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ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ  
                IZVRŠNI ODBOR 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

20. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 8. prosinca 2014. 
godine, Kuglana Grmoščica, Zagreb, Ilica 298 s početkom u 18.00 sati. 

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

Kazimir Lovrić, Pero Višek, Vjekoslav Rakamarić 
Odsutni: Natalija Graber, Dalibor Jelavić, Branko Ivanić, Miloš Milivojević  
Ostali prisutni:  Marko Kujundžić – predstavnik u Skupštini SSGZ 

   Vladimir Gašpert – član Nadzornog odbora ZKS 
               Miroslav Semenski – glavni tajnik 

 
Predsjednik Robertino Mileta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum i predlaže 
izmjenu u pozivu dostavljenog dnevnog reda, i to: 
- ukidanje 2. točke „Prijedlog javnih potreba za 2015. godinu“ iz razloga što se čeka usvajanje na 

Skupštini Grada Zagreba te 
- nadopunu zadnje točke dnevnog reda s „Odgovor Nadzornom odboru HKS“. 
Budući da na ovakav prijedlog dnevnog reda nije bilo primjedbi niti nadopuna, Izvršni odbor 
jednoglasno prihvaća sljedeći  

D N E V N I    R E D : 
 

1. Zapisnik sa 19. sjednice IO ZKS 
2. Financijski plan za 2015. godinu 
3. Izvanredni prijelazni rok 2014. i godišnja registracija za 2015. godinu 
4. Skupština Saveza i rebalans Financijskog plana za 2014. 
5. Dopis HKS-a 
6. Informacije, prijedlozi 

a. Prigovor KK Croatia-Osiguranje 
b. Poziv KK Goranin, Delnice 
c. Odgovor Nadzornom odboru HKS-a 

 
 

AD-1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice IO ZKS  
 
Glavni tajnik informira da su zaključci provedeni osim pod Ad-5.b.  Nedostaju nam rješenja o upisu 
promjena u Registar udruga za dio klubova što nema utjecaja na Skupštinu jer je ona u 
četverogodišnjem mandatu, ali njihove nove odluke ne možemo prihvatiti kao valjane dok ne 
dobijemo rješenja. Ad-6.6.1. Hrvatski kuglački savez je odgovorio g. Rakamariću da je upit vezano 
za promjene sustava natjecanja upućen HOO-u u studenom 2014. godine.  
 
Na tekst zapisnika nije bilo primjedbi niti nadopuna. Nakon provedenoga glasanja predsjednik 
konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno donio 
 

ZAKLJUČAK 
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza koja je 
održana 12. studenog 2014. godine. 
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Ad-2. Financijski plan za 2015. godinu 
 
Glavni tajnik – sredstva iz Proračuna su još nepoznanica, a za sada su usmene upute o smanjenju za 
cca 20% u odnosu na 2014. godinu. Naime, čeka se drugo čitanje Programa javnih potreba u 
Skupštini Grada Zagreba 22. prosinca, a tek iza toga će Stručna služba SSGZ-a moći pripremiti 
prijedlog konkretnog rasporeda sredstava. Vlastita sredstva su planirana bez promjena, dakle ostala 
su na razini 2014. godine.  
Predsjednik – potrebno je poštivati zakonske procedure što podrazumijeva da Skupština krajem 
prethodne kalendarske godine donosi financijski plan za narednu godinu. Stoga podržava 
dostavljeni prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu, a za sjednicu Skupštine u ožujku 2015.  
može se pripremiti rebalans.  
G. Kujundžić – u prijedlogu Financijskog plana vidljivo je 50.000 kn za monografiju. Smatra da 
nije dovoljno poslati upitnike igračicama i Klubu nego da autor monografije treba i osobno doći u 
Klub čija je ekipa šest puta bila najbolja u Gradu Zagrebu.  
G. Lovrić – smatra da se je taj posao mogao napraviti za manje novaca. 
Predsjednik – Izvršni odbor je prihvatio autorov koncept monografije i dao mu odriješene ruke u 
radu. Poznato je da je do sada obišao više klubova pa je za očekivati da će doći i u KK Zagreb. 
G. Kujundžić – takav odnos prema KK Zagreb prisutan je i u drugim slučajevima.  
Glavni tajnik – upitnici su poslani onim igračima i dužnosnicima o kojima autor namjerava 
opširnije pisati, a u slučaju KK Zagreb to su g. Kujundžić, N. Graber, B. Juras, A. Bacan, E. 
Sinovčić.  
Dopredsjednik Radošević – obzirom da poznaje način rada g. Hemara, siguran je da nema šanse da 
zaobiđe bilo koga nego se radi o pripremi, prvo da svatko da podatke kojima on možda i ne 
raspolaže, a onda ide korak dalje.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
Usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu i upućuje Skupštini Zagrebačkog kuglačkog 
saveza na usvajanje. 
 
