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IZVRŠNI ODBOR HSSRM na 11. sjednici održanoj 09. ožujka  2019. godine u Rijeci donosi slijedeće  

 

O D L U K E  

 
1. Jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda gdin. Petrinović:  

- Točka 5. Izvješće sa sastanka Sudačke komisije od 02. ožujka 2019. godine 

- Točka 9. Izvješće sa sastanka HOO 

 

2.  Jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda dopuna gdin. Luketa: 

-Točka 9.-Izmjena člana Komisije za udičarenje ŠK županije Natka Giljevića 

 

3. Jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda dopuna gdin. Bjažević:  

-Točka 9.-Izmjena člana Sudačke komisije gdina. Nikole Kuljiša 

 

4. Zapisnik i odluke 10. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno su prihvaćene.  

 

5. Jednoglasno je prihvaćeno financijsko izvješće i izvješće o prodanim dozvolama za razdoblje 01.01.-

31.12.2018. godine 

 

6. Donesena je odluka da se godišnja Skupština HSSRM održi 30. ožujka 2019. godine sa slijedećim 

dnevnim redom: 

1. Pozdrav uzvanika 

2. Izvješće predsjednika i dopredsjednika HSSRM o radu HSSRM za 2018. godinu 

3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu 

4. Izvješće Nadzornog odbora o radu i poslovanju HSSRM u 2018. godini 

5. Prijedlog plana rada za 2019. godinu 

6. Rasprava i usvajanje svih izvješća 

7. Primanje novih udruga i isključenje postojećih udruga iz članstva 

8. Proglašenje najuspješnijih pojedinaca, udruga, županijskog saveza u 2018. godini 

 

Prihvaćen je prijedlog Sudačke komisije za najboljeg suca u udičarenju Anton Vrbat. 

Prihvaćen je prijedlog Sudačke komisije za najboljeg suca u podvodnom ribolovu Igor Žokalj. 

Prihvaćen je prijedlog Sudačke komisije za najboljeg suca u lovu na veliku ribu Goran Baranović. 

Donesena je odluka da se dodijeli nagrada za životno djelo – Blanka Jakić. 

 

7. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednik HSSRM o dodjeli priznanja  pionirima škola ribolova i to: 

Istra-Vinicio Cavenago, PG-Josip Zrinšćak, ZD-Mićo Matak, ŠK-Zoran Podvorac, SD-Mladen Vučetić 

 

8. Jednoglasno je prihvaćeno vrednovanje rezultata za 2018. godinu. 
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9. Donesena je odluka o isplati nagrada za posebna sportska postignuća u 2018. godini u ukupnom iznosu od 

38.000,00 kn. 

 

10. Jednoglasno je utvrđen  prijedlog korištenja sredstava statistike u 2019. godini: 

1. Financiranje održavanja i tehničke potpore web aplikacije i web shopa prodaje dozvola za 2019. 

godinu  

2. Financiranje prometa prijenosa podataka za 2019. godinu 

3. Prikupljanje i obrada statističkih podataka u sportskom ribolovu za 2019. godinu-za sva natjecanja u 

iznosima sukladno slijedećem obračunu: Međužupanijsko prvenstvo u udičarenju-kategorija lov iz brodice 

29.500,00 kn (2 natjecanja), Međužupanijsko prvenstvo u udičarenju-kategorija lov sa obale 24.000,00 kn (4 

natjecanja), Državno prvenstvo u udičarenju-kategorija lov iz brodice 35.000,00 kn (2 natjecanja), Državno 

prvenstvo u udičarenju-kategorija lov sa obale 30.000,00 kn (4 natjecanja),  Međužupanijsko prvenstvo  u 

podvodnom ribolovu 18.000,00 kn (2 natjecanja), Državno prvenstvo u podvodnom ribolovu  25.000,00 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 

 

11. Donesena je odluka o izmjeni  čl.  8. Pravilnika o registraciji natjecatelja (rok za registraciju):  

UDIČARENJE: „…najkasnije 8 (osam) dana nakon krajnjeg roka za održavanje klupskog natjecanja koji je do 

30. travnja tekuće natjecateljske godine, a svakako prije održavanja međuopćinskog odnosno županijskog 

natjecanja u županiji čijem županijskom savezu udruga pripada. „  

 

12.  Zbog ostavke člana Komisije za udičarenje ŠK županije, po prijedlogu predsjednika županije, jednoglasno 

je prihvaćen novi član Boris Abaza. 

  

13. Zbog neaktivnosti u radu Sudačke komisije, po prijedlogu predsjednika KMPR, jednoglasno je prihvaćen 

novi član Igor Žokalj.   

 

14. Donesena je odluka da predsjednica Komisije za udičarenje gđa. Vrbat  otputuje na kongres CIPS/FIPS-M 

koji se održava u Kazahstanu u svibnju 2019. godine. 

 

U Rijeci, 13. ožujka 2019. godine 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik HSSRM: 

Tijana Juretić        Đuro Marinović dr.med. 

 


