecanje ili sudjelovanje na 

natjecanju pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, psovanje i vrijeđanje ostalih 

sudionika natjecanja, pomoćnih sudaca, rukovodstva natjecanja i svako takvo nekorektno 

ponašanje prema ostalim osobama (pratiteljima natjecatelja, predstavnicima domaćina, 

gledateljima), pokušaj fizičkog napada ili fizički napad na prisutne osobe  i druge grube povrede i 

ometanja natjecanja, namjerno oštećenje ili uništavanje tuđe imovine. 

 



Članak 28. 

Nepoštivanje odredbi propisa koji se primjenjuju na natjecanjima označava svako postupanje koje 

je protivno ili koje nije u skladu sa propisima kojima je regulirano natjecanje.  

Članak  29. 

Čim utvrdi nesportsko ponašanje pomoćnog suca odnosno glavnog suca,  ili uoči da ne postupaju 

u skladu sa propisima kojima se regulira natjecanje,  bilo neposredno ili po prijavi druge osobe, 

glavni sudac odnosno opunomoćenik će ovisno o mjeri i posljedicama takvog postupanja 

počinitelju  izreći stegovnu mjeru: 

 1. opomenu-uz upozorenje da odmah prestane sa svakim takvim i sličnim postupanjima, pod 

prijetnjom udaljenja  sa natjecanja; 

 2. Udaljenje sa natjecanja.  

Opomena se izriče za manje prijestupe koji nemaju utjecaj  na tijek natjecanja i uslijed kojih nije 

došlo do štetnih posljedica. Udaljenje sa natjecanja se izriče u situaciji kada je riječ o takvom 

prijestupu koji je utjecao ili bi mogao utjecati na tijek natjecanja ili za manje prijestupe  nakon 

bezuspješno izrečene mjere opomene. 

Članak 30. 

Stegovne mjere glavni sudac odnosno opunomoćenik može izreći za svako nesportsko ponašanje 

počinjeno od otvaranja natjecanja do zatvaranja natjecanja. 

Članak 31. 

Mjere se izriču usmeno, a osoba koja je mjeru izrekla sačinjava pismenu  odluku  u roku od 8 dana 

od izricanja. Odluka se dostavlja osobi kojoj je mjera izrečena. Osoba kojoj  je mjera izrečena 

može u roku od 8 dana od dostave iste podnijeti žalbu Izvršnom odboru HSSRM koji je o istoj 

dužan odlučiti u roku odo 30 dana od primitka. Na postupanje Izvršnog odbora HSSRM prilikom 

odlučivanja o žalbi primjenjuju se odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti.  

Članak 32. 

Stegovne mjere izrečene sucima upisuju se u evidenciju o izrečenim stegovnim mjerama. O 

izrečenoj stegovnoj mjeri opunomoćenik i glavni sudac obvezni su sastaviti izvješće koje je 

sastavni dio obrasca izvješća sa službenog natjecanja. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 33. 

Sucima koji već imaju sudačku iskaznicu HSSRM, ista će biti zamijenjena novom u roku od 6 
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 



Članak 34. 

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Izvršni odbor HSSRM. 

Članak 35. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika provodi Izvršni odbor HSSRM po postupku donošenja ovoga 
Pravilnika. 

Članak 36. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

Članak 37. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o radu zbora sudaca u športskom 
ribolovu na moru donesen 27.travnja 2002. godine. 

 

 

Rijeka, 12. listopada 2018. godine                                                                          

Predsjednik HSSRM 

                                                                                                                           Đuro Marinović dr.med. 

 

 

PRILOZI ZA NATJECANJE U UDIČARENJU 

Prilog br.1 (obrazac – lista izvješća opunomoćenika) 

Prilog br.2 (obrazac – lista izvješća glavnog suca) 

PRILOZI ZA NATJECANJE U LOVU NA VELIKU RIBU 

Prilog br.3 (obrazac – lista izvješća opunomoćenika) 

Prilog br.4 (obrazac – lista izvješća glavnog suca) 

NATJECANJE U PODVODNOM RIBOLOVU 

Prilog br.5 (obrazac – lista izvješća glavnog suca) 

Prilog br.6 (obrazac – lista izvješća glavnog suca) 

 

 