 
Ad-3. Izvanredni prijelazni rok 2014. i godišnja registracija 2015. 
Glavni tajnik informira da se radi o redovnim godišnjim aktivnostima, bez promjena u odnosu na 
prošlogodišnje te da se ne predlaže povišenje članarina.  
Dopredsjednik Radošević – pravila IPR-a su u suprotnosti s Prvom HKL gdje se već sada igraju 
kola drugog dijela natjecanja. IPR dolazi tek krajem prosinca odnosno u trenutku kada dvije trećine 
ukupnog natjecanja već budu odigrane. Najviše ga smeta što se odluke na razini HKS-a donose bez 
konzultacije s onima na koje se odnose.  
Predsjednik – još na sjednici Skupštine HKS-a je upozoravao na „ubitačan“ kalendar natjecanja, ali 
primjedba nije bila prihvaćena. 
G. Rakamarić – nažalost, nije pravovremeno uočena disonancija između rasporeda odigravanja 1. 
lige i IPR-a. Treba ukazati na nesmotrenost. 
G. Višek – ovaj Savez je više puta ukazivao na probleme HKS-u, no od toga uglavnom nije bilo 
nikakve koristi. 
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
većinom glasova donio 

ZAKLJUČAK   
1. Prihvaća se raspis za Izvanredni prijelazni rok 2014. u cijelosti. 

a. Hrvatskom kuglačkom savezu uputiti upozorenje o mogućoj neregularnosti 1. HKL 
čiji će igrači biti u neravnopravnoj poziciji obzirom da će se do početka Izvanrednog 
prijelaznog roka već odigrati tri kola drugog dijela natjecateljske sezone. 

2. Prihvaća se raspis za godišnju registraciju klubova i igrača 2015. u cijelosti.  
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Ad-4. Skupština Saveza i Rebalans Financijskog plana 2014. 
 
Predsjednik – predlaže da se sjednica Skupštine ZKS održi u srijedu, 17. prosinca 2014. godine i to 
na lokaciji Savska cesta 137, etaža -1.  
 
Kako nije bilo rasprave niti drugih prijedloga, nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira da 
je Izvršni odbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK   
Sjednica Skupštine Zagrebačkog kuglačkog saveza saziva se za srijedu, 17. prosinca 2014. godine u 
velikoj dvorani Sportskog saveza Zagreba, Savska cesta 137. 
 
Ad-4.a) Kuglački dan 
Obzirom da se zbog ovrhe sredstava Saveza odustalo od posebne organizacije Kuglačkog dana i 
zaključilo da se dio programa objedini s održavanjem Skupštine, na sjednici 17. prosinca 2014. 
godine, proglasilo bi se najbolje igrače i igračice po svim kategorijama. Ovisno o financijskim 
mogućnostima, iduće godine bi se mogli nagrađivati i klubovi. Ovogodišnja je namjera da se 
prvenstveno obuhvate mladi, a danas bi trebalo utvrditi na koji period bi se to odnosilo, da li na 
kalendarsku godinu 2014. ili natjecateljsku sezonu 2013./2014.  
G. Rakamarić, g. Kujundžić  – zalažu se da se valorizira natjecateljska sezona.  
Dopredsjednik  je skloniji kalendarskoj godini kao kriteriju jer isto primjenjuju SSGZ i HOO. 
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
većinom glasova donio 

ZAKLJUČAK  
Za proglašenje najboljih igrača i igračica valorizirat će se rezultati postignuti u natjecateljskoj 
sezoni 2013./2014.  
 
