
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ 
               IZVRŠNI ODBOR 

 
ZAPISNIK 

27. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 2. prosinca 2015. 
godine, Kuglana Grmoščica, Zagreb, Ilica 298 s početkom u 18 sati. 

 
 
Prisutni: Robertino Mileta – predsjednik, Branko Radošević – dopredsjednik; Branko 

Ivanić, Kazimir Lovrić i Velimir Mrkonjić 
Odsutni: Natalija Graber Kvakan, Dalibor Jelavić, Vjekoslav Rakamarić, Pero Višek 
Ostali prisutni:  Miroslav Semenski, Marko Torlaković, Snježana Beluhan-Sklepić  

 
Predsjednik Robertino Mileta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te predlaže dnevni red. 
 
Budući da na prijedlog dnevnog reda nije bilo primjedbi niti nadopuna, nakon provedenog 
glasanja o prijedlogu, Izvršni odbor jednoglasno prihvaća sljedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 

1. Zapisnik sa 26. sjednice IO ZKS 
2. Mini prijelazni rok 2015. i godišnja registracija 2016. 
3. Skupština ZKS 

a. Financijski plan za 2016. godinu, prijedlog 
b. Statut 

4. Javni poziv za sufinanciranje Programa javnih potreba za 2016. 
5. Informacije, prijedlozi 

 
 
AD-1. Usvajanje zapisnika  
Budući da na tekst zapisnika nije bilo primjedbi niti nadopuna, predsjednik konstatira da je 
Izvršni odbor većinom glasova donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
1. Usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza 

koja je održana 20. listopada 2015. godine. 
 
 
AD-2. Mini prijelazni rok 2015. i godišnja registracija 2016. 
Predsjednik – HKS je donio novi Pravilnik o registraciji dana 27. studenog 2015. godine, koji 
vrijedi od  1. siječnja 2016. godine, a također i Odluku o Mini prijelaznom roku uz nadopunu 
koja se ne nalazi u važećem Pravilniku o registraciji: „Iznimno, ako igrač nije nastupio ni na 
jednoj ekipnoj utakmici za klub iz kojeg odlazi, može prijeći i u klub koji je u istom rangu 
natjecanja.“  
U raspravi, u kojoj su sudjelovali svi prisutni, rečeno je da se podržava omogućavanje 
prijelaza igračima, ali ne ako se time krše pravilnici. Ovakve intervencije predstavljaju 
derogaciju važećih akata i osnovu za sudske postupke zbog izazivanja neregularnosti 
natjecanja. 
Predsjednik – novim Pravilnikom o registraciji HKS preuzima većinu poslova oko svih 
registracija, s primjenom od 1. siječnja 2016. godine. To uključuje i godišnju registraciju 
klubova i igrača, uvođenje novih igračkih iskaznica i niz drugih novina, a također i izravno 



naplaćivanje članarine klubovima. S druge strane, klubovima nije omogućeno sudjelovanje u 
radu Skupštine HKS-a putem izravnih predstavnika.  
Glavni tajnik – prema Zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi registar svojih 
članica. Do sada su klubovi plaćali godišnju članarinu ZKS-u samo za seniore i seniorke, a 
sada će plaćati  HKS-u za sve, osim onih klubova koji imaju samo škole kuglanja, dakle 
mlađe od 23 godine, kakvih u Zagrebu do sada nije bilo. Materijali za Mini prijelazni rok 
2015. i godišnju registraciju 2016. pripremljeni su za Izvršni odbor temeljem važećeg 
Pravilnika o registraciji HKS te su poslani Izvršnom odboru uz Poziv za 27. sjednicu dana 26. 
studenog o.g. Novi Pravilnik o registraciji i odluku o MPR, kojeg je IO HKS usvojio na 
elektronskoj sjednici u petak, 27. studenog, primili smo jučer, 1. prosinca, a danas dopis i 
Elaborat o novim igračkim iskaznicama i novom registracijskom pravilniku. Prema tome, 
materijal koji je poslan Izvršnom odboru 26. studenog, više nije relevantan. 
 
Nakon zaključenja rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, predsjednik konstatira da je 
Izvršni odbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 
 

1. Primaju se na znanje Pravilnik o registraciji kojeg je Izvršni odbor Hrvatskog 
kuglačkog saveza donio na sjednici održanoj elektronskim putem dana 27. 
studenog 2015. godine s primjenom od 1. siječnja 2016. godine te Odluka o Mini 
prijelaznom roku koji traje od 22. do 31. prosinca 2015. godine zajedno s 
dopunom koja se ne nalazi u važećem Pravilniku o registraciji. 
 

2. Ne usvaja se radni materijal za ovu točku dnevnog reda koji je poslan uz poziv za 
sjednicu Izvršnog odbora zbog promjene temeljnog akta koja se dogodila u 
međuvremenu.  
 

3. Donošenje konačnog zaključka odgađa se za 28. sjednicu Izvršnog odbora koja će 
se održati u ponedjeljak, 7. prosinca 2015. godine. 
 

4. Zatražiti stručno mišljenje o izravnoj naplati članarine klubovima, ako im 
istodobno nije omogućeno demokratsko pravo izravnog sudjelovanja u radu 
Skupštine. 

