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SKRAĆENI ZAPISNIK
s 2. sjednice Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore Istarske
županije

U ponedjeljak, 3.12.2018. s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Udruženja obrtnika
Pula u Puli održana je 2. sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore
Istarske županije.
Nazočni su bil:
• članovi Ceha: R. Momić (predsjednik), G. Spitz, G. Puglisi, D. Milevoj;
• predsjednici koordinacija: Kristijan Zović, Dragan Vasić, Milorad Harašić;
• tajnik Komore E. Sorić.
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik R. Momić.
U uvodu, istaknuo je da su obavljeni sastanci s pročelnikom Upravnog odjela za održivi
razvoj J. Zidarićem, vezano za izgradnju nautičke luke u Karigadoru, te kako se ide
prema rješenju tog problema. Provjerom u Hrvatskoj obrtničkoj komori, utvrđeno je da
još nije bilo ni jednog sastanka Povjerenstva za izradu Pravilnika o sakupljanju ostalih
morskih organizama, u koje je imenovan D. Vasić. Dr. Lav Bavčević otišao je iz
Hrvatske savjetodavne službe, te je savjetnica za Istarsku županiju D. Milić
napredovala u zvanje višeg savjetnika.
Nakon toga, predložio je sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Ceha;
Problematika ribarstva s područja djelovanja udruženja i koordinacija,
Donošenja plana aktivnosti Ceha,
Donošenje odluke o preraspodjeli sredstava za rad Ceha,
Razno.

