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ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ       
Zagreb, Savska cesta 137 
 
 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK S REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE 
ZAGREBAČKOGA KUGLAČKOG SAVEZA 

koja je održana 30. svibnja 2016. godine  
u Zagrebu, Savska cesta 137 s početkom u 17.00 sati 

 
 
Nazočni:  
Dubravko Hrkovac (BK 300), Damir Šojat (BK Zagreb), Vedran Režić (BK Zapad); Dalibor 
Jelavić i Saša Petković, zamjena za Petra Maričića (KK Admiral); Nino Semenski (zamjena za 
Nikolu Škugora) i Zdravko Karabelj (zamjena za Peru Višeka, KK Centar); Stjepan Kolarić 
(KK Croatia Osiguranje), Ana Rodin (KK Elektra); Robertino Mileta i Štefica Krištof (KK Endi 
Tekstilac); Branko Radošević, Željko Štefković i Milan Uzelac (KK Grmoščica); Mato 
Kubaček (KK Harmica), Ivan Ježutković (KK Hidrometeor), Brane Milešević (KK Hrabri), 
Ante Kursar (KK Medika); Jakov Džaja (zamjena za Roberta Sedlara) i Nikola Dragaš (KK 
Medveščak 1958); Branko Vujatović (KK Pliva), Marinko Filipčić i Alen Rosandić (KK 
Ponikve); Siniša Jančić (KK Prijenos Zagreb), Antun Jelenčić (KK Sesvete), Miroslav Gotovac 
(KK Silent), Ivan Brčić (KK Sunce); Leonarda Majer, Marko Kujundžić i Matea Maković (KK 
Zagreb; Vladimir Rušnov (KK Zagrebačka pivovara); Antonio Grahić (KK Zanatlija Zagreb) i 
Drago Burka (Zbor sudaca ZKS) 
 
Ostali nazočni:  
Boris Mezak, glavni tajnik HKS; Drago Marčinko (KK Medvedgrad), Božo Borošak (KK 
Croatia Osiguranje); Ema Tročak, Kristijan Kerhin, Klara Sedlar, Katarina Zajec, Tibor Nemet i 
Ana Bacan (najbolji igrači); Miroslav Semenski, Snježana Beluhan-Sklepić, Saša Petković i 
Marko Torlaković (Stručna služba ZKS);  
 
Sjednicu Izborne Skupštine otvorio je predsjednik Saveza g. Robertino Mileta, pozdravio 
prisutne predstavnike klubova i sve goste, napomenuo da su predstavnici uz poziv primili 
većinu pisanog radnog materijala, a danas i izvješće Nadzornog odbora i predstavnika u SSGZ, 
te stavio na razmatranje prijedlog dnevnoga reda.  
 
Skupština je jednoglasno usvojila sljedeći 
 
     DNEVNI RED: 

1. Izbor: 
a. Radnog predsjedništva 
b. Verifikacijske komisije 
c. Zapisničara 
d. Ovjerovitelje zapisnika 
e. Izborne komisije 

2. Izvješće Verifikacijske komisije 
3. Izvješća o radu predsjednika 
4. Izvještaj o financijskom poslovanju u 2015. godini 
5. Izvještaj: 

a. Nadzornog odbora 
b. Predstavnika u Hrvatski kuglački savez 
c. Predstavnika u Sportski savez Grada Zagreba 
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6. Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu 
7. Razrješenje predsjednika, Izvršnog odbora, dopredsjednika, Nadzornog odbora i 

predstavnika u udružene organizacije. 
8. Izvješće Izborne komisije o kandidatima za predsjednika Saveza 
9. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza 
10. Izbor: 

a. Predsjednika 
b. Izvršnog odbora 
c. Dva dopredsjednika 
d. Nadzornog odbora 
e. Dva predstavnika u Skupštinu Sportskog saveza Grada Zagreba 
f. Tri predstavnika u Skupštinu Hrvatskog kuglačkog saveza 
g. Stegovne komisije 

11. Podjela nagrada za ligaška natjecanja 2015./2016. i proglašenje kuglača-ica za 2015. 
godinu 

12. Pitanja, prijedlozi 
 

 
Ad.1.a.) Izbor Radnog predsjedništva 
Predsjednik Mileta predlaže da u Radno predsjedništvo budu izabrani: Marko Kujundžić, Ana 
Rodin i Milan Uzelac. 
 
