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SKRAĆENI ZAPISNIK 

S 10. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 11. lipnja 2021. u 17.00 

sati u Uredu HTS- Gundulićeva 3 i putem ZOOM aplikacije 

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 10. sjednicu Upravnog 

odbora i pozdravila nazočne.  

Od strane Upravnog odbora nazočni:  

Predsjednica: Nikolina Babić 

Članovi UO: F. Regina, M. Matić, B. Ružić. M. Pavić, M. Švigir, P. Šimić. J. Bajić. Barović, N. 

Nakić 

Ostali nazočni prema pozivu predsjednice:  V. Jovanoski, J. Kostanić ,  Ž. Pongračić, Iva 

Čogelja Juras 

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

većina članova (10 članova), Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka.  

 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje i verifikacija skraćenog zapisnika s 9. sjednice UO HTS-a 
2. Verifikacija odluka o pitanjima koja ne trpe odgodu (čl. 47. st. 6  Statuta HTS-a)  

a) Zapisnik – 19. ožujka 2021. 
b) Zapisnik – 19. travnja 2021. 
c) Zapisnik – 6. svibnja 2021. 
d) Zapisnik – 18. svibnja 2021. – putem ZOOM aplikacije 

 

3. Prijedlog Strategije razvoja teniskog sporta u Republici Hrvatskoj  
4. Revizorsko izvješće HTS-a za 2020. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima 
6. Prijedlog Odluke o prijemu novih klubova u članstvo HTS-a 
7. Razno 

 
 
 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika s 9. sjednice UO HTS-a 

Zapisnik je  prihvaćen  jednoglasno i bez rasprave. 

Točka 2. 

Verifikacija odluka o pitanjima koja ne trpe odgodu (čl. 47. st. 6  Statuta HTS-a) 

Odluke su verificirane jednoglasno. 
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B. Ružić predložio je da Ured HTS-a predloži raspored državnih prvenstava HTS-a OSA-i i 

nakon  što oni potvrde da se šalje na UO HTS-a jer se radi o političkom pitanju o kojem 

odlučuje UO HTS a ne o stručnom pitanju. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Točka 3. 

Prijedlog Strategije razvoja teniskog sporta u Republici Hrvatskoj  
 

Predsjednica N. Babić prije početka predstavljanja Strategije upoznala je članove UO o 

načinu realizacije Strategije. Cilj je svake godine donijeti akcijski plan i na kraju godine 

podnijeti izvješće. Strategija je podloga za podnošenje prijedloga projekata prema EU. Svi 

predsjednici OSA upoznati su sa Strategijom i zamoljeni za podnošenje prijedloga kao i svi 

članovi HTS-a. 

Prijedlog će biti pripremljen za slijedeću Skupštinu HTS-a 

Točka 4.  

Revizorsko izvješće HTS-a za 2020. godinu 
 

P. Šuica ukratko je izložila revizorsko izvješće koje su članovi UO dobili u pisanom obliku. 

Predsjednica je napomenula da je revizorsko izvješće pozitivno, ispunjeni su svi planovi bez 

obzira na smanjene prihode od HOO-a i HEP-a i pandemiju. 

jednoglasno izglasano  

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima 
 

Izvršni direktor prezentirao je Odluku o izmjenama i dopunama pravilnika i dodatno pojasnio 
po točkama što se točno mijenja. Tablicu 13.4 treba izmijeniti na način da svi drugo plasirani 
idu dalje i da nema preračunavanja za najboljeg drugog, te se treba od slijedeće godine 
maknuti iz bodovanja sudjelovanje u parovima bez pobjede. 
 
U raspravi u kojoj su sudjelovali predsjednica, M. Švigir, M. Pavić, B. Ružić i izvršni direktor 

izglasano  je jednoglasno 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o prijemu novih klubova u članstvo HTS-a 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

Točka 7. 
Razno 

Predsjednica N. Babić izvijestila je članove UO o povratu sredstava na račune OSA u iznosu 
od 400.000 tisuća kuna u kojem su dodatna sredstva od 24.000 kuna za pokriće 
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administrativnih troškova. Dodatno nagraditi će se nabolje rastući OSA prema kriterijima 
koje će izraditi Ured HTS-a prema naputcima svih predsjednika OSA.  
Obzirom da klubovi ne izvršavaju svoje obaveza plaćanja kotizacije za organizaciju turnira na 
vrijeme, predsjednica je predložila da se za prijavljene turnire izdaju predračuni. Prijedlog je 
izglasan jednoglasno. 
 
Predsjednica je izvijestila članove UO izvanrednim izborima za Tennis Europe zbog 
nemogućnosti odlučivanja. 
 
Zapisnik sastavila:  

Željka Pongračić 


