
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ  
               IZVRŠNI ODBOR 

 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
30. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza održane 27. travnja 2016. 

godine u Zagrebu, Ilica 298 s početkom u 18.45 sati. 
 
 
Prisutni: Robertino Mileta – predsjednik, Branko Radošević – dopredsjednik;  

Dalibor Jelavić, Branko Ivanić i Pero Višek  
Odsutni: Natalija Graber-Kvakan, Kazimir Lovrić, Velimir Mrkonjić  i 

Vjekoslav Rakamarić 
Ostali prisutni: Miroslav Semenski, Marko Torlaković, Snježana Beluhan-Sklepić 
                          (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 niti nadopuna, Izvršni odbor 
jednoglasno prihvaća sljedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 

1. Zapisnik sa 29. sjednice IO ZKS 
2. Sustav natjecanja 
3. Financijsko izvješće za 2015. 
4. Rebalans financijskog plana za 2016. 
5. Monografija ZKS-a 
6. SSGZ, Javni pozivi  
7. Informacije, prijedlozi 

 
AD-1. Usvajanje zapisnika sa 29. 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 29. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza koja je 
održana 22. ožujka 2016. godine. 
 
 
AD-2. Sustav natjecanja 
 
Predsjednik – s obzirom da je ovaj Izvršni odbor pri kraju mandata, osobno nije sklon 
donošenju nikakvih odluka koje bi zaduživale idući Izvršni odbor. No, s druge strane potrebno 
je na neki način reagirati jer se već manifestiraju sasvim konkretne posljedice, primjerice 
zbog pomicanja termina prijelaznog roka i odigravanja Kvalifikacija za popunu 1. HKL. Tako 
igrači na dvojnim registracijama ne mogu nastupiti za ekipe dvojne registracije, za koje su 
nastupali tijekom natjecateljske sezone 2015./2016., jer su se ugovori o dvojnim 
registracijama potpisivali do početka sljedećeg prijelaznog roka (20. lipnja) koji je bio 
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propisan Registracijskim pravilnikom, i logično, trebao biti na snazi do kraja natjecateljske 
sezone. Sada se dogodio „zrakoprazan“ prostor jer dvojna registracija vrijedi do 20. lipnja 
2016., a kvalifikacijski turnir za popunu I. HKL, koji se je prošle godine održao u svibnju, 
prebačen je u mjesec srpanj 2016. godine. Obzirom na visoku obrazovnu strukturu čelnog 
kadra HKS-a, gotovo je nevjerojatno da je to slučajan, nesvjestan propust. Županijski savez 
Zagrebačke županije također je zainteresiran za rješavanje tog problema. Ne riješi li se ovaj 
problem na ispravan način, KK Radnik će biti ozbiljno oslabljen – tuđim (ne)marom. 
Obzirom da smo pri kraju mandata, eventualno se može dati mišljenje, smjernica novom 
Izvršnom odboru o ovoj temi. S obzirom da HKS preuzima vođenje svih liga, odnosno više 
ništa ne vode županijski savezi nego regije, a voditelje regija imenuje HKS. Tehnički je 
voditelj pod HKS-om i moraju se formirati natjecateljske komisije regije. Na sjednici 
Skupštine HKS u Koprivnici, g. Mileta je rekao da se radi o svjesnom donošenju odluke radi 
umanjivanja snage, odnosno važnosti županijskih saveza.  
Naše juniorske lige nisu organizirane unutar Sustava natjecanja HKS, nego su pokrenute 
inicijativom Zagrebačkog kuglačkog saveza. No, obzirom da je juniorsko ligaško natjecanje 
postalo preveliko opterećenje za dio igrača (osobito igračica) koji nastupaju na mnogobrojnim 
drugim natjecanjima, uključivo i u I. ligi, predlaže da novi Izvršni odbor razmisli o ukidanju 
tih liga od sljedeće sezone, a umjesto njih da se organiziraju turniri za koje treba osmisliti 
bodovanje, eventualno proširenje sudionicima iz susjednih gradova i tako dalje. Trebalo bi 
uvesti i među-kategoriju od 16 godina jer je velika razlika među igračima između 14. i 18. 
godine. Stručna služba, treneri i klubovi ili radna skupina, trebali bi napraviti podloge i 
razradu, odnosno prijedlog za izradu propozicija takvih turnira. Ostalom problematikom 
Sustava natjecanja HKS detaljnije će se morati baviti novi Izvršni odbor. 
 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a u odgovoru na pitanje o pričama koje kruže, 
predsjednik odgovara: Sustav je usvojila Skupština HKS na sjednici u Vukovaru i u tom 
smislu je na snazi. Poznat je način rada na sjednicama Skupštine HKS. Tražili smo elaborat o 
ekonomičnosti i kvaliteti Sustava natjecanja (što je i propisano Pravilnikom Hrvatskog 
olimpijskog odbora o načelima i osnovnim uvjetima sustava športskih natjecanja i bez kojeg 
se ne može promijeniti Sustav natjecanja) – no nikada ga nismo vidjeli, a Skupština je bez 
predočenog elaborata nadglasavanjem usvojila novi Sustav natjecanja. Nemamo informaciju 
da li je HOO odobrio elaborat i opravdanost promjene Sustava natjecanja. Novi Izvršni odbor 
bi se morao svime time baviti, uključivo i temom koja je zanemarena zbog ispadanja Zadra, 
ali nikada razjašnjenim protupropisnim nastupom dvojice stranih državljana za Zadar. 
Nažalost, u svim našim traženjima ostali smo u manjini, tako i na Skupštini u Koprivnici tek 
sedam predstavnika, od prisutnih 18, je bilo istog mišljenja da se primjerice financije moraju 
transparentno voditi. Na istoj sjednici Skupštine je protustatutarno smanjen broj članova 
Nadzornog odbora i to ciljanom otvorenom sugestijom da se ne glasa za člana iz naših redova, 
g. Mrkonjića. No, činjenica je da sada barem 90% stvari pišu. Klubovi koji nastupe na 
kvalifikacijama za popunu 1. HKL, a ne uđu u A ligu, morat će sudjelovati u I. B. Ostali do 6. 
mjesta na tablici se moraju očitovati do roka, a ako se nakon tog roka očituju da ne žele u I. B 
ligu, vraćaju ih u najniži rang natjecanja.  
Glavni tajnik – HKS raspolaže svim podacima o našim ligama putem zajedničke kuglačke 
aplikacije. Interesantno je da su si uzeli pravo vođenja najnižeg stupnja ligaškog natjecanja 
protivno odluci Skupštine HKS.  
 