S obzirom na to da nije bilo primjedbi na prijedlog članova Radnog predsjedništva, predsjednik 
daje prijedlog na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K: 
U Radno predsjedništvo izabrani su: 

Marko Kujundžić, Ana Rodin i Milan Uzelac. 
 

Radno predsjedništvo, na čelu s predsjedavajućim Markom Kujundžićem, nastavlja rukovoditi 
radom Izborne Skupštine. 
 
Ad.1.b.) Izbor Verifikacijske komisije 
Predsjednik Radnog predsjedništva, g. Marko Kujundžić predlaže da u Verifikacijsku komisiju 
budu izabrani: Branko Vujatović, Nino Semenski i Antun Jelenčić. 
 
S obzirom na to da nije bilo primjedbi na prijedlog članova Verifikacijske komisije, predsjednik 
daje prijedlog na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K: 
U Verifikacijsku komisiju izabrani su 

Branko Vujatović, Nino Semenski i Antun Jelenčić. 
 
Ad.1.c.) Izbor zapisničara 
Predsjednik Radnog predsjedništva iznosi prijedlog da zapisničar bude Snježana Beluhan-
Sklepić. 
 
S obzirom na to da nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi na prijedlog za zapisničara, 
predsjednik daje prijedlog na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno 
donijela  
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Z A K L J U Č A K:  
Za zapisničara je izabrana Snježana Beluhan–Sklepić. 

 
Ad.1.d.) Izbor ovjerovitelja zapisnika 
Predsjednik predlaže da ovjerovitelji zapisnika budu Jakov Džaja i Damir Šojat. 
 
S obzirom na to da nije bilo primjedbi na prijedlog ovjerovitelja zapisnika, predsjednik daje 
prijedlog na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K: 
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su 

Jakov Džaja i Damir Šojat. 
 
Ad.1.e.) Izbor Izborne komisije 
Predsjednik Radnog predsjedništva, g. Marko Kujundžić predlaže da u Izbornu komisiju budu 
izabrani: Drago Burka, Leonarda Majer i Ante Kursar. 
 
S obzirom na to da nije bilo primjedbi na prijedlog članova Izborne komisije, predsjednik daje 
prijedlog na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K: 
U Izbornu komisiju izabrani su 

Drago Burka, Leonarda Majer i Ante Kursar. 
 
Ad.2.) Izvješće Verifikacijske komisije 
O radu Verifikacijske komisije izvješće podnosi g. Branko Vujatović: 
1. Prema članku 35. Stav 1. Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza svaka redovna udružena 
članica ima jednog predstavnika. Od ukupno 34 udružene članice odluku o imenovanju 
predstavnika dostavilo je 27 članica. 

2. Prema članku 35. Stav 2. Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza svaka redovna članica koja 
se natjeČe u prvoj Hrvatskoj ligi daje još po jednog predstavnika. Od ukupno 4 udružene 
članice odluku o imenovanju dostavilo je 4 članica. 

3. Prema članku 35. Stav 3. Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza svaka redovna članica koja 
ima u svom radu priznatu školu kuglanja daje još po jednog predstavnika. Od ukupno 5 
udruženih članica odluku o imenovanju dostavilo je 5 članica. 

4. Prema članku 35. Stav 4 Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza zbor sudaca i zbor trenera 
daju po jednog predstavnika, a klub reprezentativaca Zagrebačkog kuglačkog saveza daje 
dva predstavnika. Od ukupno 2 zbora odluku o imenovanju dostavio je 1 Zbor, a klub 
reprezentativaca nije dostavio svoje predstavnike. 

