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ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ       
Zagreb, Savska cesta 137 
 
 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK S REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE 
ZAGREBAČKOGA KUGLAČKOG SAVEZA 

koja je održana 4. lipnja 2020. godine  
u Zagrebu, Savska cesta 137 s početkom u 18.00 sati 

 
 
Nazočni: Saša Petković, zamjena za Tomislava Sekulića (BK Nomad), Vjekoslav Rakamarić 
(BK Purger), Damir Šojat (BK Zagreb), Vedran Režić (BK Zapad), Dalibor Jelavić i Lucija 
Marta Jelavić, zamjena za Petra Maričića (KK Admiral), Branko Vujatović zamjena za Nikolu 
Škugora i Pero Višek (KK Centar), Slavko Gulin (KK Croatia Osiguranje), Ankica Rodin (KK 
Elektra), Robertino Mileta i Ivanka Tomljanović (KK Endi Tekstilac), Branko Radošević i 
Željko Štefković (KK Grmoščica), Petar Merkaš (KK Harmica), Brane Milešević (KK Hrabri), 
Ante Kursar (KK Medika), Drago Marčinko zamjena za Vedrana Štajdohara (KK 
Medvedgrad), Velimir Mrkonjić (KK Medveščak 1958), Robert Gajić (KK Obrtnik – Torbar), 
Zvonimir Fernežir i Dalibor Kerhin (KK Ponikve), Antun Jelenčić (KK Sesvete), Neven 
Gojčeta (KK Sidra Zagreb), Martin Župetić (KK Silent), Miljenko Horvat (KK Vodovod), 
Narda Štulić, Kristina Lončarević i Marko Kujundžuć (KK Zagreb), Vladimir Rušnov (KK 
Zagrebačka pivovara), Robert Sekušak (KK Zanatlija Zagreb), Nikola Filipović (Zbor sudaca 
ZKS) 
 
Ostali nazočni: Vladimir Gašpert i Stjepan Bedeković (Nadzorni odbor), Miroslav Gotovac 
(KK Silent); Miroslav Semenski, Marko Torlaković i Snježana Beluhan-Sklepić (Stručna 
služba ZKS)  
 
Sjednicu Izborne Skupštine otvorio je predsjednik Saveza g. Robertino Mileta, pozdravio 
prisutne predstavnike klubova, a posebno Damira Šojata koji je ujedno i izaslanik HKS-a. Uz 
napomenu da su predstavnici primili većinu pisanog radnog materijala uz poziv, a danas i 
izvješće Nadzornog odbora, stavlja dnevni red na razmatranje.  
 
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. Izvješće o radu Predsjednika 
4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2019. godini 
5. Izvješće: 

a. Nadzornog odbora 
b. Predstavnika u Hrvatski kuglački savez 
c. Predstavnika u Sportski savez grada Zagreba 

6. Razrješenje predsjednika, Izvršnog odbora, dopredsjednika, Nadzornog odbora, 
predstavnika u udružene organizacije i Stegovne komisije 
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7. Izvješće Izborne komisije o kandidatima za predsjednika Saveza 
8. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza 
9. Izbor: 

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

10. Razno 
 
 

 
Ad.1.a.) Izbor Radnog predsjedništva 
Predsjednik Mileta predlaže da u Radno predsjedništvo budu izabrani: Marko Kujundžić, 
Ivanka Tomljanović i Petar Merkaš.  
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, Ivanka Tomljanović i Petar Merkaš. 
 

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: Željko Štefković, Zvonimir Fernežir i Narda Štulić. 
 
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, Zvonimir Fernežir i Narda Štulić. 
 

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  

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 Branimir Milešević i Dalibor Kerhin. 
 
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  
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Z A K L J U Č A K: 

Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su 
Branimir Milešević i Dalibor Kerhin. 

 
Ad.1.e.) Izbor Izborne komisije 
Predsjednik Radnog predsjedništva, g. Marko Kujundžić predlaže da u Izbornu komisiju budu 
izabrani: Nikola Filipović, Kristina Lončarević i Robert Sekušak. 
 
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 

Nikola Filipović, Kristina Lončarević i Robert Sekušak.  
 
Ad.2.a) Izvješće Verifikacijske komisije za utvrđivanje mandata predstavnika u Skupštini 

1. Prema članku 35. Stav 1. Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza svaka redovna 
udružena članica ima jednog predstavnika. Od ukupno 28 udružene članice odluku o 
imenovanju predstavnika dostavilo je 26 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 41 
predstavnika. Udružene članice dostavile su odluke za ukupno 36 predstavnika u Skupštinu. 
Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Skupštine Zagrebačkog kuglačkog Saveza, 
Verifikacijska komisija predlaže Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza da se verificiraju 
mandati 36 predstavnika u Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza za mandatno razdoblje 
2020. – 2024. 
 
