
ZAPISNIK 
Sa konstituirajuće sjednice ODBORA ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI ZAPAD koja se održala u 

Poreču u ponedjeljak, 11. studenog 2019. godine u prostoru sportske dvorane Žatika, Žatika 

bb, Poreč sa početkom u 18.00 sati. 

 

 

 

Konstituirajuća Skupština sazvana je na prijedlog Izvršnog direktora HTS-a gospodina 

Vladimira Jovanoskog, koji je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Donošenje pravila odbora za sportske aktivnosti, 

2. Izbor tijela odbora: Predsjednik, Upravni Odbor, predstavnik u UO HTS i u SO HTS, 

3. Plan rada za 2020. godinu, 

4. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 

Domaćin današnje Skupštine gospodin Martin Filipović otvorio je sjednicu, pozdravio sve 

prisutne te naglasio veliko zadovoljstvo odazivom na konstituirajuću Skupštinu. Gospodin 

Filipović istaknuo je da se današnja konstituirajuća sjednica mora održati kako bi naš regija 

nastavila kao i do sada, sudjelovati u radu HTS-a, naglasio je da se u u radu naše regije ne bi 

trebao puno toga promijeniti, ali da je zbog promjene Statuta HTS-a neophodno dosadašnju 

Zajednicu (koja je postojala do izglasavanja novog Statuta HTS-a) zamijeniti Odborom za 

sportske aktivnosti. Gospodin Filipović napomenu je da je intencija da se sve ono što je radila 

i zajednica nastavi i u budućnosti. 

Nakon uvodnih riječi gospodin Filipović dao je Skupštini na glasovanje predloženi dnevni red, 

kojeg je Skupština jednoglasno prihvatila.  

Gospodin Filipović dao je Skupštini prijedlog izbora radnih tijela i to: 

ZAPISNIČAR: BRANKO MAROVIĆ 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: Siniša Ivić i Ronald Bertos 

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: Marko Toić i Dario Mužić 

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog radnih tijela. 

 

 

AD 1 

Gospodin Filipović je zamolio gospodina Ivana Cerović da mu se pridruži u izlaganju Pravila 

Odbora za sportske aktivnosti, budući je gospodin Cerović aktivno sudjelovao u izradi istih, te 

je kao dosadašnji predstavnik u UO HTS iz naše regije aktivno sudjelovao u razgovorima sa 

uredom HTS-a. 

 

Prije početka rasprave u ime verifikacijske komisije gospodin Toić obratio se Skupštini i 

izvijestio prisutne da Skupštini prisustvuje 15 predstavnika od mogućih 24 člana Skupštine.  

 



M. Filipović i I. Cerović izlagali su predložena pravila Odbora (Statut) točku po točku, te je 

Skupština aktivno sudjelovala u raspravi. Ono što je posebno bitno za naglasiti nakon rasprave 

je: 

 Pravila Odbora su gotovo identična Statutu do sada postojeće Zajednice 

 Odbor okuplja klubove i županijske saveze iz tri županije: Primorsko-goranske, Istarske 

i Ličko-senjske. 

 Odbor nema pravnu osobnost 

 Tijela Odbora: Skupština, Upravni odbor i Predsjednik 

 Skupštinu čine predstavnici svih klubova članovi HTS (više od 20 registriranih 2 

predstavnika) i svih županijskih saveza 

 Upravni odbor ima 9 članova 

 Predsjednik je predstavnik u UO HTS 

 Odbor bira predstavnika u SO HTS-a 

 Zbog promjena u Statutu HTS-a naša regija više nema predstavnika u Skupštini HTS, 

putem Odbora, nego putem županijskih saveza. 

Pravila Odbora zapad jednoglasno je prihvaćen. 

Na kraju rasprave gospodin Filipović je istaknuo da će naša regija i dalje dobivati 50% sredstava 

koje uplati u HTS (od registracija). 

 

 

AD 2 

Gospodin Filipović otvorio je točku izbora tijela Odbora, te je naglasio da se broj članova UO 

povećao sa 7 na 9, kako bi u budući rad regije bili uključeni i predstavnici županijskih saveza, 

te da kandidata za predsjednika moraju predložiti dva člana Skupštine. Siniša Ivić i Marko Toić 

predložili su Ivana Cerović za Predsjednika, te nije bilo drugih prijedloga. Ivan Cerović prihvatio 

je kandidaturu, a Skupština je jednoglasno izabrala Ivana Cerović za predsjednika Odbora 

Zapad, te za predstavnika u Upravnom odboru HTS-a. 