Dnevni red usvojen je bez primjedbi.
Pod 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Ceha
R. Momić istaknuo je kako je zapisnik dostavljen članovima Ceha s pozivom, te otvorio
raspravu. S obzirom da nije bilo primjedbi, zapisnik s 1. sjednice Ceha jednoglasno
je verificiran.
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Pod 2. Problematika ribarstva s područja djelovanja udruženja i koordinacija
R. Momić predložio je iznošenje problematike, uz napomenu da se ista može rješavati
putem Ceha i putem koordinacija na nacionalnoj razini.
D. Vasić (Koordinacija školjkara) iznio je kako se očekuju znatne restrikcije, te kako
treba predvidjeti nadzor nad resursima u ribolovnim zonama A i E. Potrebno je dozvoliti
izlov ježeva i trpova, ali uz ograničenja i nadzor nad izlovom. Znanstvenici uvijek
predlažu lovostaj kad je neka vrsta u mrijestu, te je potrebno uspostaviti bližu suradnju
sa znanošću. Treba paziti da se zabranom ili ograničenjem izlova jedne vrste ne
preoptereti neka druga, kao što se znalo događati s oštrigom i kapešantom.
R. Momić navodi mogućnosti financiranja projekata suradnje ribara i znanosti, ali
napominje kako nije realno očekivati da znanstvenici donose odluke prema željama
ribara. Predlaže da se uskoro održi sastanak s predstavnicima Instituta za
oceanografiju i ribarstvo Split.
K. Zović ističe kako trenutno nema ograničenja za izlov školjkaša, ali kako treba
održivo upravljati resursima.
G. Spitz (Udruženje obrtnika Bujštine, Koordinacija koćara) ističe kako se radi na
derogaciji za koće. Predlaže se smanjenje minimalne udaljenosti od obale na 1,5nm,
te lovostaj od 15.5. do 15.6. Također treba bolje komunicirati sa znanošću, a nije realno
očekivati derogaciju za sve autorizirane koće (kojih u našoj županiji ima 126) i tijekom
cijele godine. R. Momić ističe kako Uprava ribarstva očekuje prijedlog Ceha o
brojčanom, prostornom i vremenskom ograničenju za derogaciju. G. Spitz ističe kako
neriješeno granično pitanje predstavlja dodatni problem.
R. Momić navodi pojedinosti sa sastanka s Vladom RH vezano za granično pitanje;
trenutno ne možemo utjecati na situaciju, ali je dobro što nema ekscesa ni sa jedne
strane. Tražili smo cjelokupno ili djelomično oslobađanje koncesijske naknade za
područje pod koncesijom koje nije moguće privesti funkciji, što je prihvaćeno.
D. Milevoj (Udruženje obrtnika Labin) smatra kako je potrebno osigurati više nadzora
na moru. kao jedan od većih problema navodi dupine, te ističe kako su ribari većinom
zadovoljni privremenim rješenjem za ribolov u raškom kanalu.
R. Momić istaknuo je zadovoljstvo što je Ceh ribara Obrtničke komore Istarske županije
prepoznat i na državnoj razini, te zahvalio svim članovima i sudionicima sastanaka.
Što se kvote za tune tiče, ističe kako je sad trenutak za prijedloge. M. Harašić navodi
kako je apsurdno da se za kvote treba nadmetati i sa strancima. K. Zović predlaže da
se u sustav uvedu i nova plovila koja će biti „autorizirana“.
R. Momić navodi kako će se članovima dostaviti važeći Pravilnik (za 2018.), te zamolio
da se dostave prijedlozi za 2019. U raspravi, zaključeno je da Upravi ribarstva treba
dostaviti sljedeći prijedlog:
1. predlažemo uvođenje kvote za ribolovni turizam za profesionalce,
2. predlažemo utvrđivanje pariteta po županijama, ili vođenje računa o rasporedu
povlastica po županijama (cijena kao za gospodarski ribolov, ne licitacija s
rekreativcima).
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M. Harašić ističe kako derogacija za male plivarice dobivena samo za približavanje
obali, ne i za veličinu oka. Smatra kako treba omogućiti scrapping za plivaricu oližnicu
pod povoljnijim uvjetima za ribare nego je to bilo u prošlom navratu. Ističe kako ove
godine nije dopušteno uzorkovanje, iako je IOR Split to tražio. R. Momić predlaže da i
to bude tema sastanka s IOR-om, koji će se organizirati.
G. Puglisi ističe kako u Rovinju radi sve manje ribara. U planu rekonstrukcije sjeverne
luke (Valdibora) nije predviđen ni jedan vez za plovila koja se bave gospodarskom
djelatnošću). R. Momić najavljuje da će se Gradu Rovinju i Lučkoj upravi Rovinj
dostaviti zahtjev da se u projektu izgradnje sjeverne luke predvidi određeni broj
vezova za plovila koja se bave gospodarskim ribolovom, te navesti kako postoje
poticajna sredstva za gradnju ribarske infrastrukture (100% bespovratna). Dio
