SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA
Zagreb 11. lipanj 2018
Predmet: Izvanredna Izborna sjednica Skupštine HTSa-2018.
Poštovani!!
Nakon što je dana 11. lipnja 2018. godine, v.d. Predsjednik HTS-a, sazvao izbornu sjednicu Skupštine HTS-a za
četvrtak 21.lipnja 2018. godine, pokreće se postupak kandidature za Predsjednika Saveza, na način, da Savez na
svojoj web stranici www.hts.hr, publicira nižu obavijest kojom se
POZIVAJU
sve zainteresirane osobe na isticanje kandidature za
PREDSJEDNIKA
HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA
Predsjednika Saveza temeljem čl.43.st.2. Statuta Saveza od 21.lipnja 2008. godine, bira Skupština Saveza na
prijedlog najmanje pet predstavnika u Skupštini i to na mandat koji ističe danom, na koji je bio izabran prethodni
Predsjednik, koji je odlukom Skupštine opozvan–razriješen sa funkcije Predsjednika HTS-a.
Za Predsjednika Saveza može biti predložen ili se kandidirati jedan ili više zainteresiranih kandidata koji su nakon
objave ovog Poziva na web stranici Saveza www.hts.hr, dana 12. lipnja 2018. godine, osiguraju podršku
predstavnika u Skupštini, sukladno naprijed navedenom.
Kandidat za Predsjednika Saveza, nakon objave ovog Poziva na web stranici Saveza www.hts.hr, u obvezi je
dostaviti, preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom, na adresu Hrvatski teniski savez,
Gundulićeva 3/II, 10000 Zagreb, naslovljeno „za izbornu komisiju“ kako slijedi:
1. Izjavu, kojom se isti prihvaća kandidature za Predsjednika Saveza, ovjerovljenu kod Javnog bilježnika,
2. Dokument-dokaz u izvorniku o tome koji ga predstavnici u Skupštini Saveza podupiru,
Poštanska pošiljka kandidata, sa navedenim dokumentima pod točkom 1. i 2. treba biti zaprimljeno u HTS-u,
najkasnije u srijedu 20. lipnja 2018. godine. do 15:00 sati,
Predstavnici u Skupini Saveza koji podupiru kandidata za Predsjednika HTS-a trebaju biti navedeni u
dokumentu-dokaz iz gornje tć.2. ovog Poziva, rednim brojevima od 1 (jedan) pa do najmanje 5 (pet). Pored
rednog broja, potrebno je navesti puno ime i prezime, adresu stanovanja i OIB podupiratelja. Svaki podupiratelj
treba se pored svog imena i prezimena, vlastoručno potpisati, kemijskom olovkom u plavoj boji.
Ako spisak podupiratelja na naprijed navedenom dokumentu-dokazu prelazi na drugu stranu navedenog
dokumenta, redni brojevi na drugoj stranici moraju se obvezno nastaviti nastavnim slijedom.
Na popisu-dokumentu–dokazu koji podupiratelji potpisuju kandidatu za Predsjednika Saveza, na vrhu iznad
spiska podupiratelja treba stajati tekst slijedećeg sadržaja:

PODUPIRATELJI KANDIDATA ZA
PREDSJEDNIKA
HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA
Potpisani predstavnici u Skupštini HTS-a temeljem čl.43.st.2. Statuta Saveza od 21.lipnja 2008. godine
podupiremo kandidaturu, gosp./gđe. (navesti ime i prezime kandidata), za Predsjednika hrvatskog teniskog
saveza, koji će se birati na izbornoj sjednici Skupštine Hrvatskog teniskog saveza, dana 21. lipnja 2018. godine.
Predstavnik u Skuposti oni
jedan te isti predstavnik u
smatrat će se, da potpora
ovlaštena svojom odlukom
Skupštine.

HTS-a, može dati potporu samo jednom kandidatu za Predsjednika. U slučaju, da
Skupštini dadne pisanu potporu dvojici ili više kandidata za Predsjednika Saveza,
tog predstavnika nije pravovaljana za oba ili više kandidata, te je izborana komisija
tog podupiratelja isključiti s popisa podupiratelja pojedinog kandidata, prije izborne

Izborna komisija dužna je nakon što je u izvorniku zaprimila Izjave kandidata za Predsjednika saveza iz točke 1 i
dokumenta-dokaza iz točke 2 naprijed navedenih, da o tome koji predstavnici u Skupštini podupiru kojeg
kandidata, izvijesti Radno Predsjedništvo Skupštine, a isto tako dužna je provjeriti i konstatirali kako slijedi:




dali su kandidati ovjerili svoje izjave,
dali su izjave kandidata sa priloženim spiskom podupiratelja, sukladno naprijed navedenom zaprimljene u
Savezu u zadanom roku.
dali podupiratelji kandidata podupiru samo jednog kandidata

U slučaju da kandidat za Predsjednika HTS-a:




je dostavio ovjerovljenu izjavu ili je dostavio Izjavu koja nije ovjerovljena,
nije u privitku ovjerovljene izjave u izvorniku dostavio valjani dokument-dokaz potpore najmanje 5 (pet)
predstavnika u Skupštini Saveza,
je dostavio ovjerenu Izjavu i u privitku dokument-dokaz, u izvorniku, nakon propisanog roka,

Izborna komisija svojom odlukom odbaciti će predmetnu kandidaturu, kao nepotpunu i pravno nevaljanu.
Napomena:
Molimo sve kandidate, da u svemu poštuju uputa navedenih u ovoj Obavijesti–Pozivu publiciranoj na web stranici
Saveza. www.hts.hr dana 12. lipnja 2018 godine.
S poštovanjem,
HRVATSKI TENISKI SAVEZ
v.d. Predsjednika
Petar Mirić, dipl. ing. građ.