Ad-4.b)  Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu 
Predsjednik podsjeća da je ovaj rebalans donesen na 17. sjednici Izvršnog odbora 17. lipnja 2014. 
godine. Tadašnjim rebalansom naravno nije mogla biti obuhvaćena nedavna ovrha sredstava. 
Vezano za tu ovrhu, održana su dva sastanka i treći telefonskim putem s pomoćnikom pročelnika 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, g. Milanom Čolićem. Razumijevanja i obećanja 
ima, ali konkretnog učinka nažalost još uvijek nema. Prvom sastanku je prisustvovao i g. Vukelić 
koji vodi financije istog ureda, a rekao da će tražiti mogućnosti za rješenje problema. G. Čolić je 
predložio da uputimo zahtjev za privremeno financiranje onoga što nas pripada kako ne bismo upali 
u veće probleme.  
Savjetovani smo da se ide s rebalansom za 2014. godinu kakav je u lipnju i predložen, a da se ovrha 
obradi i uključi u izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2014. godinu na sjednici Skupštine u 
ožujku. 
Glavni tajnik skreće pažnju da će se sva proračunska sredstva za 2014. godinu, a koja se realiziraju 
na razini kluba, isplatiti u 100% iznosu. Sve proračunske dotacije su odmah bile prosljeđivane na 
krajnje korisnike, a isto će biti s preostale dvije dvanaestine - čim budu doznačene.  Može se jedino 
dogoditi da u konačnici bude zakinut program koji se realizira na razini Saveza.  
Također skreće pažnju da smo 2013. godine prenijeli 200.000 kn u 2014. godinu. Ta sredstva nisu 
vidljiva u Financijskom planu i Rebalansu Financijskog plana za 2014. ali će, knjiženjem ovrhe, biti 
vidljiva u Financijskom izvješću za 2014. godinu. Ove godine su naplaćena i dugovanja iz ranijih 
godina u iznosu od 39.211 kn. 
Predsjednik  - nažalost ta sredstva su otišla na ovrhu, a potrudit ćemo se vratiti barem dio. Ovrha je 
pokrenuta 2010. godine i odmah zaustavljena jednom novčanom intervencijom i s nekoliko 
sastanaka. Dalje su bila usmena obećanja gradskih struktura, iz godine u godinu, da će se to riješiti 
između Grada i Elektre. Sada nismo dobili najavu ovrhe jer je išla na staru adresu Saveza – Trg 
Krešimira Ćosića 11.  Vjerojatno je bilo objavljeno na oglasnoj ploči Suda i iza toga je moglo ići na 
izvršenje. U međuvremenu se išlo s kontra-ovrhom zbog 20-ak tisuća kuna koje su nam previše 
ovršili. Odvjetnici su savjetovali regresnu tužbu prema Gradu radi naknade štete o čemu je 
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predsjednik i izvijestio g. Čolića. S njihove strane postoji razumijevanje, ali smo zamoljeni ipak 
pričekati kako bi se našlo zadovoljavajuće rješenje za obje strane.  
G. Kujundžić smatra da se ovo treba ozbiljno shvatiti jer je napravljeno puno pogrešaka od strane 
Saveza, ponajprije odvjetnika koji je vodio spor jer nije dokazao da je trošak stvorio netko drugi, a 
ne Zagrebački kuglački savez te tadašnjeg tajnika koji je trebao odjaviti brojilo kad kuglači više 
nisu koristili kuglanu Kozjak. Pravomoćna presuda se morala izvršiti. Obećanja gradskih struktura 
očito dolaze puno lakše nego se izvršavaju – bez nužnog pritiska koji je morao biti stalan s naše 
strane  u posljednje četiri godine. Nije prihvatljivo da platimo trošak pojedinaca i organizacija koje 
su ga napravile. Smatra da se u sve treba više uključiti i g. Dragaš kao predsjednik SSGZ-a. 
Predsjednik - inzistira na tjednom telefonskom kontaktu s Gradskim uredom za obrazovanje, 
kulturu i sport, oni znaju da će se ići s regresnom tužbom ako se problem ne riješi na 
zadovoljavajući način, a, uvažavajući činjenicu da se i sami nalaze u izvanrednoj situaciji, predlaže 
da im se ostavi još mjesec dana za pronalaženje rješenja. G. Dragaš je bio pozivan na sastanke s 
predstavnicima GUOKS. 
G. Rakamarić – pojašnjava u kojem je kontekstu spomenuo g. Kujundžića na prošloj sjednici te, 
dalje, da se društvo u vrijeme problematičnih zbivanja na objektu Kozjak nije ponašalo sukladno 
zakonima; da je Tokiću dva puta stavljana plomba koju je skidao i dalje neovlašteno radio u tom 
prostoru; da je Šućur ušao, probio zid i od kuglane napravio teretanu. Ta kuglana je u dobroj vjeri 
bila uzeta na upravljanje ZKS-a još u vrijeme predsjednika Zonjića i tajnika Severca, a koristili su 
je kuglački klubovi Tekstilac, Medvedgrad, Hidrometeor i Hrvatski dragovoljac. 
G. Lovrić se čudi da Savez nije poništio ugovor o korištenju kuglane Kozjak.  
G. Kujundžić – kada je postao predsjednik Saveza ostao je zapanjen troškovima i tim načinom rada 
te  je donesena odluka na sjednici Skupštine da se prekine s time, a da tajnik Severec odjavi 
korištenje kuglane i brojilo za električnu energiju.  
Predsjednik – svakako će se nastojati izbjeći regresna tužba prema Gradu Zagrebu ako ikako bude 
moguće. Nakon sastanka koji bi trebao uslijediti do Božića 2014., o novostima će informirati 
Izvršni odbor te kontaktirati i uključiti svakoga tko bi mogao pomoći oko eventualnih daljnjih 
akcija. 
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK   
Potvrđuje se Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu koji je donesen na 17. sjednici Izvršnog 
odbora ZKS dana 17. lipnja 2014. godine te se upućuje Skupštini ZKS na usvajanje. 
 
