
U Zagrebu 12.11.2022.godine 

 

ZAPISNIK 

 

S 16. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 12. studenog 2022. 

godine u 10,30 sati u Hotelu “Hilton” u Rijeci. 

Nazočni: Predsjednica Nikolina Babić 

Članovi UO: F. Regina, N. Nakić, P. Barović, B. Ružić, P. Šimić,(putem Zoom), J. Bajić, G. Širola, 

S. Đuranović  

Ostali nazočni prema pozivu predsjednice:  V. Jovanoski, J. Kostanić, G. Pavlović 

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

većina članova te Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka. 

Predsjednica Hrvatskog  teniskog  saveza,  Nikolina  Babić  otvorila  je  15.  sjednicu  

Upravnog odbora i pozdravila nazočne i predložila dnevni red sjednice. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, a glasalo je osam (8) prisutnih članova UO. 

DNEVNI RED 

1.   Prijedlog skraćenog zapisnika s 15. sjednice UO 

2.   Zapisnici „Rješavanja pitanja koje ne trpe odgodu“ 

3.   Novi sustav  natjecanja - prezentacija  analize  i  prijedlozi  izmjena pravilnika 

4.   Prijedlog Odluke o pristojbama 

5.   Prijedlog Odluke o nagradama za lige i ekipna prvenstva u 2022. godini sa prilogom  

prihvatljivih troškova 

6.   Prijedlog Odluke o izmjeni putnih troškova 

7.   Izvještaj sa obilježavanja 110 godišnjice HTS-a 

8.   Prijedlog odluke o održavanju sljedeće sjednice UO i Skupštine 

9.   Razno 

 

 

 

 

 

 



Točka 1. 

Zapisnik s 15. sjednice jednoglasno je prihvaćen i bez rasprave. 

Točka 2. 

Zapisnici koji ne trpe odgodu prihvaćeni su jednoglasno i bez rasprave. 

Točka 3.  

Odlučivanje po točkama Zapisnika sa sastanka Stručnog odbora; 

Na predloženi kalendar za razdoblje 1.1. - 31.3.2023. godine pod točkom 1. nije bilo 

primjedbi i on je prihvaćen kao što je predložen.  

Pod točkom 1. Prijedloga izmjena Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima i Pravilnika o 

natjecanjima do 10 godina odlučeno je da se nakon 1. 1. 2023. godine sva se natjecanja do 10 

godina trebaju provoditi preko HTS sustava. Preduvjet tome je besplatna registracija svih 

igrača koji nastupaju na natjecanjima do 10 godina, kao i usklađenje Pravilnika za natjecanja 

do 10 godina, gdje će se svakom Odboru omogućiti igranje natjecanja prema  specifičnostima, 

obzirom na zimske turnire i obračun rang listi (Grad Zagreb), za što je potrebno sazvati 

sastanak predstavnika Odbora. Sve je potrebno uskladiti najkasnije do 1. 1. 2023. godine. 

Potrebno je analizirati i razmotriti prijedloge g. Nakića koji sadrži Pravilnik za natjecanja do 10 

godina (Odbor Jug). 

Pod točkom 3. nakon kraće rasprave odlučeno je da se ne smanjuje broj natjecanja 3. ranga u 

odnosu na prošlogodišnji kalendar.  

Pod točkom 4. Odlučeno je da se umanji bodovanje na natjecanjima 3. ranga za 50% te da se 

izradi tablica koja će se putem elektronskog glasanja potvrditi i započinje se primjenjivati 

nakon 1. 1. 2023. 

Odlučeno je da se predložene izmjene Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima, Pravilnika o 

ligaškim natjecanjima i Pravilnika o ekipnim natjecanjima radi premalo vremena za pregled 

materijala, upute na odlučivanje elektronskim putem, s rokom glasanja od 7 dana od dana 

kada materijali budu zaprimljeni. 

Dogovoreno je da se nakon povratka s Davis Cupa u Malagi organizira sastanak s 

predstavnicima klubova koji participiraju u ligama. Predložiti će se i sastanak sa 

predsjednicima OSA vezan uz registraciju i nastupe igrača do 10 godina. 

 

Točka 4. 

Obzirom da se od 2023. godine pristojbe obračunavaju u eurima donijeta je odluka o 

konverziji i prilagodbi visine pristojbi za 2023. godinu.  

Odluka je donijeta jednoglasno s devet (9) glasova za prijedlog. 

 

 



Točka 5. 

Predloženo je da se po završetku ligaških i ekipnih natjecanja u 2022. godini nagrade ekipe 

koje nastupaju na ligaškim i ekipnim natjecanjima, a temeljem opravdanih troškova. 

Pod opravdanim troškovima, smatraju se: kotizacije za nastup, najam igrališta, sudačke 

pristojbe, troškovi prijevoza, smještaja i prehrane igrača.  

Odluka je donijeta s (osam)8 glasova za, s jednim (1) suzdržanim glasom. 

 

Točka 6. 

Predložena je izmjena visine naknade za putne troškove u iznosu od 0,3 eura po kilometru. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen s devet (9) glasova za. 

 

Točka 7. 

Izvješće s obilježavanja 110 godina HTS-a podnijela je predsjednica Nikolina Babić. 

 

Točka 8. 

Predloženo je da se sljedeća sjednica UO i Skupštine HTS-a, održi u Zagrebu u ponedjeljak 19. 

prosinca 2023., nakon čega bi bila održana redovna Skupština Hrvatskog teniskog saveza. 

Članovi Upravnog odbora suglasili su se s prijedlogom. 

 

Točka 9. 

Razno 

1. Prihvaćen je prijedlog odluka o donaciji sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna za 

obilježavanje 50 godina Istarske rivijere. 

2. Prihvaćen je prijedlog o promotivnoj cijeni monografije za klubove u iznosu od 100,00 kuna. 

3. Ponovit će se poziv predsjednicima Odbora koji još nisu, da pošalju izvješća o radu i 

zapisnike sa sjednica za 2021. godinu.  

4. Nakon donošenja novog Zakona o sportu koji počinje s primjenom 1. 1. 2023. potrebno je 

uskladiti Statut HTS i sve akte HTS-a u što kraćem roku. 

 

 

 

Zapisnik sastavio  

Gordan Pavlović 

 


