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SKRAĆENI ZAPISNIK 

S 14. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog teniskog saveza održane 23. svibnja 2022. u 12.00 

sati u prostorijama hotela Hilton Garden Inn 

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, Nikolina Babić otvorila je 14. sjednicu Upravnog 

odbora i pozdravila nazočne.  

Od strane Upravnog odbora nazočni:  

Predsjednica: Nikolina Babić 

Članovi UO: F. Regina, M. Švigir, N. Nakić, P. Barović. P. Šimić, J. Bajić, G. Širola 

Članovi NO: M. Pepur 

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

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

članova te Upravni odbor ima kvorum za potvrđivanje odluka.  

Predložena je dopuna dnevnog reda sa točkom: Anex Ugovora o službenoj lopti za 2022. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje i verifikacija skraćenog zapisnika s 13. sjednice UO HTS-a 
2. Verifikacija pitanja koje ne trpe odgodu  
3. Financijsko izvješće za 2021. godinu 
4. Revizijsko izvješće za 2021. godinu 
5. Prijedlog Odluke o humanitarnoj donaciji za obitelj Kristijana Schneidera 
6. Informacija o provedbi Odluke o održavanju 100 godina HTS-a 
7. Izvještaj o provedenim natjecanjima Cro Pro Tour 
8. Prijedlog Anexa ugovora o službenoj loptici HTS-a za 2022. 
9. Razno 

 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika s 13. 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. 

Točka 3. 

Financijsko Izvješće za 2021. 
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Predsjednica N. Babić zamolila je P. Šuica da ukratko obrazloži fin izvješće. Nakon kratkog 

osvrta Predsjednica je zahvalila svim članovima UO i Uredu HTS-a na uspješno odrađenim 

projektima koji su prošle godine bez obzira na pandemiju odrađeni prema najvišim 

standardima ITF-a. Prihodi su stabilni, te su zadržani svi najvažniji sponzori.  

Izvješće je primljeno na znanje i proslijeđeno Skupštini na prihvaćanje. 

Točka 4. 

Revizorsko izvješće za 2021. 

Članovi UO dobili su revizorsko izvješće u pisanim materijalima. P. Šuica izvijestila je članove 

UO da je reviziju obavila tvrtka koja je radila i prošle godine te da nisu nađene nepravilnosti u 

vođenju poslovanja.  

Izvješće je primljeno na znanje i proslijeđeno Skupštini na prihvaćanje. 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o humanitarnoj donaciji za obitelj Kristijana Schneidera 
 

Predsjednica je upoznala članove UO o inicijativi da se donira iznos od 10.000 kuna obitelji 

pokojnog Kristijana Schneidera. Kristijan je ostavio značajan trag u HTS-u treniravši najbolje 

juniore i juniorke HTS-a.  

Nakon rasprave prijedlog je jednoglasno prihvaćen uz uvjet da se provede uz najmanji mogući 

dodatni trošak. 

Točka 6. 

Informacija o provedbi Odluke o održavanju 100 godina HTS-a 
 
Predsjednica, M. Švigir i izvršni direktor izvijestili su dosadašnjim pripremama, te je 
predsjednica najavila posebnu sjednicu o toj temi. Predložen je datum 21. rujna. 
 

Točka 7. 

Prijedlog Anexa ugovora o službenoj loptici HTS-a za 2022. 

Izvršni direktor HTS-a izvijestio je članove UO o izvanrednom stanju na tržištu teniskih loptica 

izazvanih pandemijom u ratom u Ukrajini zbog čega je došlo do poskupljenja od više od 12 

posto. Prema odredbama ugovora kojima je uređeno da ukoliko dođe do promjena da je 

potrebno napraviti dodatak ugovoru. Ostale odredbe o količini besplatnih loptica za HTS se 

ne mijenjaju.  

Nakon rasprave prijedlog dodatka ugovoru jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 
 



 

3 
 

Točka 8. 
Izvještaj o provedenim natjecanjima Cro Pro Tour 

 
Sportska direktorica Jelena Kostanić prezentirala je izvješće sa natjecanja Cro Pro Tour. 
Predsjednicama je pohvalila organizaciju i najavila nastavak slijedeće godine. 

 
 

Točka 9. 

Razno 

Izvršni direktor izvještio je članove UO o namjeri TK Trogir da uđe u članstvo HTS-a. Nakon 

rasprave odluka o prijemu u članstvo prihvaćena je većinom glasova i jednim glasom 

suzdržanim. F. Regina upoznao je članove UO o specifičnoj situaciji u Zagrebu sa zatvorenim 

terenima, te da je u tijeku lobiranje za terene koji se nalaze na Zagrebačkom velesajmu i koji 

idu na javni natječaj. N. Nakić uputio je pitanje zbog čega nije napravljen upgrade ITF turnira 

sa 15.000 na 25.000  u Dubrovniku ako je ITF ponudio sudjelovanje u nagradnom fondu. Na 

pitanje je odgovorio P. Barovć da je organizacijski odbor turnira za zamolbu sponzora pristao 

da ostane 15.000 kako ne bi došlo do srozavanja turnira na godinu jer je ugovor sa sponzorom 

potpisan na tri godine. Neven Nakić upoznao je članove UO i NO s problemima u OSA Jug. 

Predsjednica je nakon izlaganja N. Nakića i  P. Barovića apelirala na sve članove UO koji dolaze 

iz regija da se održe sastanci u matičnim OSA i podnesu izvještaju koje su dužni prema Odluci 

UO. M. Pepur član NO zamolio je da dobije poziv za slijedeći UO OSA Jug. 

 
 
 

 

 
Zapisnik sastavila:  

Željka Pongračić 


