
Dražen Crnogaća, predsjednik Vijeća klubova HVS-a 2016. – 2020. 

Predmet: Podsjetnik na aktivnosti u promatranom razdoblju  

Predsjedanje sjednicama Vijeća: 

1. Pula, 03.12.2016., 130 godina veslanja u Puli, plan i program rada za 2017., izmjene Pravilnika 
o registraciji; 

2. Zagreb, 29.04.2017., izviješća za 2016. , izmjene i dopune Pravila o veslačkim natjecanjima i 
Provedbenih pravila; 

3. Zagreb, 16.12.2017., planovi za 2018., izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća klubova, 
prijem novih članova; 

4. Zagreb, 27.04.2018., izviješća za 2017., tehničke izmjene i dopune Pravila o veslačkim 
natjecanjima i Provedbenih pravila; 

5. Elektronička sjednica, 17.12.2018., izmjene i dopune Statuta, izmjene i dopune Pravilnika o 
registraciji – ovdje posebno zahvaljujem V.K. „JARUN“ i V.K. „SAVA“, na korisnim prijedlozima 
koji su rezultirali dopunom Statuta HVS-a, kao i Poslovnika o radu Vijeća, te gosp. tajniku V.K. 
„CROATIA“ na postavljenom upitu; 

6. Zagreb, 06.07.2019., planovi za 2019., izmjene i dopune Statuta, Poslovnika o radu Vijeća (vidi 
pod toč. 5.), izmjene i dopune Pravilnika o registraciji; 

7. Zagreb, 21.12.2019., planovi za 2020., kandidatura HVS-a za organizaciju SVK 2023., novi 
Pravilnik o registraciji – ovdje posebno pohvaljujem volonterski angažman relevantnog vanjskog 
suradnika. 

U svojstvu predsjednika Vijeća, putem obrazloženih prijedloga, aktivno sam sudjelovao na izradi svih 
gore spomenutih akata. 

U svojstvu predsjednika Vijeća HVS-a, zajedno s gosp. predsjednikom HVS-a i gosp. Glavnim tajnikom, 
aktivno sam sudjelovao u postupcima koji su prethodili sklapanju Ugovora o donaciji između HVS-a i 
„ŽIŽA“ d.o.o. od 10.04.2017. kojim je Ugovorom „ŽIŽA“ d.o.o. na razdoblje od 10.04. 2017. do 
06.02.2022. ustupila HVS-u na besplatno korištenje dva spremišta u objektu „HANGAR“ u Zatonu, te 
po potrebi (za vrijeme treninga i/ili natjecanja) korištenje platoa ispred spremišta, kao i svlačionica i 
sanitarnih čvorova.  

U svojstvu predsjednika Vijeća, uz suglasnost gosp. predsjednika HVS-a i konzultacije s gosp. 
Izbornikom, aktivno sam sudjelovao u nabavi novog pontona privezanog i usidrenog ispred objekta 
„HANGAR“ u Zatonu. Napominjem da predmetni ponton (u cijelosti plaćen od strane „ŽIŽA“ d.o.o.) 
posade članova HVS-a imaju pravo koristiti bez bilo kakve naknade. 

U svojstvu predsjednika Vijeća HVS-a, uz konzultacije s gosp. predsjednikom HVS-a, aktivno sam 
sudjelovao u pripremnim radnjama koje su rezultirale Odlukom Županijske skupštine Šibensko-kninske 
županije od 31.07.2019. o dodjeli koncesije na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu korištenja 
objekta „Ciljni sudački toranj“ u Zatonu i to na rok od 20 godina i uz koncesijsku naknadu od 1,00 kuna 
godišnje.  Predmetna koncesija upisana je u Registar koncesija pod id. brojem 224641. 

U promatranom razdoblju aktivno sam sudjelovao na više sjednica IO HVS-a. 

U promatranom razdoblju, u okviru mogućnosti i prilika, aktivno sam radio na svekolikoj promidžbi 
hrvatskog sportskog veslanja. 

Na kraju ovog pregleda koji se po prirodi stvari nepotpun jer nije moguće zabilježiti baš svaku aktivnost 
zahvaljujem svima koji su mi nesebično pomogli u obnašanju časne dužnosti predsjednika najvišeg tijela 
upravljanja jednim od najuspješnijih nacionalnih sportskih saveza u obitelji HOO-a, sve uz geslo „Svakog 
dana nešto dobro za CRO-veslanje“! 

 

 

Šibenik, 01.09.2020.                                                                            Dražen Crnogaća v.r. 


