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SKRAĆENI ZAPISNIK 

Sa 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 29. 10. 2019. godine u Zagrebu u 

Uredu HTS-a 

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 2. 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:  V. Jovanoski, J. Kostanić  i Ž. Pongračić 

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

članova , Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka. Na prijedlog predsjednice točka 5. je 

izbačena iz dnevnog reda sjednice. 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora  
2. Verifikacija pitanja koje ne trpe odgodu 
3. Izvješće sa „Noći hrvatskog tenisa“ 
4. Budžet na dan 31. kolovoza 2019. 
5. Prijedlog Odluke o bruto iznosu bonusa za izbornika Željka Krajana 
6. Izvješće sportske direktorice  
7. Prijedlog Odluke o kandidaturi za nagradu „Matija Ljubek“ 
8. Prijedlog Pravilnika o ligaškim natjecanjima 
9. Prijedlog Pravilnika o ekipnim natjecanjima 
10. Prijedlog ponude tvrtke Tournament Software za vođenje turnira i rang lista 
11. Razno 

 

U ime UO HTS-a predsjednica N. Babić zaželjela je dobrodošlicu novom članu UO Mati Matiću. 

 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika s 1. sjednice UO HTS-a 

Zapisnik je  prihvaćen jednoglasno i bez rasprave. 

Točka 2. 

Verifikacija pitanja koje ne trpe odgodu 

Pitanja koja ne trpe odgodu verificirana su jednoglasno i bez rasprave. 

1. Odluka o održavanju donatorske večeri 
2. Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora donatorske večeri 
3.  Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Punčec & Palada 

 4. Odluka o dodjeli priznanja za djelovanje u teniskom športu 
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 5.  Odluka o formatu i lokacijama igranja Masters natjecanja u kategorijama do 13 i 15 

godina. 

Točka 3. 

Izvješće sa „Noći hrvatskog tenisa“ 
 

Predsjednica Nikolina Babić izvijestila je članove o provedenoj donatorskoj Noći hrvatskog tenisa na 

kojoj su prikupljena sredstva za mlade talentirane tenisače. Pohvalila je organizaciju događaja koji je 

po prvi puta u hrvatskoj teniskoj povijesti organiziran na ovakav način. Na donatorskoj noći 

sudjelovala su mnoga poznata lica iz svijeta tenisa, DC reprezentativci, FC reprezentativke, juniorski 

reprezentativci i mnogi drugi. Na Noći hrvatskog tenisa dodijeljene su nagrade i priznanja za 

djelovanje u teniskom sportu. N. Nakić također je pohvalio organizaciju Noći hrvatskog tenisa koja je 

bila sjajno popraćena u medijima. 

Točka 4. 

Budžet na dan 31. kolovoza 2019. 

Predsjednica N. Babić prezentirala je stanje proračuna HTS-a  koje su članovi UO primili u pisanim 

materijalima. Naglašeno je da je HOO u planu za 2020. godinu za HTS povisio stavke za pripreme i 

natjecanja za 350.000,00 kuna. Očekujemo da će plan biti nešto veći od planiranog na prihodovnoj 

strani te da će konačan rezultat biti pozitivan. 

Točka 5. 

Izvješće sportske direktorice 

Sportska direktorica naglasila je da su pripreme za DC Madrid u tijeku, da je tehnički dio odrađen, te 

da će DC reprezentacija po prvi puta imati službene trenirke. Ove godine na Tennis Europe 

mastersima Hrvatska je bila zemlja sa najviše predstavnika (5), te je ovaj puta najuspješnija bila Petra 

Marčinko koja je osvojila Masters do 14 godina. Od ostalih rezultata istaknula je Milija Poljička koji je 

sa 15 godina nastupio na ITF turnirima i postigao značajne rezultate. U pripremi je novi kalendar 

natjecanja sa novim sustavom natjecanja i ugovori za igrače koji će nakon ocjene Stručnog odbora biti 

proslijeđeni UO na donošenje.  

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o kandidaturi za nagradu „Matija Ljubek“ 

Na prijedlog predsjednice Nikoline Babić   jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se HOO-u uputi 

nominacija za našeg tenisača Boru Jovanovića za nagradu „Matija Ljubek“. Prijedlog o nominaciji TK 

Osijek za nagradu Matija Ljubek izglasan je ranije na sjednici UO u Vinkovcima. 

 

Točka 10. 

Prijedlog ponude tvrtke Tournament Software za vođenje turnira i rang lista 

Izvršni direktor Vladimir Jovanoski predložio je članovima UO da zbog kontinuiranih informatičkih 

problema zbog kojih imamo problema sa rang listama prihvatimo službenu ponudu za kupnju 

programa koje koristi ITF. Stari program koji koristimo zastario je i nije moguće ga više popravljati. 

Cijena je 3.150,00 eura godišnje, a sama instalacija softvera je 2.100,00 eura  jednokratno. Prijedlog 

je jednoglasno prihvaćen. 



 

3 
 

 

Točka 8. i 9.  

Pravilnici o ligaškim i ekipnim natjecanjima 

M. Pavić detaljno izlaže izmjene i dopune Pravilnika o ligaškim i ekipnim natjecanjima koji se nalaze u 

pisanim materijalima za sjednicu UO, a koje su pripremili Mihovil Švigir,Bojan Ružić i Mario Pavić. 

Napomenuo je da je radna skupina koja je sudjelovala na izmjeni pravilnika vrlo studiozno prihvatila 

zadatak izmjena i dopuna, pa su također i terminološki usklađeni. Vodili su se interesima hrvatskog 

tenisa, a to je omasovljenje klubova sa domaćim igračima. Nakon rasprave pravilnici su jednoglasno 

prihvaćeni, te će se objaviti na službenim stranicama HTS-a. 

Točka 11.  

Razno. 

Na prijedlog Predsjednice jednoglasno je prihvaćeno imenovanje Lovre Rončevića predsjednikom 

Stručnog odbora HTS-a. Osnovani su svi Odbori za sportske aktivnosti  osim Odbora Istok za koji se 

očekuje da će biti u najkraće moguće vrijeme.  Na prijedlog Predsjednice za nagradu Franjo Bučar 

jednoglasno je prihvaćena je nominacija DC reprezentacije za državnu nagradu Franjo Bučar. 

Redovna godišnja Skupština i UO HTS-a održat će se u tjednu od 9. – 13. 12. 2019. 

TK Varteks i TK Rabac izbačeni su  u III.  ligu (TK Varteks je najprije  igrački ispao iz I. u II. ligu, a TK 

Rabac iz I. lige)  zbog nepoštivanja pravilnika o ligaškim natjecanjima. 

 

Zapisnik sastavila:  

Željka Pongračić 