Na temelju gore navedenog Skupština Zagrebačkog kuglačkog Saveza može imati 47 
predstavnika. Odluku o imenovanju dostavilo je 27 članica za 37 predstavnika. 
 
Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Skupštine Zagrebačkog kuglačkog Saveza, 
Verifikacijska komisija predlaže Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza da se verificiraju 
mandati 37 predstavnika u Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza za mandatno razdoblje 
2016. – 2020. 
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Na izvješće Verifikacijske komisije nije bilo primjedbi te je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K: 
1. Prihvaća se izvješće Verifikacijske komisije te se verificiraju mandati 37 

predstavnika u Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza za mandatno razdoblje 
2016. – 2020.  

2. Konstatira se da je na Skupštini prisutan dovoljan broj predstavnika kako bi 
Skupština mogla donositi pravovaljane odluke. 

 
 
AD. 3.) Izvješće o radu predsjednika 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu po dostavljenom Izvješću o radu. 
U raspravi su sudjelovali  
Nikola Dragaš (KK Medveščak 1958) – cijeni g. Miletu kao vrijednog i obrazovanog čovjeka, 
dobrog kuglača, dobrog organizatora i dobrog predsjednika našega Saveza. Kako u svakom 
poslu ima propusta, moli da se isti izbjegnu u budućnosti za boljitak ovoga sporta. Osobno 
vjeruje g. Mileti i zahvaljuje na svemu što je napravio do sada. Želi da kuća u Kranjčevićevoj, 
Grmoščica i Pongračevo budu jedno, da Savez ne bude nekome majka, a drugome maćeha. 
Medveščak je najtrofejniji klub u RH i nastojat će to održati ne dozvoljavajući da ih se 
omalovažava i ne dozvoljavajući da se odvode mladi. Uz pomoć profesionalaca iz Saveza, u 
tome se može uspjeti. Još jednom zahvaljuje dosadašnjem predsjedniku uz napomenu da se 
čudio što se nije kandidirao u prvom pozivu kandidacijske procedure, a nada se popravku malih 
grešaka koje su navedene.  
 
Kako na tekst Izvješća nije bilo daljnje rasprave, pitanja ni prijedloga, predsjednik Radnog 
predsjedništva daje  Izvješće o radu na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština 
jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K:  
Prihvaća se Izvješće o radu predsjednika za mandatno razdoblje 2012. - 2016.  

 
 
Ad.4.) Izvješće o financijskom poslovanju u 2015. godini 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu o dostavljenom pisanom izvješću. 
Kako nije bilo rasprave, pitanja, primjedbi ni prijedloga na tekst Izvješća o financijskom 
poslovanju, predsjednik Radnog predsjedništva daje Izvješće na glasanje. Nakon glasanja, 
konstatira da je Skupština jednoglasno donijela sljedeći  
 

Z A K L J U Č A K: 
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju u 2015. godini. 

 
 
Ad.5.a.) Izvješće Nadzornog odbora 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu. 
Budući da na tekst Izvješća o radu Nadzornog odbora nije bilo pitanja, primjedbi ni prijedloga, 
predsjednik Radnog predsjedništva daje Izvješće na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je 
Skupština jednoglasno donijela  

 
Z A K L J U Č A K:  

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora. 
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Ad.5.b.) Izvješće predstavnika u Hrvatski kuglački savez 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dragaš - predstavnik u Skupštini HKS, Boris Mezak - glavni 
tajnik HKS-a,  Robertino Mileta - predstavnik u Skupštini HKS i Marko Kujundžić (KK 
Zagreb). Sudionici su se u kritičkom tonu dotakli: međusobnog odnosa dvaju saveza, rada na 
pojedinim funkcijama i nekim tijelima saveza te posljedicama za igrače, igračice i klubove. 
Osim kritičkog tona, u raspravi je bio prisutan i apel za rješavanje postojećeg stanja. 
Raspravi se pridružio i g. Marinko Filipčić (KK Ponikve) s apelom HKS-u i ZKS-u da se, 
umjesto na evociranje prošlosti, sva raspoloživa energija i sredstva usmjere na mlade i to 
zajedničkim snagama. Sve ostalo, o čemu su prethodnici govorili, treba riješiti na zajedničkom 
sastanku.  
 
