
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ  
               IZVRŠNI ODBOR 

 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
29. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 22. ožujka 2016. 

godine u Zagrebu, Ilica 298 s početkom u 18.30 sati. 
 
 
Prisutni: Robertino Mileta – predsjednik, Branko Radošević – dopredsjednik;  

Dalibor Jelavić, Kazimir Lovrić i Velimir Mrkonjić  
Odsutni: Branko Ivanić, Pero Višek i Vjekoslav Rakamarić 
Ostali prisutni: Miroslav Semenski, Marko Torlaković - Stručna služba ZKS 

 
Predsjednik Robertino Mileta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove Izvršnog odbora, te 
predlaže dnevni red. 
 
Budući da na prijedlog dnevnog reda nije bilo primjedbi, Izvršni odbor jednoglasno prihvaća 
sljedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 

1. Zapisnik sa 28. sjednice IO ZKS 
2. Završni račun i bilanca za 2015. 
3. Plan programa za 2016. 
4. Monografija ZKS-a 
5. Sportska inspekcija 
6. Inventurna komisija 
7. Informacije, prijedlozi 

 
AD-1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice IO ZKS  
 
Budući da na tekst zapisnika nije bilo primjedbi niti nadopuna, predsjednik konstatira da je 
Izvršni odbor jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Usvaja se zapisnik s 28. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza koja je 
održana 7. prosinca 2015. godine. 
 
 
AD-2. Završni račun i Bilanca za 2015. godinu 
 
Predsjednik – dostavljeni materijal izradio je knjigovodstveni servis za stručne institucije. 
Glavni tajnik – priloženi izvještaj predan je u roku nadležnim institucijama. No, kako je tajnik 
pronašao grešku u knjiženju proračunskih sredstava, tako je ispravak također poslan u FINA-u 
1. ožujka ove godine. Bilanca će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva financija. 
Predlaže da temeljem ovih materijala g. Višek i ove godine napravi detaljno izvješće. 
Predsjednik – obzirom da će Skupština biti u svibnju, moli da g. Višek u suradnji s glavnim 
tajnikom, pripremi detaljno financijsko izvješće sukladno stavkama našeg Financijskog plana 
već za sjednicu Izvršnog odbora koja će se održati u travnju, a onda se može, kao i proteklih 
godina, za Skupštinu pripremiti nešto sažetije izvješće. 
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Nakon zaključenja rasprave i glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
 

1. Prima se na znanje Završni račun i Bilanca za 2015. godinu 
2. Zadužuje se g. Pero Višek da do travanjske sjednice Izvršnog odbora izradi detaljno 

Financijsko izvješće za 2015. godinu, a strukturirano prema stavkama Financijskog 
plana za 2015. godinu.  

3. Temeljem detaljnog Financijskog izvješća za 2015. godinu, izraditi skraćeno izvješće 
za sjednicu Skupštine koja će se održati u svibnju 2016. godine. 

 
 
 
Ad-3.) Plan programa za 2016. godinu 
 
Glavni tajnik – na jučerašnjoj sjednici Skupštine Sportskog saveza Grada Zagreba, usvojen je 
Plan za 2016. godinu po kojem je za ZKS planirano 1.744.363,00 kn. Radi se o povećanju od 
cca 60.000 kn, u odnosu na prethodnu godinu. Razrada je prikazana po klubovima, a po prvi 
puta su dodijeljena sredstva za natjecanje prvoligaša, i to: 25.000 kn ženskim i 40.000 kn 
muškim klubovima. Smanjen je stručni rad za škole kuglanja. Nejasno je kako su neki savezi 
dobili sredstva već sada po programima za koje su natječaji bili raspisani naknadno, oprema i 
rekviziti te razvojni programi, primjerice. Povrh ovoga, još je 30.000.000 dodijeljeno 
vrhunskim klubovima. 
Dopredsjednik Radošević – smatra da zahtjev za refundaciju sredstava za međunarodna 
natjecanja, treba ići objedinjeno za sve klubove s naslova Saveza, a ne pojedinačno s klupskih 
naslova. Također, treba se ishoditi odgovor SSGZ-a na dostavljene zahtjeve.  
Glavni tajnik – potrebno je napraviti rebalans Financijskog plana 2016., obzirom da su nam 
sada poznati realni financijski pokazatelji.  
 
U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi prisutni, a nakon zaključenja rasprave i glasanja o 
prijedlogu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK  
 

1. Prima se na znanje Plan programa za 2016. godinu. 
2. Zadužuje se Stručna služba da pripremi objedinjeni zahtjev SSGZ-u za refundaciju 

sredstava za međunarodna natjecanja te da se redovno aplicira na sve natječaje i javne 
pozive koje raspiše SSGZ. 

3. Prijedlog rebalansa Financijskog plana 2016. pripremiti za travanjsku sjednicu 
Izvršnog odbora iza koje će se uputiti Skupštini na usvajanje.  