Nakon zaključenja rasprave i glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor 
jednoglasno donio 
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ZAKLJUČAK  

 
S obzirom da je ovaj Izvršni odbor na isteku mandata, predlaže se Izvršnom odboru koji će 
biti izabran na Izbornoj sjednici Skupštine da razmotri  

- Sustav natjecanja HKS i u tom smislu poziciju ZKS-a kao i ostalih županijski saveza; 
- ukidanje juniorskih liga i organizacija turnira, opcionalno i otvorenog tipa, a za 

kategorije koje su nastupale u juniorskoj ligi uz uvođenje jedne dodatne kategorije i to 
U16. 

o Stručna služba zajedno s trenerima treba pripremiti radni sastanak s klubovima 
radi razmatranja uvođenja novih kategorija. 

 
 
Ad-3.) Financijsko izvješće za 2015. godinu 
 
Predsjednik – osobno nema primjedbi na dostavljeni pisani materijal. 
Glavni tajnik – prikazani višak sredstava na dan 31. prosinca 2015. godine, prenesen je u 
2016. godinu i prikazan u Rebalansu financijskog plana za 2016. godinu.  
 
Nakon zaključenja kraće rasprave i glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira da je Izvršni 
odbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
 
Prihvaća se prijedlog Financijskog izvješća Zagrebačkog kuglačkog saveza za 2015. godinu i 
prosljeđuje Skupštini  na usvajanje. 
 
