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ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ 
Zagreb, Savska cesta 137 
 
 

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE 
ZAGREBAČKOGA KUGLAČKOG SAVEZA 

koja je održana 7. lipnja 2017. godine u Zagrebu, Savska cesta 137 
s početkom u 18.00 sati 

 
Nazočni:  
Saša Petković (zamjena za Tomislava Sekulića), Vedran Režić (BK Zapad), Dalibor Jelavić i 
Petar Maričić (KK Admiral), Zdravko Karabelj, zamjena za Nikolu Škugora i Nino Semenski, 
zamjena za Peru Višeka (obojica KK Centar), Stjepan Kolarić (KK Croatia Osiguranje), 
Robertino Mileta i Štefica Krištof (KK Endi-Tekstilac); Branko Radošević, Željko Štefković i 
Milan Uzelac (KŠK Grmoščica), Ivan Katić (KK Harmica), Brane Milešević (KK Hrabri), 
Ante Kursar (KK Medika), Miloš Milivojević, zamjena za Nikolu Dragaša i Jakov Džaja, 
zamjena za Roberta Sedlara (obojica KK Medveščak 1958); Branko Vujatović (KK Pliva), 
Marinko Filipčić i Alen Rosandić (KK Ponikve), Siniša Jančić (KK Prijenos Zagreb), Antun 
Jelenčić (KK Sesvete), Marin Župetić, zamjena za Miroslava Gotovca (KK Silent); Marko 
Kujundžić, Leonarda Majer i Barica Juras, zamjena za Mateu Maković (svi KK Zagreb), 
Vladimir Rušnov (KK Zagrebačka pivovara), Drago Burka (Zbor sudaca), Robert Gajić, 
zamjena za Vilima Crnića (KK Obrtnik Torbar). 
 
Ostali nazočni: 
Stručna služba ZKS: Miroslav Semenski, Snježana Beluhan-Sklepić, Saša Petković, Marko 
Torlaković;  
Nadzorni odbor: Vladimir Gašpert i Stjepan Bedeković; 
Sportaši: Tea Dragičević, Tamara Sinković, Klara Sedlar (KK Admiral), Amela Nikol 
Imširović (KK Endi Tekstilac), Fran Hećimović (KK Ponikve), Marin Rosandić (Grmoščica); 
Ana Bacan i Tihana Čavlović (KK Zagreb)  
 
Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Saveza g. Robertino Mileta, pozdravio prisutne i 
predložio dnevni red. Budući da nije bilo drugih prijedloga niti nadopuna, nakon provedenog 
glasanja predsjednik konstatira da je Skupština jednoglasno usvojila sljedeći 
 

D N E V N I  R E D 
1. Izbor: 

a. Verifikacijske komisije 
b. Zapisničara 
c. Ovjerovitelja zapisnika 

2. Izvješće Verifikacijske komisije 
3. Poslovnik o radu Skupštine ZKS  
4. Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Skupštine 
5. Izvješće o radu za proteklo razdoblje 
6. Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu 
7. Izvješće Nadzornog odbora 
8. Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu 
9. Dodjela nagrada i priznanja 
10. Pitanja, prijedlozi i informacije 
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Ad.1.a.) Izbor Verifikacijske komisije 
 
Predsjednik predlaže da u Verifikacijsku komisiju budu izabrani: Željko Štefković, Leonarda 
Majer i Ante Kursar. 
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: 

Željko Štefković, Leonarda Majer i Ante Kursar. 
 

 
Ad.1.b.) Izbor zapisničara  
 
Predsjednik iznosi prijedlog da zapisničar bude Snježana Beluhan-Sklepić. 
S obzirom na to da nije bilo primjedbi na prijedlog za zapisničara, predsjednik daje prijedlog 
na glasanje. Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  

 
Z A K L J U Č A K 

Za zapisničara je izabrana Snježana Beluhan–Sklepić. 
 
 

Ad.1.c.) Izbor dva ovjerovitelja zapisnika 
 
Predsjednik iznosi prijedlog da ovjerovitelji zapisnika budu Jakov Džaja i Zdravko Karabelj. 
S obzirom na to da nije bilo primjedbi na prijedlog, 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 Zdravko Karabelj. 
 

 
Ad.2.) Izvješće Verifikacijske komisije 
 
Nakon uvida u priloženu dokumentaciju o BK 300 te dostavljenu odluku  KK Obrtnik-Torbar, 
u ime Verifikacijske komisije izvješće je podnio g Željko Štefković, te iznio sljedeće:  
- Da je na zadnjoj sjednici Skupštine 21.12.2016. godine utvrđeno da Skupštinu čini 38 

predstavnika.  
- U međuvremenu je s radom prestao Bowling klub 300 iz Zagreba, Park braće Radića 2 i to 

s datumom izvršnosti: 13.02.2017. godine. 
- Na današnju sjednicu dostavljena je Odluka KK Obrtnik-Torbar o predstavniku kluba u 