 

Nakon izbora Predsjednika gospodin Cerović preuzeo je vođenje Skupštine, te je predložio 

izmjene dnevnog reda u vidu da se doda točka izvješće o radu (budući je gospodin Cerović bio 

i dosadašnji predsjednik Zajednice). Predsjednik je predložio i točku dnevnog reda u kojoj bi 

Skupština raspravila situaciju u kojoj se je našao TK Rabac, nastavno na njihov nastup u 1. 

Hrvatskoj teniskoj ligi. Promjene dnevnog reda su jednoglasno prihvaćene, te je dnevni red 

promijenjen na: 

1. Donošenje pravila odbora za sportske aktivnosti, 

2. Izbor tijela odbora: Predsjednik, Upravni Odbor, predstavnik u UO HTS i u SO HTS, 

3. Plan rada za 2020. godinu, 

4. Izvješće o radu za 2019. godinu, 

5. Status TK Rabac u I. Hrvatskoj teniskoj ligi, 

6. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 

 

 



Gospodin Cerović predložio je za članove Upravnog odbora: Marko Toić (TK Kvarner), Branko 

Marović (TS PGŽ), Denis Kurilić (TK Opatija), Ronald Bertos (TK Kastav), Vilim Višak ( TK Lošinj-

Jadranka), Luka Jercog (TS IŽ), Bojana Baznik (TK Rabac) i Martin Filipović (TK Pro 2000). 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Uz navedene članove UO je i Predsjednik Cerović. 

 

Predsjednik Cerović je za člana stručnog odbora HTS-a predložio dosadašnjeg predstavnika 

Vilima Viška. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 3 

Gospodin Cerović izvijestio je sve prisutne članove Skupštine kako je teško planirati točno 

aktivnosti budući izvršenje svih planiranih aktivnosti ovise o budućem financiranju HTS-a. 

Naglasio je da bi naša regija trebala na godišnjoj razini dobiti oko 25.000,00 kn za provođenje 

svojih aktivnosti. U 2020. godini sigurno ćemo organizirati seriju turnira za djecu do 10. godina 

i igraonice do 8 godina, koji se održavaju u periodu od ožujka do rujna. Plan je u rijnu i listopadu 

organizirati seriju turnira za djecu do 9. godini. Turniri do 9. godina pokazali su se jako dobri u 

ovom terminu kako bi se djeca što bolje priviknula na turnire do 10. godina. 

Kao regija organizirati ćemo sigurno i regionalna prvenstva, gdje će nam cilj biti organizirati 

turnire prije državnih prvenstava na otvorenom. 

Uz navedene aktivnosti želja nam je i ove godine organizirati dva kampa i to zimski i ljetni, ali 

organizacij kampova ovisiti će o financiranju od strane HTS-a. 

Detaljan plana za 2020. godinu sastavni je dio ovog zapisnika. 

Plana rada jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

AD 4 

Predsjednik Cerović podnio je izvješće o radu za 2019. godinu. Izvješće su Skupštinari dobili u 

pisanom obliku, koje čini sastavni dio ovog zapisnika.  

Predsjednik Cerović je u izvješću naveo sedam aktivnosti koje su realizirane kroz 2019. godinu, 

a to su: 

1. Igraonice do 9 godina 

2. Raspodjela karata za Davis Cup susrete 

3. Dodatak pravilnika o natjecanjima do 8, 9 i 10 godina  

4. Organizacija regionalnih turnira 

5. Organizacija kampova 

6. Sudjelovanje na skupštinama HTS-a 

7. Odlazak na Euroregione u Trst 

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

 

 



AD 5 

Predsjednik Cerović izvijestio je Skupštinu o nedavnim događanjima koja su vezana uz odluku 

o izbacivanju TK Rabac iz I. Hrvatske teniske lige. TK Rabac odlukom HTS-a izbačen je iz Lige 

zbog navodnih proceduralnih grešaka prilikom nastupa momčadi do 14. godina.  

Skupštini se obratio predsjednik TK Rabac Edi Župičić, koji je Skupštini iznio stav i mišljenje TK 

Rabac koji smatra da se nisu ogriješili o Pravilnik o ligaškim natjecanjima, te je naglasio da su 

postupili upravo po naputku djelatnice ureda HTS-a. Predsjednik TK Rabac najavio je žalbu na 

navedenu Odluku. 

Još nekoliko članova Skupštine uključilo se u raspravu te su svi naveli da Odluka HTS-a nema 

uporište u Pravilima, te da je donesena Odluka vrlo nepravedna prema TK Rabac.  

Predsjednik Cerović je na kraju rasprave također naveo da smatra kako je Odluka 

neutemeljena, te se nada da će HTS prihvatit žalbu. 