Nakon provedenoga glasanja, predsjedavajući ustanovljuje da je Skupština jednoglasno donijela  

 
Z A K L J U Č A K:  

Prihvaća se izvještaj predstavnika ZKS u Skupštini Hrvatskoga kuglačkog saveza.  
 
 
Ad.5.c.) Izvješće predstavnika u Zagrebački športski savez 
Kako na tekst Izvješća o radu predstavnika u Zagrebačkom športskom savezu nije bilo pitanja, 
primjedbi ni prijedloga, predsjednik Radnog predsjedništva daje Izvješće na glasanje. Nakon 
glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K:  
Prihvaća se Izvješće predstavnika u Zagrebačkom športskom savezu. 

 
Ad.6.) Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu o prijedlogu Rebalansa. 
G. Damir Šojat (BK Zagreb) – budući da su sredstva za bowling umanjena za 40 posto, 
predlaže da se dio odobrenog iznosa drugačije rasporedi. Bowling klubovi trenutno nemaju niti 
jedan raspoloživ objekt u Zagrebu, svi treninzi i natjecanja se odvijaju u drugim gradovima, 
klubovi su najvećim dijelom na samofinanciranju. Kako bi se to barem donekle olakšalo, 
predlaže sljedeće izmjene:  
- pozicija 1.4.2.1   4.000 kn preusmjeriti na poziciju 1.4.2.2   domaća natjecanja 
-          pozicija 2.1.2     15.000 kn preusmjeriti na poziciju 1.5.2.2   korištenje objekata 
G. Miroslav Semenski, glavni tajnik odgovara da se sredstva za kamp (pozicija 2.1.2) ne može 
prenamijeniti, ali je to moguće s prijedlogom za poziciju troškova organizacije škola (1.4.2.1). 
Predlaže da bowling sekcija dostavi pisani prijedlog na koji način da se stavka 1.4.2.1 
prenamijeni za natjecanja.  
 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Radnog predsjedništva daje prijedlog Rebalansa 
Financijskoga plana za 2016. godinu na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština s 
jednim glasom „protiv“ donijela  

Z A K L J U Č A K:  
1. Ne prihvaća se prijedlog o preraspodjeli sredstava s pozicije 2.1.2  
2. Prihvaća se prijedlog o preraspodjeli sredstava sa stavke 1.4.2.1 na poziciju 1.4.2.2 

a. obvezuje se bowling sekcija da u pisanom obliku dostavi razrađeni prijedlog 
pozicije 1.4.2.2  

b. konačnu odluku donijet će Izvršni odbor ZKS. 
3. Prihvaća se prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu zajedno s izmjenom 

navedenom u točki 2 ovoga Zaključka. 
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Ad.7.) Razrješenje predsjednika, Izvršnog odbora, dopredsjednika, Nadzornog odbora i 
predstavnika u udružene organizacije 
Budući da su sva izvješća prihvaćena te da je istekao mandat svih tijela Saveza, predsjednik 
Radnog predsjedništva daje na glasanje da se razriješe dužnosti: predsjednik, Izvršni odbor, 
dopredsjednici, Nadzorni odbor i predstavnici u udruženim organizacijama.  
 