Skupštini ZKS do kraja mandatnog razdoblja, i to za g. Vilima Crnića.  
Stoga Verifikacijska komisija, na temelju članka 3. Poslovnika o radu Skupštine Zagrebačkog 
kuglačkog Saveza,  predlaže Skupštini da utvrdi: 

- verificira se mandat predstavnika KK Obrtnik-Torbar, g. Vilima Crnića u Skupštini 
ZKS do kraja mandatnog razdoblja;  

- prestaje mandat predstavnika BK 300 u Skupštini ZKS, g. Dubravka Hrkovca; 
- konstatira da Skupštinu Zagrebačkog kuglačkog saveza i dalje čini 38 predstavnika za 

ostatak mandatnog razdoblja 2016. – 2020. 
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G. Štefković također izvješćuje da je Verifikacijska komisija, nakon prebrojavanja 
evidencijskih listića i punomoći za zamjene redovnih predstavnika, utvrdila da je sjednici 
Skupštine prisutno 20 stalnih predstavnika i 9 opunomoćenih zamjena od ukupno 38 
verificiranih predstavnika. Time se utvrđuje postojanje kvoruma i pravovaljanost odluka i 
zaključaka. 
 
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. 
2. Verificira se mandat predstavnika KK Obrtnik-Torbar, g. Vilima Crnića 
3. Prestaje mandat predstavnika BK 300, g. Dubravka Hrkovca. 
4. Konstatira se da je i dalje ukupno 38 verificiranih mandata predstavnika udruženih 
članica u Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza za tekuće mandatno razdoblje  

5. Na sjednici je prisutno 20 redovnih predstavnika i 9 opunomoćenih zamjenika što 
je dovoljan broj za pravovaljano donošenje odluka. 

 
 
Ad. 3.) Poslovnik o radu Skupštine, prijedlog 
 
Predsjednik Robertino Mileta napominje da je zadnji Poslovnik o radu Skupštine bio usvojen 
2008. godine te da ga je bilo potrebno osvježiti i uskladiti s novim Statutom.  
Na prijedlog Poslovnika o radu Skupštine nije bilo nikakvih primjedbi niti nadopuna.  
Nakon provedenoga glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Skupština jednoglasno 
donijela  

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se prijedlog Poslovnika o unutarnjem ustrojstvu i radu  
Skupštine Zagrebačkog kuglačkog saveza. 

 
 
Ad. 4.) Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2016. godine 
 
Na tekst zapisnika nije bilo primjedbi niti nadopuna. Nakon provedenoga glasanja predsjednik 
konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se zapisnik sa  sjednice Skupštine Zagrebačkog kuglačkog saveza koja je održana 21. 
prosinca 2016. godine. 
 
 
Ad. 5.) Izvješće o radu za proteklo razdoblje 
 
Predsjednik Robertino Mileta još jednom ukratko informirao o sadržaju uz poziv dostavljenog 
izvješća te pozvao na raspravu. Budući da nije bilo pitanja, primjedbi niti prijedloga na tekst 
Izvješća,  predsjednik daje Izvješće na glasanje. Nakon provedenog glasanja, predsjednik 
konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
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Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu Zagrebačkog kuglačkog saveza 

za period lipanj 2016. – lipanj 2017. 
 
 

Ad. 6.) Prihodi i rashodi za 2016. godinu 
 
Predsjednik Robertino Mileta naglašava težnju k maksimalno transparentnom poslovanju te  
da je takvo i dostavljeno pisano izvješće. Poziva na raspravu.  
Miloš Milivojević – ako su materijali zaista poslani 31. svibnja opet nije dovoljno vremena za 
kvalitetno proučavanje financijskog izvješća. Smatra da u izvješću ima stavki koje su sve 
samo ne idilične iako su transparentno prikazane. Primjerice, za održavanje web kamera i 
web-a trošak bi trebao biti 0 (nula) kuna. S druge strane, u programe za mlade se može ulagati  
višestruko. Izvješće vrvi troškovima za „struku“.  
Predsjednik Robertino Mileta pojašnjava da je ZKS, dok je na snazi bila obvezujuća HKS-ova 
odluka, uz pomoć SSGZ-a opremio kuglane kamerama čime se omogućio live streem, a kako 
bi klubovi zadovoljili obvezujući naputak (naredbu) HKS-a. Taj trošak se odnosi na sustav 
koji obuhvaća pohranu i distribuciju podataka i tako dalje.  
G. Dalibor Jelavić – radi se o trošku održavanja sustava koji ujedno uključuje garanciju. U 
slučaju da se naručitelj odluči na sustav bez troškova održavanja, ujedno gubi i garanciju.  
Marinko Filipčić (KK Ponikve) – smatra da su svi dobili materijale putem e-maila 
pravodobno pa ih je trebalo pročitati i pripremiti se za ozbiljan sastanak, kakvim smatra ovu 
sjednicu Skupštine. Konstatira da ništa nije besplatno te trošak održavanja web kamera 
komparira s troškovima internetske televizije. Moli da rasprave budu argumentirano 
obrazložene te da se ne gubi dragocjeno vrijeme.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenog glasanja o pisanom izvješću „Prihodi i rashodi za 
2016. godinu“,  predsjednik konstatira da je Skupština s jednim (1) glasom protiv donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se izvješće o prihodima i rashodima za 2016. godinu. 