Predsjednik je predložio da se Skupština službeno izjasni o svemu navedenom, te ukoliko se 

Skupština složi naš Odbor službeno će se obratiti HTS-u i tražiti poništenje ove odluke. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 6 

Pod ovom točkom Skupština je raspravljala o što boljoj suradnji klubova i mogućoj organizaciji 

turnira. Gospodin Greblo je predložio organiziranje Odbora u kojem bi bili klubovi (odnosno 

nihovi predstavnici) koji organiziraju turnire (pogotovo one međunarodne). Prijedlog 

gospodina Grebla je jednoglasno prihvaćen.  

Gospodin Greblo je naveo da će kao prvi korak nove suradnje u našoj regiji najbolji igrač/ica 

do 12. godina imati WC na međunarodnom turniru u Novigradu u ožujku 2020. godine. 

 

Skupština je završila sa radom u 19.30. 

  

 

U Rijeci, 11. studenog 2019. 

 

Sastavio zapisničar Branko Marović 

 

 

 

       Zapisničar                                        Ovjerovitelj zapisnika                   Ovjerovitelj zapisnika      

Branko Marović, v. r.                                Siniša Ivić, v. r.                               Ronald Bertos, v. r. 

 

 

____________________               ____________________                   __________________ 



 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU 

TENISKE ZAJEDNICE ISTRE I PRIMORJA - ODBOR ZAPAD 

 

 

Upravni odbor (odbor delegata) u zadnje dvije godine održao je dvanaest službenih sjednica. Uz 

službene sastanke vođeno je jako puno neslužbenih razgovora i dogovora, koji se u periodu 

organiziranja kampova ili turnira vode svakodnevno. O svim službeni sastancima Upravnog 

odbora/odbora delegata postoje pisani zapisnici. 

 

U nastavku bi izdvojili bitne odluke i stavovi koji su zaključeni unutar naše regije: 

 

1. IGRAONICE DO 9 GODINA 

U 2016. godini organizirali smo prvi puta igraonice/turnire do 9 godina, koja su se pokazale 

vrlo uspješne. Izabrali smo naziv igraonice, a ne turniri, zbog problema liječničkih pregleda. U 

2017. i 2018. godini  igraonice su  ponovno organizirane (rujan, listopad i studeni). U 2018. 

godini čak smo morali ždrijeb odvojiti na dječake i djevojčice zbog velikog odaziva. 

 Ove godine natjecanja se odvijaju upravo sada, te je ostao još za odigrati masters, koji će se 

održati u Kastvu. Na svakom natjecanju ove godine nastupilo je između 20 i 40 djece što je 

ponovno odličan broj. 

Smatramo da su ova natjecanja odličan temelj za turnire do 10 godina.  Nadamo se da će i HTS 

prepoznati važnost službene registracije i ove dobne skupine kako bi se problem liječničkih 

dozvola riješio.. Ovu problematiku smo preko svog stručnog povjerenika predstavili i na 

stručno odboru HTS-a. Napominjemo da se natjecanja do 9 godina po ovakvom principu 

odvijaju samo u našoj regiji. 

 

 

2. RASPODJELA KARATA ZA DAVIS CUP SUSRETE 

Prilikom organizacija Davis Cup susreta u Hrvatskoj od 2016. godine do 2018. godine svaka 

regija je dobila određeni broj karata. Za svaki domaći susret karte su transparentno podijeljene 

među klubovima. 

 

3. DODATAK PRAVILNIKA O NATJECANJIMA DO 8, 9 I 10 GODINA  

Donijeli smo dodatak pravilnika za teniske igraonice do 8 i 9 godina, te za turnire do 10 godina. 

Primijetili smo da prilikom organizacije turnira do 10 godina organizator proizvoljno tumače 

neka pravila iz samo Pravilnika, te smo se odlučili napraviti dodatak, kako bi svim 

natjecateljima, roditeljima i trenerima bilo lakše pratiti natjecanja, a da sva natjecanja i 

igraonice budu organizirane na jednak način.  

Ovaj pravilnik uvelike je pomogao da se prije svega turniri do 10. godina u svakom klubu 

održavaju po identičnim pravilima. 