 
 
Ad-4.  Monografija ZKS 
 
Predsjednik – posao oko izrade Monografije priveo se kraju, a g. Hemar, autor monografije, 
uputio je tajniku dopis koji je proslijeđen u materijalu za ovu sjednicu. Potrebno je raspisati 
natječaj za tisak monografije. Predsjednik moli g. Mrkonjića da pomogne tajniku oko 
sastavljanja predmetnog natječaja. Knjiga je opsegom veća od prvobitnog plana, u konačnoj 
verziji je 647 stranica.  Činjenica je da je velik broj fotografija povećao konačni broj stranica. 
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G. Lovrić – smatra da se radi se o prevelikom prekoračenju dogovorenog broja stranica. 
 
Nakon zaključenja rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, predsjednik konstatira da je 
Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK  
1. Prima se na znanje da je knjiga pri završetku. 
2. Zadužuje se Velimir Mrkonjić da pomogne Stručnoj službi kod pripreme i objave 

javnog natječaja za tisak monografije „Zlatna knjiga zagrebačkog kuglanja“. 
 
 
Ad-5. Sportska inspekcija 
 
Predsjednik – Izvršni odbor je primio zapisnik s nalazom Sportske inspekcije. Dobili su svu 
dokumentaciju koju su unaprijed tražili, a naknadno i potvrdu o nekažnjavanju trenera.  
Daljnje rasprave nije bilo.  
 
Predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK  
Prima se na znanje Zapisnik o inspekcijskom nadzoru od 14. ožujka 2016. godine. 

 
 
Ad-6.  Inventurna komisija 
 
Gl. tajnik – predlaže da komisija u sastavu: Saša Petković, Pero Višek i Miroslav Semenski i 
ove godine obavi inventuru.  
Nije bilo drugih prijedloga niti rasprave. Nakon provedenog glasanja o prijedlogu, 
predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK  
1. U Inventurnu komisiju imenuju se Saša Petković, Pero Višek i Miroslav Semenski. 
2. Za narednu sjednicu Izvršnog odbora pripremiti Izvješće Inventurne komisije.  

 
 
Ad-7. Prijedlozi, informacije 
 
Ad-7.1. Izborna sjednica Skupštine 
Krajnji rok za Izbornu sjednicu Skupštine je 30. svibnja 2016. godine. Natječaj za kandidaturu 
za predsjednika mora biti raspisan mjesec dana ranije. Stoga predlaže da se već danas odredi 
datum sjednice Skupštine kako bi se stigli poštivati propisani kandidacijski rokovi.  
Nakon kraće rasprave o najboljem terminu, obzirom na Svjetsko prvenstvo, predlaže se 
sredina mjeseca svibnja. Predsjednik predlaže 12. svibnja. 
Budući da drugih prijedloga nije bilo, nakon provedenog glasanja predsjednik konstatira da je 
Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK  
1. Izborna sjednica Skupštine Zagrebačkog kuglačkog saveza održat će se 12. svibnja 

2016. godine. 
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2. Zadužuje se Stručna služba da provede sve aktivnosti sukladno Statutu i Poslovniku o 
radu Skupštine, a vezano za novi saziv Skupštine i kandidacijski postupak za izbor 
predsjednika.  

 
 
Ad-7.2. Državno prvenstvo za mlade 
 
Predsjednik – prigovara Stručnoj službi da je trebala, bez čekanja na sjednicu Izvršnog 
odbora, uputiti HKS-u pisanim putem  zahtjev za obrazloženje o promjeni profila kugli za 
mlade na državnom prvenstvu jer već imamo iskustvo da prigovori i zahtjevi upućeni 
telefonskim putem ne nailaze na adekvatan odaziv.  Budući da su promjene propisane 
Pravilnikom koji je nekoliko mjeseci na snazi, upućuje prigovor i Stručnoj službi i trenerima 
zbog nepravovremene reakcije. Moli Stručnu službu da već sutra uputi dopis s uputom 
klubovima o nastalim promjenama.  
Glavni tajnik – HKS nije dobio od HOO-a suglasnost za promjenu Sustava natjecanja, a 
promjena rekvizita pripada Sustavu natjecanja.  
Predsjednik – ništa nas ne sprječava da se pravovremeno uputi pisana reakcija.  
Dopredsjednik – potrebno je proučiti sve pravilnike i zatražiti mišljenje o određenim 
proturječnostima između pojedinih pravilnika te pravilnika i prakse.  
G. Jelavić – još jedan paradoks je mini prijelazni rok kojeg ne priznaje međunarodna 
federacija.   
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 19.30 sati. 
 
 
Na temelju audio snimke     Predsjednik 
zapisnik sastavila 
 
Snježana Beluhan-Sklepić     Robertino Mileta 
 