 
Ad-4.) Rebalans financijskog plana za 2016. godinu 
 
Glavni tajnik – u proračunskim sredstvima više nema stavke „potpora klubovima“ koju smo 
planirali sa 190 tisuća kn. Ta sredstva se sada nalaze na stavkama: stručni rad, potpora za 
povremeni stručni rad sportskih škola i natjecanja. Na zadnjem natječaju smo dobili: za 
kuglački kamp 50.000 kn, za bowling kamp 15.000 kn i 30.000 za perspektivne.  
 
Rasprave nije bilo, a nakon glasanja o prijedlogu za usvajanje prijedloga Rebalansa 
financijskog plana za 2016. godinu, predsjednik konstatira da je Izvršni odbor jednoglasno 
donio 

ZAKLJUČAK  
 
Prihvaća se prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2016. godinu i prosljeđuje Skupštini na 
usvajanje. 
 
 
Ad-5.  Monografija ZKS 
 
Predsjednik – sukladno zaključku s prethodne sjednice Izvršnog odbora, kolega Mrkonjić je 
pomogao u formiranju dokumentacije za javni poziv za dostavu ponuda za tisak monografije. 
Poziv je objavljen, a ponude se očekuju do 5. svibnja 2016. godine. Ako svi poslovi budu 
obavljeni u predviđenom vremenskom slijedu, monografija bi možda mogla biti gotova već za 
Skupštinu. Predlaže da se sada formira radna grupa koja će organizirati prezentaciju. 
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Opseg monografije se, s prvobitnih 400-tinjak, povećao na 620 stranica. Temeljem toga autor 
traži naknadu. Izvršni odbor nikada nije donio odluku o povećanju broja stranica. S druge 
strane, postojale su određene sugestije od strane Komisije.  
Dopredsjednik Radošević – uložen je ogroman trud, napravljena je monografija kakvu nema 
niti jedan sport u gradu i trebalo bi pregovarati. 
U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi prisutni. 
 
Nakon zaključenja rasprave i glasanja o prijedlozima, predsjednik konstatira da je Izvršni 
odbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK  
 

1. Zadužuje se Povjerenstvo u sastavu: predsjednik Robertino Mileta, dopredsjednik 
Branko Radošević i glavni tajnik Miroslav Semenski za  

a. otvaranje ponuda za tisak monografije; 
b. obavljanje razgovora povodom anexa ugovora s autorom monografije. 

 
2. Zadužuje se radna grupa u sastavu: predsjednik Robertino Mileta, dopredsjednik 

Branko Radošević, glavni tajnik Miroslav Semenski i član Izvršnog odbora Dalibor 
Jelavić za pripremu prezentacije monografije „Zlatna knjiga zagrebačkog kuglanja“ – 
ukoliko izađe iz tiska prije sjednice Skupštine ZKS. 

 
 
Ad-6. SSGZ, javni pozivi 
 
Glavni tajnik – informira da je Sportski savez Grada Zagreba objavio javni poziv za sredstva 
pričuve i natjecanja (domaća i međunarodna). Informacija je proslijeđena klubovima.  
Predsjednik – moli glavnog tajnika da i dalje bude na usluzi klubovima, a klubove da budu 
ažurniji sa svojim prijavama i pratećom dokumentacijom. 
 
