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Z A P I S N I K 

2. sjednice Upravnog odbora Zbora teniskih sudaca Hrvatske održane 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 
12.00 sati u prostorijama Hrvatskog teniskog saveza u Zagrebu. 

 

OTVARANJE SJEDNICE 

Sjednicu je otvorio predsjednik ZTSH Marin Mikša. 
 
Prisutni članovi: Marin Mikša, Nikola Srečec, Mila Mandl, Ivan Markanović, Anja Vreg, Tajna Lukas Rečić (HTS), 
Adelka Činko (video konferencija). 
Ostali prisutni: Miroslav Zečić, direktor HTS-a 
Opravdano odsutni: Alex Humski, Tihomir Sinobad 
 

DNEVNI RED 

1. Izbor zapisničara 
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka UO ZTSH održanog 21.7.2017. 
3. Novčana naknada za tajnika 
4. Nacionalni i međunarodni turniri za 2018. iz kalendara HTS-a i HTSV-a 
5. Školovanje novih sudaca za kalendar 2018. 
6. Pristup ITF portalu 
7. Dugovanja prema članovima 
8. Dobava i podjela ZTSH oprema (majice, prsluci, čipovi,...) 
9. Razno 

 
Rad sjednice odvijao se prema utvrđenom dnevnom redu, a sjednicu je vodio predsjednik ZTSH Marin Mikša. 
 

Točka 1. 
 

Predsjednik Marin Mikša predložio je Ivana Markanovića za zapisničara. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 
Točka 2. 

 
Zapisnik sa sastanka UO ZTSH održanog 21.07.2017. usvojen je bez rasprave. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

Točka 3. 
 

Nakon rasprave, dan je na glasanje prijedlog o iznosu od 500,00 kuna mjesečno kao novčana naknada za poslove 
tajnika. Predviđena je i revizija iznosa u proljeće 2018. godine. Iznos će se isplaćivati kvartalno.  
Prijedlog je usvojen sa 6 glasova za i 1 suzdržanim (Ivan Markanović).   
 

Točka 4. 
 

Gospodin Miroslav Zečić predstavio je plan Hrvatskog teniskog saveza za kalendarske godine 2018. i 2019. Cilj 
Saveza je prelazak u viši rang pri Tennis Europe-u kako bi se dobilo veći broj turnira za mlađe dobne skupine i 
samim time ulagalo u budućnost tenisa. Ako se cilj ispuni svaka bi regija dobila po jedan novi turnir (ukupno 6). 
Plan je također povećati kvalitetu nacionalnih turnira i to smanjivanjem njihova broja za 10%. Plan Saveza za 
profesionalne turnire je organizacija 10 profesionalnih turnira godišnje.  
Gospodin Zečić je također rekao kako se očekuje rješavanje situacije NTC-a.  
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Nakon rasprave odlučeno je kako će Marin Mikša kontaktirati HTSV, tj. dogovoriti sastanak s gospodinom Petrom 
Mirićem oko pokušaja razvoja novih odnosa između ZTSH-a i HTSV-a. 
 

Točka 5. 
 

Školovanje novih sudaca provodit će se sukladno broju turnira i ako se utvrdi potreba za novim sucima. Adelka 
Činko, voditeljica školstva, naglasila je potrebu za osvježavanjem znanja trenutnim sucima, pogotovo vrhovnim 
sucima. Iznijela je plan održavanja predavanja za vrhovne suce koji bi trebali biti održani u listopadu i prosincu 
2017. godine po regijama. Te će se također organizirati predavanje za postojeće glavne suce u prosincu 2017. 
Ukoliko novi program za vrhovne suce, tj. vođenje turnira bude gotov do tada i on će biti prezentiran, a ako ne 
odradit će se predavanja bez tog dijela.  
Dogovoreno je da se napravi nova strategija razvoja i napretka sudaca u ZTSH uz potpunu podršku HTS-a.  
Plan je također odrediti i način ocjenjivanja nacionalnih glavnih sudaca na nacionalnim turnirima od strane 
vrhovnog suca ili prisutnog certificiranog suca. 
 

Točka 6. 
 

Pristup portalu ITF Officiating imat će Adelka Činko, Mila Mandl i Suzana Knežević (kao predstavnik HTS-a).  
Nakon rasprave i glasanja, jednoglasno je potvrđena ta odluka. 
ZTSH će pripremiti, a ured HTS-a poslat zahtjev na ITF Officiating s molbom dodjeljivanja prava za pristup portalu 
za gore navedene osobe. 
 

Točka 7. 
 
Nakon uvida u zatečeno stanje novog UO ZTSH, otkriven je još jedan dug prema sucima. Radi se o ligaškom 
susretu u Donjem Miholjcu. TK Donji Miholjac dužan je isplatiti suce Vergaša, Šestu, Kubičeka i Ljubića iznosima 
predviđenim po pravilniku za neodigran ligaški susret. Kako TK Donji Miholjac nije u dvije godine bio u mogućnosti 
ispuniti isti, dug će pokriti ZTSH. Tajnik će prikupiti podatke sudaca i uputiti zahtjev za plaćanje po odluci. 
Nakon rasprave zaključeno je da su time pokriveni svi stari dugovi prema članovima ZTSH (Osim NTC-a za sezonu 
2016./17.), te da ZTSH i HTS u budućnosti trebaju zajednički djelovati kako bi se prisililo organizatore da ispoštuju 
svoje obveze prema sucima. 

 
Točka 8. 

 
U skladištu HTS-a utvrđen je broj od 150 majica ZTSH-a, raznih veličina. Odlučeno je kako će se te majice podijeliti 
članovima ZTSH-a na predstojećim turnirima i seminarima. Također je odlučeno kako će Ivan Markanović i Marin 
Mikša zatražiti više ponuda za novom opremom te iznijeti prijedlog nabave iste na sljedećoj sjednici UO-a. Ponude 
će se zatražiti i za izradu čipova za ždrijeb 
 

Točka 9. 
 

Mila Mandl, kao predstavnica u Stručnom odboru HTS-a, iznijela je zaključke sa sjednice te je određeno kako će 
predstavnici Stručne ZTSH izraditi prijedlog pravilnika o kažnjavanju koji će se uputiti tijelima HTS-a. Tajnik ZTSH 
uz koordinaciju ureda HTS-a, nakon odluke UO ZTSH, provesti će prebacivanje novčanih sredstava ZTSH iz 
Privredne banke u Zagrebačku banku, kako bi HTS i ZTSH imali račun u istoj banci i kako bi se poslovanje ZTSH 
učinilo bržim i transparentnijim. Pristup računu preko internet bankarstva imat će osim HTS-a i tajnik. Svu 
financijsku papirologiju i dalje će, prema pravilniku, za ZTSH obavljati ured HTS-a.  
Tajnik će također kontaktirati web administratore kako bi prilagodile stranice ZTSH na web stranici www.hts.hr. Uz 
to plan je proširiti i online aplikaciju za suce, na kojoj bi po novom trebale biti sve delegacije i ankete, te vijesti i sva 
službena dokumentacija ZTSH.  
 
Završeno u 14.30 sati. 
 
ZAPISNIČAR 
Ivan Markanović 