Nakon provedenoga glasanja, predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da je Skupština 
jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č K E:    
1. Razrješava se dužnosti dosadašnji predsjednik Robertino Mileta. 
2. Razrješava se dužnosti dosadašnji Izvršni odbor u sastavu: Branko Ivanić, Dalibor 

Jelavić, Kazimir Lovrić, Velimir Mrkonjić, Vjekoslav Rakamarić i Pero Višek. 
3. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji dopredsjednici Natalija Graber Kvakan i Branko 

Radošević.  
4. Razrješava se dužnosti dosadašnji Nadzorni odbor u sastavu: Želimir Hrgović, Stjepan 

Bedeković i Vladimir Gašpert.  
5. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji predstavnici u Hrvatskom kuglačkom savezu  

Robertino Mileta, Nikola Dragaš i Dalibor Jelavić. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji 
predstavnici u Zagrebačkom športskom savezu Marko Kujundžić i Nikola Dragaš. 

 
Ad.8.) Izvješće Izborne komisije o kandidatima za predsjednika Saveza 
Predsjednik Radnog predsjedništva naglašava da je za samo jednog kandidata stigla kandidatura 
s obrazloženjem, podrškom klubova i programom rada. Poziva Izbornu komisiju da podnese 
izvješće o ispravnosti kandidature. 
G. Burka u ime Izborne komisije izvješćuje da je Izborna komisija, temeljem članka 21. 
Poslovnika o radu Skupštine, utvrdila da je procedura za kandidaturu predsjednika ZKS 
provedena u skladu s važećim propisima. Dostavljena je samo jedna ispravna kandidatura 
sukladno čl. 61. Statuta. Izborna komisija utvrđuje da je Robertino Mileta, predstavnik KK Endi 
Tekstilac u Skupštini Saveza, kandidat za predsjednika Zagrebačkog kuglačkog saveza u 
mandatnom razdoblju 2016. - 2020.  
 
Na izvješće Izborne komisije nije bilo primjedbi te je Skupština jednoglasno donijela  
 

Z A K L J U Č A K: 
Prihvaća se izvješće Izborne komisije i konstatira da je kandidat za predsjednika 

Zagrebačkog kuglačkog saveza za mandatno razdoblje 2016. – 2020. 
gospodin Robertino Mileta. 

 
 

 
Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže da se javno glasa, obzirom da imamo samo jednog 
kandidata. Nakon provedenog glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Skupština 
jednoglasno donijela  

Z A K L J U Č A K: 
O kandidatu za predsjednika Saveza Skupština će glasati javno. 

 
 

Ad.9.) Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva g. Robertina Miletu da se prije glasanja o izvješću 
Izborne komisije još jednom obrati Skupštini, ukoliko želi. 
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G. Robertino Mileta – Najavljuje bolji rad nakon četverogodišnjeg iskustva. Rado će čuti svaki 
dobar prijedlog, nije sam, nego će raditi uz članove Izvršnog odbora.  I dalje će inzistirati u 
protivljenju onim odlukama HKS-a za koje smatra da nisu dobre za bazu koja je izuzetno 
važna. Čestita svim osvajačima i osvajačicama medalja na upravo održanim velikim 
međunarodnim priredbama u Novigradu. No, medalje moramo imati i sutra, i za deset i za 
petnaest godina. Ako sada nema baze, već kroz par godina će biti problem sastaviti 
reprezentaciju. Ukoliko to HKS prepozna, brzo će se riješiti problemi.  
Program je i do sada bio javan, svatko može uputiti primjedbu ili prijedlog. Tako će se i dalje 
nastaviti. Svi klubovi su isti. To se odražavalo u sastavu prethodnog Izvršnog odbor i želi da 
tako bude i u narednom. Zajednički se može puno toga, a pojedinačno – vrlo malo. Rijetki su 
ljudi koji mogu sami mijenjati svijet. Većina može tek nešto u svojoj mikro-sredini, a i to uz 
pomoć suradnika. 
Skupština je pljeskom podržala poruke kandidata.  
G. Marko Kujundžić (KK Zagreb) – bilo je prijepora s g. Miletom u prethodnom mandatu oko 
nekih stvari. Kao ljudi griješimo, ali isto tako greške ispravljamo – ako ih shvatimo. Očekuje od 
kandidata da bude kohezivni faktor u Zagrebu, a isto tako da bude premosnica između HKS-a i 
ZKS-a u interesu kuglanja. Nada se da će mu članovi Izvršnog odbora pomoći u tome. Želi 
bolju suradnju Izvršnog odbora s predstavnicima ZKS-a u Skupštini Sportskog saveza Grada 
Zagreba. Potrebno je mijenjati način na koji funkcioniramo unutar ZKS-a, ali i prema drugima.  
 