problema vezan je uz poslovno planiranje JLU, s obzirom da planovi nižeg reda moraju
biti usklađeni s županijskim GUP-om. Ceh će poslati zahtjev za hitan sastanak
Općini Brtonigla. Na sastanku će sudjelovati predstavnici Ceha, udruge „Moj lipi
Karigador“, te predstavnici Istarske županije.
G. Puglisi upoznaje Ceh kako su on i S. Qarantotto bili na sastanku u Lučkoj upravi
Rovinj, gdje je utvrđeno da jedan prijevoznik putnika morem ne može imati više od 2
veza. Održava se sastanak vezano za problem plovila manjih od 12 metara, koji se
bave ribarstvom i prijevozom putnika.
G. Spitz pita što je s kupnjom dodatnih kW, BRT male alate. K. Zović odgovara kako
je na e-savjetovanju pravilnik za otkup privatnih kvota, ali ga za državne kvote još nema
(iako se najavljuje). Postoji sumnja kako se namjerava podjela novim plovilima. Stav
Ceha je da treba prvo misliti na postojeće ribare i njihova plovila.
G. Spitz ističe i problem koji nastaje kod preinake npr. plivarice na koću. Pri ponovnom
baždarenje utvrđuje se povećanje se GT za koje se ne može dobiti odobrenje. Na taj
problem treba skrenuti pažnju nadležnim ministarstvima.
K. Zović navodi kako je u vrijeme sajma „Crofish“ razgovarao s čelnicima Uprave
ribarstva o regulaciji ribolova u Raškom kanalu (trajno rješenje i mogućnost korištenja
800m trostrukih mreža stajaćica, izlov školjkaša ronjenjem), te dobio odgovor da se ti
prijedlozi još jednom pisano dostave Upravi ribarstva. Najavio je dopis Udruženja
obrtnika Pula, vezano za ribolovni turizam (izuzimanje gostiju od obveze kupnje
dozvole za sportski ili rekreativni ribolov, koja bi išla na „teret“ povlastice, a takav
ribolov bio bi dopušten od 1.6. do 1.10.). Upozorio je kako je mreža kogol bila
dozvoljena samo u zoni A, a sad na cijelom Jadranu, ali ga je ne moguće prepisati u
drugu zonu (A je vanjska, pa se može mijenjati samo za vanjske gdje nema smisla).
Predlaže dopis Upravi ribarstva da se u suradnji s IOR-om provjeri utjecaj kogola u
unutrašnjim ribolovnim zonama. „Stalni“ pravilnik bit će donesen naknadno, s obzirom
da uključuje veliki broj zaštićenih područja u Hrvatskoj. U dopisu treba predložiti da se
vodi računa o školjkarima, koji bi trebali imati dopuštenje za izlov u razdoblju od 1.6.
do 1.9. Što se tiče projekta ribarske luke „Zonki“, pitanje zemljišta je riješeno, trenutno
se provodi javna rasprava radi izmjene plana (isključivo ribolovna luka, bez sportskih
vezova).
R. Momić upoznaje Ceh s e-savjetovanjem, vezano za lovostaj za lov sitne plave ribe.
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Pod 3. Plan aktivnosti za 2018. i 2019. godinu
R. Momić prezentirao je Plan aktivnosti za kraj 2018. i 2019. godinu. U raspravi, u kojoj
su sudjelovali svi nazočni, dogovoreno je da se u plan uključi i sastanak s
predstavnicima Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, na kojem bi se dogovorili
zajednički projekti i modaliteti suradnje.
Nakon toga, usvojen je sljedeći Plan:
TERMIN
VRSTA AKTIVNOSTI
XII/2018 Gostovanje u televizijskoj emisiji (TV Istra)
Gostovanje u radijskoj emisiji (Radio Istra)
I/2019 Sastanak s LAGUR-ima
Potpisivanje Sporazuma o financiranju ribarskih ispita
Sastanak s Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split
II/2019 Sjednica Ceha
III/2019 Sastanak s Lučkim upravama, Lučkom kapetanijom, Hrvatskim
registrom brodova
IV/2019 Gostovanje u televizijskoj emisiji
Gostovanje u radijskoj emisiji
Sjednica Ceha
V/2019 Sastanak s Upravom ribarstva, Pomorskom policijom
VI/2019 Sjednica Ceha
VII/2019 Posjeta sajmu ribarstva ili ribarskoj organizaciji
VIII/2019 Gostovanje u televizijskoj emisiji
Gostovanje u radijskoj emisiji
IX/2019 Sastanak s Lučkom kapetanijom, Hrvatskim registrom brodova
X/2019 Sudjelovanje na Susretu ribara Hrvatske obrtničke komore
(Dubrovnik)
XI/2019 Sudjelovanje na 12. sajmu „CROFISH“ u Poreču
XII/2019 Sjednica Ceha

Pod 4. Raspodjela županijskih potpornih sredstava
R. Momić obrazložio je trenutnu situaciju s utroškom potpornih sredstava Istarske
županije za rad Ceha. Predložio je da se dio (25.000 kn) preraspodijeli za polaganje
ribarskih ispita. Zaključeno je da će se ispitati trajanje, cijena i uvjeti polaganja ispita
za voditelja brodice B i C kategorije.
Pod 5. Razno.
Pod ovom točkom nije bilo prijedloga za raspravu.
Sjednica je dovršena u 14,20 sati.

Zapisnik sastavio:
tajnik,
Eros Sorić

predsjednik
Robert Momić