Ad.2.b) Izvješće Verifikacijske komisije o prisustvu prestavnika na Skupštini 
Nakon prebrojavanja evidencijskih listića, Verifikacijska komisija je utvrdila da je na sjednici 
prisutno 29 izabranih predstavnika i 3 opunomoćene zamjene, dakle ukupno 31 predstavnik 
udruženih članica.  Temeljem toga Verifikacijska komisija konstatira da postoji kvorum.  
 
Na izvješća 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 36 

predstavnika u Skupštini Zagrebačkog kuglačkog saveza za mandatno razdoblje 
2020. – 2024.  

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



 4

 
 
AD. 3.) Izvješće o radu predsjednika 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu po dostavljenom Izvješću o radu. 
 
Budući da na tekst Izvješća nije bilo 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.  

 
 
Ad.4.) Izvješće o financijskom poslovanju u 2019. godini 
Predsjednik Radnog predsjedništva otvara raspravu o dostavljenom pisanom izvješću. 
Budući da 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 2019. 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. 
 
 
Ad.5.b.) Izvješće predstavnika u Hrvatski kuglački savez 
G. Robertino Mileta usmeno je izvijestio da je na sjednici Skupštine 27. lipnja 2019. godine, 
koja je održana internetskim putem, usvojeno financijsko izvješće. Osim te sjednice nije bilo 
drugih aktivnosti u radu Skupštine. Naglasio je da HKS kontinuirano provodi svoje politike te 
da ima podršku većine zastupnika u Skupštini. Smatra da je između ostalog i naše inzistiranje 
na transparentnosti rada HKS-a urodilo plodom te da sada putem interneta imamo uvid u 
održane sjednice i odluke koje se tamo donose. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže da se prihvati usmeno Izvješće. 
 
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 Sportskom savezu grada Zagreba 
Budući da na tekst Izvješća o radu predstavnika u Sportskom savezu grada Zagreba nije bilo 
pitanja, primjedbi ni prijedloga, predsjednik Radnog predsjedništva daje Izvješće na glasanje. 
Nakon glasanja, konstatira da je Skupština jednoglasno donijela  
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Z A K L J U Č A K:  

Prihvaća se Izvješće predstavnika u Sportskom savezu grada Zagreba. 
 
 
Ad.6.) Razrješenje predsjednika, Izvršnog odbora, dopredsjednika, Nadzornog odbora, 
predstavnika u udružene organizacije i Stegovne komisije 
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, predstavnici u udruženim organizacijama i Stegovna komisija.  
 
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: Zvonimir Fernežir, Dalibor 

Jelavić, Siniša Jančić, Velimir Mrkonjić, Pero Višek i Albert Šimunić 
3. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji dopredsjednici Marko Kujundžić 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 i Dalibor Jelavić. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji predstavnici u 
Zagrebačkom športskom savezu Marko Kujundžić i Nikola Dragaš.  

6. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji članovi Stegovne komisije: Božo Borošak, Ismet 
Hasić i Mirna Kirin  te zamjenici članova: Tomo Lucić, Mirko Slavica Klarić i 
Ljubomir Špiljar 
 

 
Ad.7.) Izvješće Izborne komisije o kandidatima za predsjednika Saveza 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva Izbornu komisiju da podnese izvješće o ispravnosti 
kandidature. 
G. Nikola Filipović 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 Velimir Mrkonjić, predstavnik KK 
Medveščak 1958 u Skupštini Saveza, kandidat za predsjednika Zagrebačkog kuglačkog saveza 
u mandatnom razdoblju 2020. - 2024.  
 
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 2020. – 2024. 
gospodin Velimir Mrkonjić. 

 
Ad.8.) Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza 
G. Velimir Mrkonjić – kandidature za predsjednika Saveza u novom mandatu prihvatio se 
isključivo iz ljubavi prema kuglanju. Zahvaljuje klubovima koji su podržali kandidaturu kao i 
ljudima koji su ga potaknuli. Posebno zahvaljuje g. Robertinu Mileti koji je funkciju 
predsjednika odradio u dva mandata i svima koji su sudjelovali u radu Izvršnog odbora i 
komisija. Za sve koji ga ne poznaju dao je kratak presjek svojeg poslovnog i sportskog iskustva. 
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Probleme s kojima se kani suočiti naveo je u Programu. Iako su dobna struktura igračkog kadra, 
objekti i financiranje međuovisni, najvažnijim smatra dobnu strukturu koja je osobito 
zabrinjavajuća u muškom kuglanju. Poziva predstavnike u Skupštini da učine sve što mogu da u 
svoje klubove dovedu mlade, što i jest domena rada klubova, a ne Saveza. Također, iznimno je 
važna „vidljivost“ kuglanja kao sporta. Stoga je nasušno važno ostvariti suradnju s TV kućama. 
Od člana Izvršnog odbora iz redova bowling klubova, tražit će detaljnije izvješće o problematici 
s kojom se oni suočavaju. I završno, rad će se nastaviti kontinuirano na rad prethodnog 
Izvršnog odbora, po mogućnosti još i bolje. 
 