AD-10. Izbori 
 
Ad.10.a.) Izbor predsjednika Saveza 
Predsjednik Radnog predsjedništva daje Skupštini na glasanje prijedlog da predsjednik 
Zagrebačkog kuglačkog saveza bude gospodin Robertino Mileta, u mandatu 2016. – 2020.  
 
Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da je 
Skupština Zagrebačkog kuglačkog saveza, uz jedan „suzdržani“ glas,  donijela 
 

Z A K L J U Č A K: 
Za predsjednika Zagrebačkog kuglačkog saveza u mandatnom razdoblju 2016. - 2020. 

izabran je g. Robertino Mileta. 
 

G. Robertino Mileta se zahvalio na ukazanom povjerenju i iskazao namjeru još boljeg rada. 
 
Ad.10.b.-10.g) Izbor Izvršnog odbora 
Predsjednik Radnog predsjedništva informira Skupštinu da je novoizabrani predsjednik po 
funkciji član Izvršnog odbora, a da prema Statutu ima pravo predložiti pet članova Izvršnog 
odbora. Skupština predlaže kandidate za preostala tri člana Izvršnog odbora, i to iz redova 
Skupštine. 
G. Robertino Mileta predlaže: Dalibor Jelavić (KK Admiral), Matea Maković (KK Zagreb), 
Velimir Mrkonjić (KK Medveščak 1958), Branko Radošević (KK Grmoščica) i Albert Šimunić 
(BK 300). 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva da se odmah javno glasa, budući da je predloženo 
točno pet kandidata.  
 
Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K: 
U Izvršni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza izabrani su: 

Dalibor Jelavić, Matea Maković, Velimir Mrkonjić, Branko Radošević i Albert Šimunić. 
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Predsjednik Radnog predsjedništva poziva da članovi Skupštine predlože kandidate. 
G. Željko Štefković (KK Grmoščica) – predlaže Zvonimira Fernežira, ml. (KK Ponikve), Sinišu 
Jančića (Prijenos Zagreb) i Peru Višeka (KK Centar). 
G. Nikola Dragaš (KK Medveščak 1958) predlaže g. Božu Borošaka (KK Croatia Osiguranje) 
te Dinka Džepinu i Jakova Džaju iz Medveščaka.  
Predsjednik Radnog predsjedništva upozorava da se biraju samo kandidati iz verificiranog 
sastava Skupštine, a da predloženi to nisu. 
G. Antun Jelenčić (KK Sesvete) predlaže Stjepana Kolarića (KK Croatia Osiguranje). 
Predsjednik Radnog predsjedništva  konstatira da se na listi Skupštine nalaze sljedeći kandidati: 
Zvonimir Fernežir, Siniša Jančić, Pero Višek i Stjepan Kolarić. Budući da ima više kandidata 
od nužnog broja, glasat će se putem glasačkih listića. Moli pripremu listića i provođenje 
glasanja. Predlaže da se iskoristi slobodno vrijeme dok se pripremaju glasački listići te da se 
dalje iznose prijedlozi za: kandidate za dopredsjednike, Nadzorni odbor, predstavnike u 
Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba, predstavnike u Skupštinu HKS te članove Stegovne 
komisije. 
G. Robertino Mileta – za svoje dopredsjednike predlaže Mateu Maković i Branka Radoševića. 
Drugih prijedloga nije bilo. Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog 
predsjedništva konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
Za dopredsjednike Zagrebačkog kuglačkog saveza u mandatnom razdoblju 2016. - 2020. 

