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  ZAPISNIK 

 
SA REDOVNE GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKE UNIJE TENISAČA održane 
09.05.2015.g. u Rijeci, u prostorijama TK Kvarner, Ede Jardasa 27a Rijeka, s početkom u 
18,00 sati. 
Prisutni: Ivan Drčelić, Branko Marović, Zorka Bratinić, Srećko Dupor, Ilija Kovačević, 
Ranko Čop, Ivan Blažević, Darko Sušanj, Hrvoje Kralj, Maks Kosjek, Antun Vidmar, Ivana 
Kralj, Lidija Lešić, Alen Radmanović, Dejan Kinkela, Ivor Bilen, Sanjin Kurević, Rene 
Puharić, Anton Seccareccia, Arone Janko, Tihomir Kosjek, Željko Malčić, Daniel Križan, 
Branka Čule. 
 
Sjednicu je otvorio Predsjednik Unije g. Ivan Drčelić i predložio Skupštini izbor slijedećih 
radnih tijela: 
 
1. Radno predsjedništvo: 
U radno predsjedništvo su predloženi i jednoglasno izabrani: 

1. Ivan Drčelić, predsjednik, 
2. Branko Marović, član 
3. Zorka Bratinić, član 

 
2. Zapisničar: 
Za zapisničara jednoglasno je izabran: 

1. Srećko Dupor 
 
3. Verifikacijsko povjerenstvo: 
U verifikacijsko povjerenstvo jednoglasno su izabrani: 

1.  Ivan Blažević, predsjednik povjerenstva,  
2.  Ilija Kovačević, član   
3.  Hrvoje Kralj, član. 

 
Tajnik Unije izvjestio je verifikacijsko povjerenstvo da je broj punopravnih članova Unije u 
vrijeme početka Sjednice Skupštine 95. Verifikacijska komisija ustanovila je prisustvo od 24 
punopravna člana i utvrdila da, po članku 26. Statuta Unije, Skupština može početi sa 
radom i prvovaljano odlučivati. 
 
Nakon što su izabrana radna tijela i nakon jednoglasnog prihvaćanja zapisnika sa 
prethodne Sjednice Skupštine, Predsjednik Unije nastavio je  Sjednicu i predložio slijedeći 
dnevni red: 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o radu: 
– Izvješće Predsjednika, 
– Izvješće o radu i realizaciji programa, 
– Izvješće o financijskom poslovanju i završnom računu, 

2.  Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu, 
3.  Rasprava o izvješćima, 
4.  Program rada i financijski plan HUTa za 2015. godinu, 
5. Proglašenje najuspješnije tenisačice i najuspješnijeg tenisača HUTa u 2014. godini, 
6. Razno, pitanja i prijedlozi. 

 
Nakon što je dnevni red jednoglasno prihvaćen, nastavljeno je sa radom po utvrđenim 
točkama dnevnog reda: 
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1. Izvješće o radu: 
– Izvješće Predsjednika, 

Predsjednik g. Ivan Drčelić naglasio je da je osnivanje HUT-a koji je usvojio novi, bolji i 
transparentniji način rada doprinjelo razvoju rekreativnog i veteranskog tenisa u 
Hrvatskoj kroz razvoj teniskih klubova i ostalih organizacija-udruga koje se bave 
organizacijom teniskih aktivnosti.  
HUT je i usvojoj drugoj godini rada povećao broj turnira i broj organizatora turnira, a i 
broj sudionika na istima.  
Broj članova HUT u stalnom je porastu i krajem 2014. g. iznosio je 397. 
Predsjednik je zahvalio svima koji su svojim aktivnostima doprinjeli uspješnom radu HUT-
a, svim članovima koji su svojim dolascima na turnire iste učinili uspješnima. Zahvalio  je i 
donatorima koji su, bilo svojim radom ili financijskim sredstvima doprinjeli radu unije.  
 