 
 

Ad. 7.) Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu 
 

Predsjednik konstatira da je i Izvješće Nadzornog odbora poslano internetskom poštom te 
otvara raspravu. Obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik daje izvješće na glasanje.  
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.  

 
 

Ad. 8.) Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu 
 
Glavni tajnik Miroslav Semenski – podsjeća da je Financijski plan bio donošen kao zakonska 
obveza krajem prošle godine kada su bile poznate tek naznake iznosa proračunskih sredstava 
za 2017. godinu, odnosno Skupština Grada Zagreba pa onda niti Skupština Sportskog saveza 
Grada Zagreba još nisu imale usvojene proračune. Stoga je Financijski plan za 2017. godinu 
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bio sastavljen temeljem ostvarenju prihoda u 2016. godini i procjene mogućih financijskih 
događaja, a unaprijed se očekivalo i njegovo re-balansiranje. Dostavljeni prijedlog rebalansa 
našega Financijskog plana sada je sastavljen temeljem realnih financijskih pokazatelja.  
No, tijekom godine još ćemo morati rebalansirati. Naime, SSGZ je našim klubovima već 
odobrio 70.000 kn za izvršene troškove, a budući da će ta sredstva proći kroz naš račun, morat 
ćemo ih krajem godine uvrstiti i u Financijski plan.  
Na upit g. Vladimira Gašperta (član Nadzornog odbora) o rebalansu stavke „dugovanja iz 
ranijih godina“ s  planom  „0“ kn na 17.990 kn, glavni tajnik je odgovorio da se radi o 
dugovanjima klubova za koja se, u trenutku sastavljanja Plana, nije moglo znati kolika će biti 
31. prosinca. Najjednostavnije je bilo planirati da će svi podmiriti svoja dugovanja u roku. 
Usput napominje da su klubovi do danas podmirili cca 70% tih dugovanja.  
Na konstataciju g. Gašperta da se uočava velika razlika između planiranih i ostvarenih 
sredstava na stavci „prenesena sredstva iz prethodne godine“, glavni tajnik odgovara da se ne 
može znati koliko sredstava će Sportski savez Grada Zagreba isplatiti na primjer zadnjeg 
radnog dana u godini i koliko će se od toga stići realizirati tako da se može knjižiti za godinu 
u kojoj je doznačeno. Konkretno, nama je 31. prosinca bilo doznačeno 200.000 kn.  
G. Miloš Milivojević – smatra da su troškovi knjigovodstva neprimjereno visoki. 
Predsjednik Robertino Mileta – visina troška i namjena tih sredstava, definirani su od strane 
SSGZ-a. 
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja o prijedlogu Rebalansa financijskog plana 
za 2017. godinu, predsjednik konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Rebalans financijskog plana za 2017. godinu. 
 
 
Ad. 9) Dodjela nagrada i priznanja 
 
Predsjednik Robertino Mileta i glavni tajnik Miroslav Semenski dodijelili su prigodne 
nagrade i cvijeće kuglačicama i kuglačima koji su sudjelovali na Svjetskom kupu za kadete i 
Svjetskom prvenstvu za juniore i seniore u Dettenheimu: 
 
Amela Nikol Imširović (Endi Tekstilac) – 4. mjesto na Svjetskom kupu za kadete U14 
 
Marin Rosandić (Grmoščica) – bronca ekipno U18 
Tea Dragičević i Tamara Sinković (Admiral) – zlato ekipno U 18  
Tea Dragičević  (Admiral) – bronca u kombinaciji 
Ana Bacan i  Tihana Čavlović (Zagreb) te Klara Sedlar i Tamara Sinković (Admiral) – srebro 
ekipno /seniorke  
 
Također su dodijeljene nagrade najboljim klubovima i igračima Lige mladih regije Centar: 
 

Najbolje ekipa u LM:    Najbolji igrači:  

   

1. KK Zagreb, Zagreb   1. Marin Rosandić (Grmoščica) 
 2. KK Radnik, Velika Gorica   2. Ivan Kovačević (Radnik) 
 3. Grmoščica, Zagreb    3. Marko Tročak (Ponikve) 
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Ad.10. Informacije, prijedlozi, pitanja 
 
Nije bilo informacija, prijedloga niti pitanja. 
 
Predsjednik je zaključio sjednicu u 18.40 sati te pozvao prisutne na neformalno druženje. 
 
 
 
 
 Zapisničar Predsjednik 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Robertino Mileta 

 
 
 
 
 

Ovjerovitelji: 
 

________________________ 
Jakov Džaja 

 
 

________________________ 
Zdravko Karabelj 

 