izabrani su Matea Maković i Branko Radošević 
 
 
Glavni tajnik, Miroslav Semenski predlaže kandidate za članove Nadzornog odbora: Stjepan 
Bedeković, Vladimir Gašpert i Željko Hrgović. 
Nije bilo drugih prijedloga. Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog 
predsjedništva konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
U Nadzorni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza, za mandatno razdoblje 2016. – 2020. 

izabrani su Stjepan Bedeković, Vladimir Gašpert i Željko Hrgović. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva na predlaganje kandidata za predstavnike u 
Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba. 
Predsjednik, g. Robertino Mileta – predlaže da dosadašnji predstavnici ostanu i dalje jer je su 
radili jako dobro u Skupštini SSGZ, jedan od njih, g. Dragaš je i predsjednik te Skupštine, a 
obojica su dobro surađivali i s Izvršnim odborom ZKS. Dakle, za predstavnike u Skupštini 
SSGZ predlaže g. Nikolu Dragaša i g. Marka Kujundžića. 
Nije bilo drugih prijedloga. Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog 
predsjedništva konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
Za predstavnike u Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba izabrani su  

Nikola Dragaš i Marko Kujundžić. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva na predlaganje kandidata za tri predstavnika u 
Skupštini Hrvatskog kuglačkog saveza. 
G. Vedran Režić (BK Zapad) – u Programu predsjednika za 2016. – 2020. navedeno je pod 
točkom 8 da će se i članovi bowlinga klubova uključiti u komisije i rad, a što do sada, osim 
jednog predstavnika u Izvršnom odboru, nismo vidjeli. Stoga predlaže da jedan od predstavnika 
u Skupštini HKS bude g. Damir Šojat iz BK Zagreb. Za sada imamo u članstvu ZKS-a šest 
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bowling klubova, a uskoro dolazi i sedmi. Shodno tome, smatra da bi bilo dobro da i bowling 
ima svog predstavnika u Skupštini HKS.  
Predsjednik, g. Robertino Mileta – uvriježeno je da je predsjednik ZKS-a predstavnik u 
Skupštini HKS pa tako predlaže sebe, g. Dalibora Jelavića i g. Nikolu Dragaša.  
Predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da imamo prijedlog za četiri kandidata: Damir 
Šojat, Robertino Mileta, Dalibor Jelavić i Nikola Dragaš. Budući da se biraju tri predstavnika, 
glasanje će biti tajno. Moli da se listići pripreme i da Izborna komisija provede glasanje. 
Predsjednik Radnog predsjedništva – poziva na predlaganje za članove Stegovne komisije. 
Glavni tajnik, Miroslav Semenski – budući da Stegovna komisija ima tri člana i tri zamjenika, 
da nitko ne smije biti predstavnik u Skupštini ZKS, predlaže po tri predstavnika iz klasičnog 
kuglanja i tri predstavnika iz bowlinga, i to:  
- klasično: Božo Borošak, Ismet Hasić i Mirna Kirin 
- bowling: Tomo Lucić, Mirko Slavica Klarić i Ljubomir Špiljar. 
Drugih prijedloga nije bilo. Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog 
predsjedništva konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
U Stegovnu komisiju ZKS izabrani su članovi: Božo Borošak, Ismet Hasić i Mirna Kirin 

i zamjenici članova: Tomo Lucić, Mirko Slavica Klarić i Ljubomir Špiljar 
 
 
Budući da su time završena sva javna glasanja, a da su u međuvremenu provedena i dva tajna 
glasanja, predsjednik Radnog predsjedništva moli Izbornu komisiju da podnese izvješće o 
rezultatima glasanja za tri člana Izvršnog odbora i tri predstavnika u Skupštini HKS. 
 