 
Ad-7.  Prijedlozi i informacije 
 
Ad-7.1. Skupština 
Predsjednik – predlaže da Izvršni odbor poništi odluku s prethodne sjednice o sazivanju 
Izborne sjednice Skupštine ZKS za 12. svibnja te odredi novi datum za 30. svibnja 2016. 
godine, i to iz razloga što do današnjega dana nije stigla niti jedna kandidatura za 
predsjednika Saveza. Budući da se program rada kandidata mora poslati Skupštini petnaest 
dana prije sjednice, a da se nema što poslati, to je logično da se datum sjednice mora odgoditi 
i ponovno uputiti poziv na kandidaturu. Predloženi 30. svibnja je datum iza Svjetskog 
prvenstva, a ujedno i zadnji dan mandata. 
Dopredsjednik Radošević – smatra da je Izvršni odbor napravio propust na prošloj sjednici i 
trebao istaknuti svog kandidata. Predlaže da g. Robertino Mileta i dalje bude predsjednik jer 
se u proteklom četverogodišnjem mandatu istaknuo svojim radom i dobrim djelima. Smatra 
da je potreban kontinuirani nastavak takvog rada kojeg krasi poduzetnost i iskrenost. Kao 
dopredsjednik nema primjedbi na njegov dosadašnji rad. 
G. Jelavić – smatra da ovaj mandat Izvršnog odbora nije bio loš nego pozitivan, bez obzira na 
probleme s kojima se nosimo izvan ove mikro-cjeline koja unutar sebe funkcionira vrlo 
dobro. Od g. Milete se mogu naučiti i preuzeti modeli dobre organiziranosti, komunikacije i 
demokratskog odlučivanja  i, kamo sreće, kad bi se tako ponašali u našoj krovnoj organizaciji, 
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bilo bi nam puno bolje i lakše svima. Daje apsolutnu podršku ponovnoj kandidaturi g. Milete, 
osobno i u ime KŠK Admiral. 
G. Višek i G. Ivanić su izrazili podršku prijedlogu. 
Predsjednik Mileta – zahvaljuje na lijepim riječima i iskazanoj podršci zbog kojih će još 
jednom razmisliti o kandidaturi. Nepodnošenje kandidature uzrokovano je prije svega 
manjkom slobodnog vremena za obavljanje ove funkcije jer ne voli preuzimati obveze i davati 
obećanja ako unaprijed zna da neće imati dovoljno vremena za njihovo izvršenje. Ova 
funkcija traži dosta angažmana, a nije siguran da će u budućnosti moći na tako kvalitetan 
način biti angažiran. U slučaju da se nakon obećanog promišljanja odluči za kandidaturu, 
Stručna služba će, uz postojeći angažman,  morati  u budućnosti još više napora uložiti u 
kreativno razmišljanje, ažuriranje internetskih stranica, razmišljanje o budućnosti ovog sporta, 
odnosno ne može se svesti na činovnički rad. Klubovi će morati pomoći, ali uz „napasniju“ 
kancelariju. Predsjednik također mora biti animator, imamo dosta posla, s HKS-om ne ide 
kako smo zamislili, ali moramo raditi u kohabitaciji.  
 
Ad-7.2. Inventurna komisija, prijedlog za otpis 
 
Predsjednik - Inventurna komisija, pod predsjedavanjem g. Pere Višeka, obavila je svoj posao 
i dostavila pisani prijedlog za otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara.  
Predlaže da se isto usvoji. 
 
Budući da nije bilo rasprave, nakon provedenog glasanja o prijedlogu, predsjednik konstatira 
da je Izvršni odbor jednoglasno donio  
 

ZAKLJUČAK  
Prihvaća se prijedlog Inventurne komisije o otpisu osnovnih sredstava i sitnog inventara.  

 
 
Predsjednik na kraju zahvaljuje svima na suradnji tijekom protekle četiri godine koje su 
dijelom bile mirne, dijelom pak turbulentne. Trudili smo se napraviti dobar posao, Savez je 
financijski stabilan; pregrmjeli smo jednu oluju Elektre, koja je trajala nekoliko mandata, a uz 
puno sreće, uspjelo se to gotovo bezbolno preživjeti.  
Izražava osobito zadovoljstvo što smo u nekim akcijama prema HKS-u bili jedinstveni. Prvi 
puta u povijesti, svi zagrebački klubovi odgovorili su na poziv ZKS-a. To jedinstvo daje 
snagu i volju za rad, bez obzira što smo nadglasavanjem ostali u manjini.  
 
Zahvaljuje na tom jedinstvu, na dolasku na sjednice, na obavljanju postavljenih zadataka.  
 
 
Izvršni odbor je završio s radom u 19.55 sati. 
 
 
 
            Zapisala         Predsjednik 
 
Snježana Beluhan-Sklepić     Robertino Mileta 
 
 


