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SKRAĆENI ZAPISNIK 

Sa 1. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 17. srpnja 2019. godine u 

Zagrebu u Hotelu Panorama. 

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 1. sjednicu Upravnog odbora i 

pozdravila nazočne.  

Od strane Upravnog odbora nazočni:  

Predsjednica: Nikolina Babić 

Članovi UO: B. Ružić, , N. Nakić,  D. Prpić ;P. Barović,  P. Šimić; F. Fantoni; S. Đuranović, R. Budić 

Članovi NO: M. Pepur 

Ostali nazočni prema pozivu predsjednice:  Ž. Pongračić 

Temeljem naprijed navedenog te sukladno Statutu i činjenici da je sjednici UO nazočna većina 

članova , Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka.  

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice UO s prošlog saziva  
2. Prijedlog Odluke o primitku novih klubova članstvo HTS-a 
3. Prijedlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora 
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbornike  
5. Prijedlog Odluke  o prodaji službenog vozila HTS-a 
6. Prijedlog Odluke o isplati regresa 
7. Razno 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika s 15. sjednice UO HTS-a 

Zapisnik je  prihvaćen jednoglasno i bez rasprave. 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o primitku novih klubova članstvo HTS-a 

Nakon  kratke rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi UO HTS-a su prihvaćena je  Odluka o 

primitku sljedećih klubova u članstvo HTS-a: TK Otok, , TK Rokovci  Andrijaševci, TK Stari Jankovci sa 

područja Vukovarsko srijemske županije. 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora 
Nakon provedenog natječaja za izbor izvršnog direktora  na koji se javilo troje kandidata i održanih 
sastanka sa kandidatima, Predsjednica Nikolina Babić uputila je UO svoj prijedlog na raspravu i 
potvrđivanje odluku o izboru Vladimira Jovanoskog za izvršnog direktora HTS-a. 
 
Nakon rasprave Odluka je prihvaćena sa 8 glasova za i 1 glas protiv. 
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Točka 4. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbornike 

Nakon kratke rasprave zaključeno je da će se natječaj provesti nakon 1. 11. za sve izbornike osim za 

Davis Cup izbornika obzirom da se  finalni tjedan DC održava od 18. – 24. 11. 2019. 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke  o prodaji službenog vozila HTS-a 

Jednoglasno se prihvaća  prijedlog o prodaji  jedinog službenog vozila zbog dotrajalosti. 

Točka 6. 

Obzirom da Pravilnikom nije obuhvaćena isplata regresa, UO jednoglasno prihvaća  prijedlog Odluke 

o isplati regresa do neoporezivog dijela. 

Točka 7. 

Na prijedlog predsjednice Nikoline Babić  za dopredsjednike HTS-a jednoglasno imenovani su Franc 

Regina i Neven Nakić . Predsjednica Nikolina Babić izvijestila je članove UO nadolazećem finalnom 

tjednu Davis Cup-a na kojem HTS ima pravo na 50 ulaznica za mečeve na kojima nastupa Hrvatska. 

Obzirom na mali broj ustupljenih ulaznica nakon provedene zainteresiranosti, dokupiti će se potrebni 

broj ulaznica. 

Zapisnik sastavila:  

Željka Pongračić 