Predsjednik Radnog  predsjedništva poziva na raspravu. 
 
G. Vedran Režić – cijeni sportski staž novoizabranog predsjednika, a očitovat će se kroz 
ponuđeni Program predsjednika.  
Tema mladih: do sada svi zajedno nismo dovoljno radili na njihovoj animaciji; bitno je početi i 
bitno im se približiti komunikacijskim kanalima koje mladi koriste. Tako Facebook stranica 
mora biti značajno aktivnija makar i s objavama tipa: nakon corone kuglanje opet krenulo, 
danas se održava sjednica Skupštine… Ne smije se dogoditi da na tom, njima najbitnijem 
kanalu nema novosti, fotografija i svega što im inače privlači pažnju. Uz postojeće turnire 
mladih treba ih organizirati još više. Također, važno je povezati se sa studentskom populacijom. 
BK Zapad je takvu suradnju ostvario s fakultetima, studenti dolaze kuglati i to im se priznaje 
pod nastavu tjelesno-zdravstvene kulture. 
Financiranje: po broju klubova u ukupnom sastavu članica ZKS, bowling je zastupljen s 20% 
klubova. Stoga smatra da bi bowling trebao biti bolje financiran. Predlaže sastanak sa svim 
predstavnicima bowling klubova. 
Nada se da će Program biti živ, a ne mrtvo slovo na papiru. Također, moli da bowling bude dio 
živog organizma Saveza, a za što treba aktivirati i zaposlenike da se bolje i više angažiraju.  
Objekti: izgradnja novog centra je za svaku pohvalu, ali to je dugi put. U međuvremenu se treba 
više angažirati oko postojećih objekata.  
Završno, nada se napretku svih zajedno. 
 
Ad.9. Izbori  
Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže da Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, o 
svim točkama dnevnog reda, kada se predlaže isti broj kandidata koji se bira.  
Budući da na prijedlog predsjednika Radnog predsjedništva nije bilo primjedbi, predsjednik 
Radnog predsjedništva dao je prijedlog na glasanje te nakon provedenog glasaanja konstatirao 
da je Skupština jednoglasno donjela 

Z A K L J U Č A K: 
U slučaju da na Skupštini bude predložen isti broj kandidata koji se bira, Skupština će se o svim 
kandidatima izjašnjavati javnim glasanjema, a ako bude predloženo više kandidata od onih koje 
se bira, Skupština će se o svim kandidatima izjašnjavati tajnim glasanjem. 
 
Ad.9.a.) Izbor predsjednika Saveza 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva daje Skupštini na glasanje prijedlog da predsjednik 
Zagrebačkog kuglačkog saveza bude gospodin Velimir Mrkonjić, u mandatu 2020. – 2024.  
 
Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da je 
Skupština Zagrebačkog kuglačkog saveza, jednoglasno donijela 
 

Z A K L J U Č A K: 
Za predsjednika Zagrebačkog kuglačkog saveza u mandatnom razdoblju 2020. - 2024. 

izabran je g. Velimir Mrkonjić 
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Ad.9.b.-9.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. Velimir Mrkonjić – u sastav Izvršnog odbora predlaže predstavnike uglavnom klubova I. 
lige: Marka Kujundžića, Robertina Miletu, Branka Radoševića, Dalibora Jelavića i Roberta 
Gajića.  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva da se 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: 

Marko Kujundžića Robertino Mileta, Branko Radošević, Dalibor Jelavić i Robert Gajić. 
 

Predsjednik Radnog predsjedništva poziva da članovi Skupštine predlože kandidate. Ukoliko 
bude više prijedloga od troje, koliko ulazi u sastav Izvršnog odbora s liste Skupštine, glasanje 
će se izvršiti tajno. 
 
G. Drago Marčinko  predlaže Peru Višeka (KK Centar) kao predstavnika II. lige, g. Miljenka 
Horvata (KK Vodovod) kao predstavnika klubova ostalih liga i g. Alberta Šimunića (KK 
Trešnjevka) kao predstavnika bowlinga. 
G. Branko Radošević predlaže da u sastav Izvršnog odbora uđe i predstavnik KK Ponikve jer su 
uzoran klub u radu s mladima, i to g. Zvonimir Fernežir. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da se na listi Skupštine nalaze sljedeći kandidati: 

Zvonimir Fernežir, Miljenko Horvat, Albert Šimunić i Pero Višek. 
 
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. Velimir Mrkonjić – za svoje dopredsjednike predlaže Marka Kujundžića i Robertina Miletu. 
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 2020. - 2024. 

izabrani su Marko Kujundžić i Robertino Mileta. 
 