– Izvješće o radu i realizaciji programa, 
Tajnik unije g. Srećko Dupor ukratko je iznio najznačajnije rezultate koji su postignuti u 
protekloj godini. U tijeku 2014. g. održana su 44 pojedinačna teniska turnira na kojima je 
nastupilo preko 1.100 igrača koji su ostvarili preko 2300 nastupa. Tijekom 2014. g. održano 
je i 27 turnira u konkurenciji parova na kojima je nastupilo 470 parova ili 940 igrača. 
Pored toga, HUT je podržala odigravanje regionalnih rekreativnih liga, i organizirala 
odigravanje završnog razigravanja najboljih momčadi regionalnih liga i promovirala 
momčadskog prvaka Hrvatske. 
Naglašeno je daljnje uključivanje igračica starosti 18-30 godina i igrača starosti 18-35 
godina ( neregistriranih u HTS-u ili drugim teniskim savezima) u ciklus turnira HUT-a – 
HUT TOUR SERIJA.   
-detaljni izvještaj je sastavni dio ovog zapisnika - u prilogu. 
 

– Izvješće o financijskom poslovanju i završnom računu, 
Predsjednik g. Ivan Drčelić iznio je izvješće o financijskom poslovanju i završnom računu.  
-detaljni izvještaj o financijskom poslovanju i završnom računu sastavni je dio ovog 
zapisnika – u prilogu. 
 

2. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu, 
Pročitano je izvješće Nadzornog odbora o pregledu rada i poslovanja za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2014. godine.  
- detaljno Izvješće Nadzornog odbora HUT-a o pregledu rada i poslovanja za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2014. godine sastavni je dio ovog zapisnika – u prilogu. 
 

3. Rasprava o izvješćima, 
Nakon podnesenih izvješća otvorena je rasprava o istima. 
Svi sudionici u raspravi su se složili da je i protekla godina bila izuzetno uspješna i da smo 
svi skupa učinili veliki napor da ideja HUT-a zaživi i proširi se na cijelu Hrvatsku.  
Iz iznesenih diskusija treba istaknuti: 
Ivan Blažević naglasio je da su rezultati ostvareni u protekloj godini bili bolji od rezultata 
ostvarenih u prvoj godini. Ostvareno je omasovljenje članstva, povećan je broj turnira , 
povećan je interes za sudjelovanje momčadi u završnom razigravanju momčadskog 
natjecanja pod pokroviteljstvom HUT-a.  
Općenito, o HUT-u se sve više govori i vrijeme radi za nas. 
 
U diskusiji je podržan zaključak Upravnog odbora da kotizacija za sudjelovanje na 
turnirima iz kalendara HUT-a za članove HUT-a ( sa plačenom članarinom za tekuću 
godinu ) bude cca 20% manja od kotizacije za nečlanove HUT-a. 
 
Nakon završene diskusije predsjednik je stavio na glasanje izvješća iz prve i druge točke 
dnevnog reda.  
Sva izvješća jednoglasno su prihvaćena sa 24 glasoa za. 
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4. Program rada i financijski plan HUTa za 2015. godinu, 
Tajnik HUT-a izložio je program rada i financijski plan HUT-a za 2015. godinu iz kojeg 
izdvajamo: 

- Unapređenje web-stranice HUT-a 
- Izrada kalendara natjecanja za 2015. g. 

o Pojedinačna natjecanja 
o Natjecanja parova 
o Momčadska natjecanja 

- Rad na omasovljenju članstav. 
-Plan i program rada i financijski plan HUT-a za 2015.g. sastavni je dio ovog zapisnika – u 
prilogu.  
 

5. Proglašenje najuspješnije tenisačice i najuspješnijeg tenisača HUTa u  
2014.  godini, 

Na osnovu Člana 52. Statuta unije, a prema osvojenim bodovima u 2014. godini za najbolju 
tenisačicu proglašena je: 

- Zorka Bratinić 
a za najboljeg tenisača: 

- Ivan Drčelić 
Istima su urućene prigodne nagrade.  
 

6. Razno, pitanja i prijedlozi. 
Nije bilo daljne diskusije i sjednica je zaključena. 

 
 
Skupština je završila s radom u 19,15 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                          
 
Srećko Dupor                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Prilozi: 

- Izvješće o radu i realizaciji programa – HUT u 2014. 
- Izvješće o financijskom poslovanju i završnom računu 2014. 
- Izvješće Nadzornog odbora HUT-a o pregledu rada i poslovanja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. 
- Plan i program rada i financijski plan HUT-a za 2015. 

 
 
 
 