 

 

4. ORGANIZACIJA REGIONALNIH TURNIRA 

U 2016. i 2017. godini organizirali smo regionalna prvenstva. U  ove dvije godine to nije bilo 

obvezno, ali smo mi kao regija ova natjecanja održali. To se je pokazalo vrlo korisnim i dobrim 

pogotovo u 2017. godini, kada smo sva reginonalna natjecanja u svim kategorijama organizirali 

u ožujku i travnju, čine su naši natjecatelji mogli ostvariti bolje plasmane na rang listi prije 

održavanja Prvenstava Hrvatske. U 2018. godini i 2019. godini HTS je u kalendar stavio 



obaveznu organizaciju regionalnih prvenstava, što smo mi kao regija i proveli. Kroz tijela HTS-

a trudimo se da regionalna prvenstva se organiziraju prije državnih prvenstava. 

 

5. ORGANIZACIJA KAMPOVA 

Zadnjih tri godine regija je organizirala teniske kampove. Veliku pomoć u organizaciji kamova 

pružio je Teniski savez Primorsko-goranske županije. Kampovi su sjajno prihvaćeni od djece i 

roditelja. Kampovi se organiziraju za dvije dobne skupine (12/14 i 16/18). Ukoliko imamo 

dovoljno sredstava organizirali smo dva kampa godišnje, jedan na zemlji, a drugi prije državnih 

dvoranski prvenstava, zbog nedostatka natkrivenih terena u našoj regiji. Plan je i krajem 2019. 

i početkom 2020. organizirati teniske kampove kao pripremu za dvoransko prvenstvo. Ukupni 

trošak kampa kreće se od 12 do 25 tisuća kuna, što ovisi o više faktora (trajanje kampa, vrijeme, 

borja sudionika). Kampovi su obično trajali 3 ili 4 dana, gdje su svi troškovi bili plaćeni, osim 

prijevoza do i od mjesta održavanja kampa. 

 

6. SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINAMA HTS-A 

Mi kao regija sudjelovali smo aktivno u radu svake Skupštine HTS-a. Na svim Skupštinama bili 

smo prisutni sa najmanje 5 delegata, te smo u svakoj raspravi aktivno sudjelovali u svrhu 

boljitka Hrvatskog tenisa. Na svim Skupštinama HTS-a delegati regije su nastupali zajednički, 

odnosno zastupali su iste ciljeve, zahtjeve i rješenja. 

 

 

7. ODLAZAK NA EUROREGIONE  

Nakon jedne godine pauze, zbog preklapanja sa finalom Davis Cupa u 2016. godini, svake 

godine je ekipa iz naše regije nastupala na međunarodnom natjecanju Euroregione, koje se 

održava u blizini Trsta u Italiji, u kategoriji do 10 godina. Nastupiti ćemo i ove godine, gdje 

regija pokrije troškove prijevoza i trenera. 

 

 

U Rijeci, 09. studenog 2019. 

 

 

Ivan Cerović 



 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU ODBORA ZAPAD 

 

Odbor delegata Zapad u 2020. godini nastaviti će raditi na unapređenju tenisa na području koji 

obuhvaća djelovanje Odbora, a što je do sada formalno bila Zajednica teniskih udruga.  

 

Za 2020. godinu predlaže se : 

1. Organiziranje deset turnira do 8 i 10 godina s naglaskom da razmak između dva turnira bude 

barem 14 dana 

2. Organiziranje regionalnog mastersa do 10 godina kroz dva dana (svaki susret na dva dobivena 

seta) 

3. Organiziranje serije turnira za završnim mastersom do 9 godina 

4. Organiziranje momčadskog natjecanja do 12 godina.  

5. Organizacija regionalnih prvenstava. Regionalna prvenstva organizirala bi se u periodu prije 

prvenstva Hrvatske na otvorenom u pojedinoj kategoriji. 

6. Organiziranje teniskih kampova. Kampovi bi se organizirali u dvije dobne skupine, do 14 i 18 

godina. U dvije skupine na kampu bi nastupilo po deset najbolji djevojčica i dječaka iz naše 

regije prema rang list HTS-a.  

7. Organiziranje teniskih kampova u zimskom periodu. Ovi kampovi su zamišljeni kao priprema 

za dvoranska prvenstva Hrvatske i moraju se održavati van područja naše zajednice. Kampovi 

bi se organizirali u dvije dobne skupine, do 14 i 18 godina. U oba dvije skupine na kampu bi 

nastupilo po šest najbolji djevojčica i dječaka iz naše regije prema rang list HTS-a. 

8. Daljnje aktivno sudjelovanje u radu svih tijela HTS, te kroz naš rad unaprijediti status naše 

regije i pomoći u razvoju tenisa. 

 

Realizacija svega navedenog uvelike ovisi o financijskim sredstvima koja će nam biti uplaćena od strane 

Hrvatskog teniskog saveza u vidu 50% uplata klubova iz naše regije prema HTS-u.  

 

Ivan Cerović 