G. Robert Gajić - g. Vladimir Gašpert je 16 godina član Nadzornog odbora, smatra da treba 
raditi u Nadzornom odboru kao predsjednik te se nada boljem radu tog tijela.  
Glavni tajnik, Miroslav Semenski predlaže g. Stjepana Bedekovića iz Elektre i pravnika, g. 
Božu Borošaka iz Croatia Osiguranja.  
 
Nije bilo daljnjih prijedloga. Nakon provedenog javnog glasanja, predsjednik Radnog 
predsjedništva konstatira da je Skupština jednoglasno donijela 
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Z A K L J U Č A K 

U Nadzorni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza, za mandatno razdoblje 2020. – 2024. 
izabrani su Vladimir Gašpert, Stjepan Bedeković i Božo Borošak. 

 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva na predlaganje kandidata za predstavnike u 
Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba. 
Predsjednik, g. Velimir Mrkonjić – predlaže da naši predstavnici u SSGZ-u i dalje budu g. 
Nikola Dragaš i g. Marko Kujundžić.  
G. Kujundžić je rekao da se prihvaća samo pod uvjetom da Izvršni odbor raspravlja i zauzme 
stav o predloženim odlukama i drugim aktima koje donosi Skupština SSGZ. Naime, pokazalo 
se da daleko veću „težinu“ imaju oni amandmani koje su podnijeli izvršni odbori sportskih 
saveza, nego predstavnici saveza u Skupštini SSGZ.   
Predsjednik, g. Velimir Mrkonjić – prihvaća, s time da se neće raspravljati o svakom radnom 
materijalu već o onima za koje bude signalizirana potreba rasprave i zauzimanja stava. 
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 dva predstavnika u 
Skupštinu Hrvatskog kuglačkog saveza.  
Predsjednik, g. Velimir Mrkonjić – budući da je uobičajeno da je predsjednik Saveza 
predstavnik u Skupštini HKS, predlaže sebe i g. Robertina Miletu. 
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 predstavnike u Skupštini Hrvatskog kuglačkog saveza izabrani su  

Velimir Mrkonjić i Robertino Mileta. 
 

Predsjednik Radnog predsjedništva – poziva na predlaganje za članove Stegovne komisije. 
Glavni tajnik, Miroslav Semenski – budući da Stegovna komisija prema Statutu ima tri člana i 
tri zamjenika, predlaže po tri predstavnika iz klasičnog kuglanja i tri predstavnika iz bowlinga 
kako bi rješavali predmete iz svojih područja, i to:  
- klasično: Dalibor Kerhin, Anica Rodin i Petar Merkaš 
- bowling: Vjekoslav Rakamarić, Vedran Režić i Tomislav Sekulić 
 
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: Dalibor Kerhin, Anica Rodin i Petar Merkaš 
i zamjenici članova: Vjekoslav Rakamarić, Vedran Režić i Tomislav Sekulić 
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Budući da su time završena sva javna glasanja, a da je u međuvremenu provedeno i tajno 
glasanje, predsjednik Radnog predsjedništva moli Izbornu komisiju da podnese izvješće o 
rezultatima glasanja za tri člana Izvršnog odbora s liste prijedloga članova Skupštine. 
 
G. Nikola Filipović u ime Izborne komisije izvješćuje o rezultatima glasanja za tri člana 
Izvršnog odbora ZKS s liste Skupštine: 

1. Zvonimir Fernežir   30 glasova 
2. Albert Šimunić   30 glasova 
3. Miljenko Horvat   19 glasova 
4. Pero Višek     17 glasova 

 
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 
U Izvršni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza, uz predsjednika Velimira Mrkonjića, 

dopredsjednike Marka Kujundžića i Robertina Milete 
te članove Roberta Gajića, Dalibora Jelavića i Branka Radoševića, 

s liste prijedloga članova Skupštine izabrani su: 
Zvonimir Fernežir, Albert Šimunić i Miljenko Horvat. 

 
 
Ad.10.) Razno 
Nije bilo prijedloga, pitanja niti rasprava. 
Na poticaj predstavnika u Skupštini, dosadašnji predsjednik, g. Robertino Mileta „ispraćen“ je 
pljeskom prisutnih  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva, g. Marko Kujundžić zaključio je sjednicu poželjevši dobar 
rad predsjedniku Saveza u novom mandatu g. Velimiru Mrkonjiću i svima koji su danas 
izabrani.  
 
Skupština je završila s radom u 19:11 sati. 
 
 
 Zapisničar Predsjednik 
  Radnog predsjedništva 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Marko Kujundžić 
 
 
 
 
 
 Ovjerovitelji zapisnika: 
 
 
 __________________                   __________________ 
         (Branimir Milešević)      (Dalibor Kerhin)  
 