 
Ad-5. Dopis HKS-a 
Predsjednik – pozivaju se županijski savezi da predlože kandidate koji bi participirali u stručnoj 
komisiji koja će raditi na reformi Sustava natjecanja. Predsjednik predlaže da g. Semenski bude naš 
kandidat.  
Dopredsjednik – konstatira da je dopis nejasno sastavljen jer, uz postojeći Stručni savjet i 
Natjecateljsku komisiju HKS-a, nije jasno što bi trebali raditi dodatni članovi?  
G. Kujundžić – smatra da bi Zagrebački kuglački savez prvo trebao sagledati predmetnu tematiku i 
zauzeti stav kako bi ga naš predstavnik uopće mogao zastupati. Sadašnje stanje sustava natjecanja je 
nedovršena reforma iz 2000. godine, kada je nakon šestomjesečnog rada napravljena reforma 
ženskog kuglanja, a s muškom se trebalo nastaviti.  U međuvremenu su se još pojavile nove 
discipline, neki županijski savezi ne funkcioniraju, neki klubovi se natječu u regionalnim ligama 
van matične regije. Trebalo bi razmotriti i regionalno natjecanje Austrija-Hrvatska-Madžarska-
Slovenija. 
Predsjednik – predlaže da se zaduže Natjecateljska i Stručno-programska komisija ZKS da u 
suradnji s glavnim tajnikom naprave prijedlog našeg Saveza. 
Glavni tajnik – smatra da je besmisleno početi išta raditi bez materijala HKS-a o polazišnim 
točkama za donošenje prijedloga reforme Sustava natjecanja. Stoga smatra da prvo komisije HKS-a 
trebaju napraviti bazni prijedlog i poslati ga u županijske saveze na raspravu. K tome još, važno je 
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da predsjednici komisija razumiju sport općenito i kuglačku praksu. Tako je loš primjer izbor 
četverostazne kuglane sa stupovima u samoj kuglani za predstojeće natjecanje u tandemima. Na 
upit gdje će se odigrati finale, a da su isti uvjeti za tandeme, odgovoreno je na stazama 2 i 3 između 
kojih se nalaze problematični stupovi.  
Predsjednik – takvih primjera i nelogičnosti ima puno, no sada je važnije odrediti ciljeve i putove 
do njihova ostvarenja.  
G. Rakamarić – nesmotren izbor kuglane sa stupovima za natjecanje u tandemima vjerojatno je 
posljedica nastojanja da se natjecanja održavaju na što više različitih kuglana, a kako se ne bi sve 
odigravalo na samo dva – tri objekta. Poziva da mu se dostave primjedbe pa će ih osobno 
proslijediti Izvršnom odboru HKS. 
G. Kujundžić – smatra da se previše natjecanja dodjeljuje Rijeci i Zaboku, a premalo drugim 
kuglanama. U slučaju kuglane Pongračevo nije bilo niti jednog državnog natjecanja, a kuglana je 
šesterostazna te maksimalno raspolaže i svim drugim potrebnim uvjetima za odigravanje takvih 
natjecanja.  
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
1. Kandidat Zagrebačkog kuglačkog saveza za tijelo koje će raditi na reformi Sustava 