G. Drago Burka u ime Izborne komisije izvješćuje da je za oba izbora glasao 31 predstavnik, da 
su svi glasački listići bili ispravni te da su kandidati dobili  sljedeći broj glasova: 
 
Za tri člana Izvršnog odbora ZKS s liste Skupštine: 

1. Zvonimir Fernežir   23 glasa 
2. Siniša Jančić    25 glasova 
3. Stjepan Kolarić   16 glasova 
4. Pero Višek    26 glasova 

 
Za tri predstavnika u Skupštinu Hrvatskog kuglačkog saveza: 

1. Robertino Mileta   29 
2. Dalibor Jelavić   24 
3. Nikola Dragaš    25 
4. Damir Šojat    14 

 
 

Budući da na izvještaj Izborne komisije nije bilo primjedbi, Predsjednik Radnog predsjedništva 
predlaže da se isto usvoji. Nakon glasanja, predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da je 
Skupština jednoglasno donijela 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se izvješće Izborne komisije o provedenom izboru, i to: 

1. U Izvršni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza, uz predsjednika Robertina Miletu, 
Dalibora Jelavića, Mateu Maković, Velimira Mrkonjića, Branka Radoševića i Alberta 
Šimunića, izabrani su: Pero Višek, Siniša Jančić i Zvonimir Fernežir. 

2. Predstavnici Zagrebačkog kuglačkog saveza u Skupštini Hrvatskog kuglačkog saveza su 
Robertino Mileta, Nikola Dragaš i Dalibor Jelavić. 
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Ad.11.)  Podjela nagrada za ligaška natjecanja 2015./2016.  
               i proglašnje najboljih sportaša za 2015. godinu 

Tehnički tajnik, Saša Petković objavljuje da je Izvršni odbor ZKS, na prijedlog Komisije za 
nagrade i priznanja, izabrao najbolje sportaše i sportašice za 2015. godinu u obje sportske 
grane. Najboljim sportašima ZKS-a za 2015. godinu, proglašavaju se 

Bowling:  Ivana Krajačić, BK Zagreb, pojedinačno zlato na Mediteranskom kupu u Grčkoj 

     Miše Mrkonjić BK Trešnjevka, bronca u mastersu na Mediteranskom kupu  

Klasično:  Ema Tročak, KK Ponikve  -  najbolja u kategoriji U 14 

      Kristijan Kerhin, KK Ponikve – najbolji u kategoriji U 14 

                 Klara Sedlar, KK Admiral -  najbolja u kategoriji U 18 

      Marin Rosandić, KK Ponikve - najbolji u kategoriji U 18 

      Katarina Zajec, KK Admiral - najbolja u kategoriji U 23 

                 Tibor Nemet, KK Grmoščica - najbolji u kategoriji U 23 

                 Ana Bacan, KK Zagreb - najbolja seniorka  

                 Luka Bolanča, Medveščak 1958 - najbolji senior 

 

Predsjednik Radnog predsjedništva svima čestita na rezultatima i moli daljnje uručenje nagrada 
za ligaška natjecanja 2015./2016.  

Predsjednik Robertino Mileta uručilo je nagrade prisutnim predstavnicima klubova koji su se 
plasirali od 1. do 3. mjesta u svojim ligama, a također i igračima i igračicama  koji su se na 
listama najboljih igrača/igračica plasirali na prva tri mjesta.  
 
 
Ad.12.) Pitanja, prijedlozi, informacije 
Svi prisutni su pozvani na promociju monografije „Zlatna knjiga zagrebačkoga kuglanja“ koja 
će uslijediti za petnaestak minuta. 
 
Skupština je završila s radom u 18.45 sati. 
 
 
 Zapisničar Predsjednik 
  Radnog predsjedništva 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Marko Kujundžić 
 
 
 
 
 
 Ovjerovitelji zapisnika: 
 
 
 __________________                   __________________ 
                              (Jakov Džaja)                                  (Damir Šojat) 
 
 


