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SKRAĆENI ZAPISNIK 

S 11. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 7. rujna 2021. u 12.30 

sati u hotelu Westin, Zagreb 

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 11. sjednicu Upravnog 

odbora i pozdravila nazočne.  

Od strane Upravnog odbora nazočni:  

Predsjednica: Nikolina Babić 

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

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

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

većina članova (9 članova), Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka.  

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje i verifikacija skraćenog zapisnika s 10. sjednice UO HTS-a 
2. Verifikacija odluka o pitanjima koja ne trpe odgodu (čl. 47. st. 6  Statuta HTS-a)  

a) Zapisnik – 25. kolovoza 2021. 
 

3. Prijedlog Odluke o odabiru najboljeg kluba 
4. Informacija o načinu provođenja Pravilnika o registraciji igrača i klubova 
5. Izvještaj o naplati kotizacija turnira za 2021. 
6. Prijedlog Odluke o prijemu novog kluba u članstvo HTS-a 
7. Razno 

 
 
 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika s 10. 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) 

Odluka je verificirana jednoglasno. 

 

 

 

Točka 3. 



 

2 
 

Prijedlog Odluke o odabiru najboljeg kluba 
 

Izvršni direktor je napomenuo da je tablica bodovanja na web stranici te prema tome naviše 

bodova ima HTK Zagreb i on je najbolji klub za 2020. godinu. 

jednoglasno izglasano  

 

Točka 4.  

Informacija o načinu provođenja Pravilnika o registraciji igrača i klubova 
 

Predsjednica N. Babić  ukratko je izložila prijedlog načina provođenja registracije klubova. 

Izvršni direktor V. Jovanoski napomenuo je da imamo desetak klubova koji čekaju učlanjenje 

u HTS te bi pojednostavljenom procedurom i autentičnim tumačenjem Skupštine ubrzao se 

primitak klubova, te na taj način povećao broj natjecatelja. 

Nakon rasprave izglasano  je jednoglasno 
Točka 5. 

Izvještaj o naplati kotizacija turnira za 2021. 
 
Predsjednica N. Babić izvijestila je članove UO o poteškoćama u naplati kotizacija za turnira i 
korištenju sredstava po odborima. Naglasila je da još ove godine neće se ići sa predračunima, 
no ukoliko naplata ostane na ovoj razini biti će to prijedlog za slijedeću godinu. Klub koji ne 
podmiri dugovanja iz prethodnog razdoblja neće biti uvršten kao organizator turnira. 
Predsjednica je zamolila  
 
Nakon rasprave izglasano  je jednoglasno 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o prijemu novih klubova u članstvo HTS-a 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

Točka 7. 
 
Predsjednica je izvijestila članove UO izvanrednim izborima za Tennis Europe zbog 
nemogućnosti odlučivanja, te da HTS je kandidirao nju za članicu TE Boarda. Izbori su za dva  
tjedna te se očekuje da će kandidat Ivo Kaderka koje podupiremo pobijediti i da će 
predsjednica N. Babić dobiti mjesto potpredsjednice TE Boarda.  Predsjednica je izvijestila i o 
ponovnoj žalbi Vatrosalava Šrajera na rješenje Ministarstva uprave, te se očekuje da će biti 
riješeno pozitivno. Na sljedećoj sjednici UO imat ćemo više informacija o finalnom DC tjednu. 
Predsjednica je također izvijestila da je izabrana u Vijeće HOO-a 
 
Zapisnik sastavila:  

Željka Pongračić 