natjecanja na razini HKS-a je g. Miroslav Semenski. 
2. Zadužuju se Natjecateljska i Stručno-programska komisija ZKS da u suradnji s glavnim 

tajnikom Saveza naprave prijedlog reforme Sustava natjecanja, a nakon što stigne prvi 
prijedlog od HKS-a.  

 
Ad-6. Informacije, prijedlozi 
 
Ad-6.a)  Prigovor KK Croatia Osiguranje i OKK Torbar 
Predsjednik – radi se o prigovorima na rješenje Voditelja lige o mandatnoj kazni zbog različite 
sportske odjeće igrača. Prigovor KK Croatia Osiguranje upućen je u pisanoj formi putem ureda i u 
propisanom roku, a prigovor OKK Torbar uručen je danas na sjednici Izvršnog odbora.  
Dopredsjednik – smatra da se ne može sugerirati sucima da rade protu-propozicijski.  
Predsjednik – budući da OKK Torbar tvrdi da je sportska odjeća igrača bila ista, osim što je jedan 
par nastupio u majicama različite duljine rukava, predlaže da se za iduću sjednicu pribavi sudačko 
izvješće s te utakmice pa da se onda donese odluka o podnesku.  
KK Croatia Osiguranje u svom prigovoru priznaje da je jedan par nastupio u različitoj boji majica, 
ali s istim tiskom naziva kluba. Predlaže da se danas donese odluka o ovom prigovoru, osobito s 
obzirom da je prigovor dostavljen još u ožujku. 
G. Gašpert – moli da se raspravi problem dvojno registriranih igrača koji za klub dvojne registracije 
nastupe bez igračke iskaznice.  
U daljnjoj raspravi oko definicije pojma „ista oprema“ sudjelovali su svi prisutni. 
 
Nakon zaključenja rasprave i provedenoga glasanja, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
1. Ne prihvaća se prigovor KK Croatia Osiguranje iz Zagreba od 3. ožujka 2014. godine na 

Rješenje voditelja lige o mandatnoj kazni B 14 od 24. veljače 2014. godine.  
2. Donošenje odluke o prigovoru OKK Torbar od 8. prosinca 2014. godine na Rješenje 

voditelja lige o mandatnoj kazni B-14 od 17. listopada 2014. godine, prolongira se za 21. 
sjednicu Izvršnog odbora na kojoj će se razmotriti sudačko izvješće s utakmice br. 11.  
2. HKLC-M, a koja je odigrana 26. rujna 2014. godine. 
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Ad-6.b)  Poziv KK Goranin, Delnice 
Predsjednik – stigao je poziv našoj mladoj reprezentaciji da svojim nastupom uveliča 55. godišnjicu 
KK Goranin i prve godišnjice rada s mladima. Predlažu susret u kategorijama: U10 - 2 igrača, U14 - 
4 igrača i U18 – 4 igrača. Poziv je načelno prihvaćen, a obzirom na trenutnu financijsku situaciju, 
zatražila bi se pomoć SSGZ-a za provođenje ovog programa.    
 
Ad-6.c)  Odgovor Nadzornom odboru HKS-a 
Predsjednik – podsjeća da se je na prethodnoj sjednici Izvršnog odbora pod Ad-6.6. raspravljalo o 
ovoj temi, a da su i naš upit i odgovor Nadzornog odbora HKS-a objavljeni na internetskoj stranici.  
Obzirom da nismo zadovoljni odgovorom Nadzornog odbora kojim smatraju da je temeljem članka 
88. Statuta HKS dovoljno da Skupština potvrdi izbor glavnog tajnika, iako smo ukazali da pri 
imenovanju glavnog tajnika nisu poštivani članci Statuta koji propisuju izbor glavnog tajnika, 
predlaže tekst dopisa kojim se NO HKS-a obavještava da ćemo ista pitanja uputiti HOO-u i 
Gradskom uredu za opću upravu.  
 