 
 
Ad-3. Skupština Zagrebačkog kuglačkog saveza 
 
Ad-3. a) Financijski plan za 2016. godinu 
 
Glavni tajnik – prijedlog Financijskog plana izrađen je na razini prošlogodišnjeg, ali, obzirom 
da dolazi do promjena plaćanja članarine HKS-u, moraju se promijeniti i stavke Financijskog 
plana. Intencija HKS-a je i preuzimanje svih liga pa bi se i na tim stavkama mogle dogoditi 
promjene. Obzirom da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za javne potrebe sporta, 
odnosno da se plan na razini Saveza i klubova radi drugačije nego prethodnih godina, upitno 
je kako će u konačnici izgledati te stavke. Obim i zahtjevnost materijala kojeg treba popuniti 
je vrlo visoka, stoga je već zatražio organizaciju mini-predavanja za naše klubove. S druge 
strane, budući da ZKS može aplicirati temeljem svih programa natjecanja koje provodi, otvara 
se i mogućnost da se donekle olakša „malim“ klubovima kroz planiranje troškova liga koje 
organizira ZKS (troškovi sudaca i objekata), što bi ujedno spasilo gašenje klubova, a neke 
možda i reaktiviralo.  



 
Nakon kraće rasprave i glasanja o prijedlogu da se donošenje prijedloga Financijskog plana 
odgodi za sljedeću sjednicu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
  

ZAKLJUČAK 
1. odgađa se donošenje prijedloga Financijskog plana Zagrebačkog kuglačkog saveza za 

2016. godinu na 28. sjednicu Izvršnog odbora koja će se održati 7. prosinca 2015. 
godine. 

2. zadužuje se glavni tajnik da u međuvremenu izradi usklađenje prijedloga Financijskog 
plana temeljem novih parametara. 

 
Ad-3.b) Statut ZKS 
Predsjednik i glavni tajnik su izvijestili da Gradski ured za opću upravu nije prihvatio naš 
Statut u cijelosti. Neprihvaćanje se odnosi na članstvo u Saveza: Zbora sudaca, Zbora trenera i 
Kluba reprezentativaca; dio koji se odnosi na gospodarsku djelatnost; poticanje i promicanje 
kuglačkog sporta u Gradu Zagrebu kao djelatnosti Saveza. Obzirom da primjedbe nisu 
potpuno jasne, glavni tajnik smatra da je potrebna dodatna konzultacija prije izrade prijedloga 
za Skupštinu. 
 
Nakon kraće rasprave i glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 
Zadužuje se glavni tajnik da obavi konzultacije u Gradskom uredu za opću upravu Grada 
Zagreba te da čistopis novog prijedloga Statuta izradi za narednu sjednicu Izvršnog odbora. 
 
 
Ad-4.  Javni poziv za sufinanciranje Programa javnih potreba za 2016. godinu 
 
Glavni tajnik – prijave za sufinanciranje idu Sportskom savezu Grada Zagreba. Klubovi ih 
dostavljaju izravno za svoje programe, a ZKS za programe koji se organiziraju i realiziraju na 
razini ZKS-a, uključivo državna i regionalna prvenstva. Izuzetno je važno kvalitetno popuniti 
obrasce. Iako je danas prijepodne održana radionica na predmetnu temu u organizaciji SSGZ 
uz sudjelovanje predstavnice Vladinog ureda za udruge, ostaje dojam da će biti potrebne 
dodatne konzultacije za klubove koji nemaju iskusan ili dovoljno stručan kadar. 
Dopredsjednik smatra da klubovima treba dostaviti ogledni primjerak s popunjenim stavkama 
koje su identične za sve klubove.  
Predsjednik – ovaj posao bi svi klubovi trebali staviti u fokus svog djelovanja i uključiti sve 
raspoložive kadrovske resurse kako bi se materijali ispunili kvalitetno i pravodobno. 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 
1. Pozvati klubove još jednom da obrate pozornost na novi sustav financiranja iz 

Programa javnih potreba za 2016. godinu, odnosno da se odmah započne s izradom 
traženih planova i popunjavanje obrazaca uz preporuku timskog rada radi postizanja 
kvalitete i pravodobne prijave. 

  
2. Zatražiti povratnu informaciju o potrebnim dodatnim objašnjenjima ili pomoći. 

 
3. Zakazuje se radni sastanak za utorak, 8. prosinca 2015. godine. 



Ad-5. Informacije i prijedlozi 
 
Ad-5.1.) Sandučić na internetskoj stranici ZKS-a 
 
Na upit dopredsjednika, glavni tajnik je odgovorio da je g. Sekušak primio odgovor na svoj 
upit. 
 
Ad-5.2.) Ugovor za pretplatu mobilne mreže 
 
Glavni tajnik je informirao da je istekao dosadašnji ugovor s T-com operaterom, a da je stigla 
ponuda Tele 2 koja je za 100 kn niža od prethodne. 
 
Predsjednik predlaže da se prije donošenja odluke pribavi ponuda i dosadašnjeg operatera.  
 
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 19.45 sati. 
 
 
 
 zapisala Predsjednik 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Robertino Mileta 
 
 