Nakon zaključenja kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni i provedenoga glasanja o 
prijedlogu teksta obavijesti Nadzornom odboru Hrvatskog kuglačkog saveza, predsjednik konstatira 
da je izvršni odbor s jednim suzdržanim glasom donio 
 

ZAKLJUČAK  
U cijelosti se prihvaća tekst obavijesti Nadzornom odboru Hrvatskog kuglačkog saveza. 

 
Tekst upućen NO HKS-a: 
'Poštovani gospodine Predsjedniče NO HKS-a hvala na odgovoru koji je dostavljen u zakonskom 
roku IO ZKS-a. Sa žaljenjem moramo konstatirati da NO HKS-a nije ispunio svoju statutarnu 
zadaću koja se očituje u člancima 67 -73 Statuta HKS-a, a samim time i doveo u sumnju 
sposobnost za obavljanje svojih statutarnih zadaća u budućnosti. 
 
Naime čl.33 Statuta kaze: 
Tijela HKS-a jesu:  
1.Skupština HKS-a  
2.Predsjednik HKS-a  
3.Izvršni odbor HKS-a  
4.Nadzorni odbor HKS-a  
5.Povjernstva HKS-a  
6.Glavni tajnik HKS-a 
 
Čl. 67. Statuta HKS-a kaže 
Nadzorni odbor HKS-a je tijelo HKS-a sa zadaćom nadzora rada i djelatnosti HKS-a, njegovih tijela 
i članova kao udruženih članica/članova i obavlja: 

- provjere zakonitosti u radu i materijalno-financijskome poslovanju HKS-a; 
– kontrolu poštivanja primjene odredbi Statuta i drugih općih akata HKS-a i njegovih tijela; 
– kontrolu ostvarivanja odluka, zaključaka i postupaka Skupštine, IO-a i njihovih tijela; 
– predlaganje mjera i postupaka za sprječavanje i otklanjanje uočenih nepravilnosti uradu, te 

davanja odgovarajućih uputa i smjernica; 
– sazivanja sjednica Skupštine i IO-a sukladnočlancima 44. i 63. ovog Statuta; 
– iniciranje razrješenja Predsjednika i Glavnog tajni ka HKS-a u skladu sa člancima 55. i 84. 

ovog Statuta; 
– predlaganje donošenje Poslovnika o svom radu, kojeg potvrđuje Skupština; 
– poduzimanje i drugih mjera provjere, nadzora, kontrole, postupaka i inicijativa u svezi sa 

svojim zadaćama i djelovanjem. 
 
Iz navedenog vidimo da je NO HKS-a zasebno tijelo koje kontrolira i Skupštinu i Predsjednika i 
ostala tijela HKS-a, prema čl.33. i prema tome o svakom pitanju donosi svoj sud (mišljenje) 
neovisno iz kojih izvora crpi dopunska saznanja.(upiti raznim institucijama i sl.) 
Vi gospodine Predsjedniče NO HKS-a na nijedno od dva postavljena pitanja IO ZKS-a niste 
odgovorili na način na koji od Vas traži Statut. 
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Posebice u obrazloženju odgovora na naše pitanje o v.d.glavnog tajnika pozivate se na nešto što 
niste mogli znati i na nešto što nije istina (odluka nije bila jednoglasna), a to u konačnici i ne može 
biti argument za Vaš odgovor. 
 
Žao nam je što se kao punopravna članica HKS-a ne možemo sa sigurnošću osloniti na odluke i 
tumačenja aktualnih tijela HKS-a. 
Prisiljeni smo stoga uputiti naša pitanja nadležnim institucijama izvan tijela HKS-a. 
Izvještavamo Vas da ćemo potpuno ista pitanja uputiti 

- Ministarstvu sporta 
- Gradskom uredu' 

 
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 19:52 sati. 
 
 
 
 Prema audio snimci zapisala Predsjednik 
 
 Snježana Beluhan-Sklepić Robertino Mileta 
 


