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sa redovne godišnje skupštine ŠŽKS SM županije održane 21. Lipnja 2013 u Novskoj sa 

početkom u 18 sati. 

Nazočni predstavnici : Antun Dragošević ,Ivica Brozović , Zdravko Balač,

Dubravko Prpić, Željko Vacula, Marko Hećimović , Ljiljana Gulić, Vinko Klarić ,Luko 

Branko Bogatić , Goran Filipović

Sjednicu je otvorio predsjednik ŠŽKS SM županije Luko 

Nakon konzultacija prisutni dnevni red j

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

2. Izvještaj o radu i aktivnostima za period 2012/2013

3. Izvještaj o financijskom poslovanju

4. Izvještaj nadzornog odbora

5. Plan rada i aktivnosti za period 2013/2014

6. Plan financijskog poslovanja za period 2013/2014

7. Rasprava o izvještajima i planovima te usvajanje istih

8. Rasprava o prijedlozima za vođenje liga regije sjever

9. Prijedlog promijene imena udruge

10. Prijedlog novoga statuta udruge i usvajanje istoga

11. Razno  

Nakon usvojenog dnevnog reda

zapisnika budu Ivica Brozović i Dubravko Prpić

Izvještaj o radu podnio je Luko 

Filipović. Nakon toga Željko Vacula 

utvrđeno da je dokumentacija uredno vođena i da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu.

Istim redom Luko Del Ponte i Goran Filipović podnijeli su prijedlog plana rada i u skladu sa 

time prijedlog financijskog plana za period 2013/2014. Nakon toga je otvorena rasprava o 

izvješćima i prijedlozima. Zdravko Bala

pojedinačnom županijskom prvenstvu sudačka organizacija nije minirala prvenstvo , i da na 

upit imali netko tko bih htio suditi besplatno i nakon što se nitko nije javio naknadno su 
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ZAPISNIK 

sa redovne godišnje skupštine ŠŽKS SM županije održane 21. Lipnja 2013 u Novskoj sa 

Nazočni predstavnici : Antun Dragošević ,Ivica Brozović , Zdravko Balač, Mira Malović

Dubravko Prpić, Željko Vacula, Marko Hećimović , Ljiljana Gulić, Vinko Klarić ,Luko 

Branko Bogatić , Goran Filipović 

Sjednicu je otvorio predsjednik ŠŽKS SM županije Luko Del Ponte i predložio dnevni red. 

Nakon konzultacija prisutni dnevni red je usvojen u nešto promijenjenom obliku i to :

Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela 

zvještaj o radu i aktivnostima za period 2012/2013 

Izvještaj o financijskom poslovanju 

Izvještaj nadzornog odbora 

Plan rada i aktivnosti za period 2013/2014 

financijskog poslovanja za period 2013/2014 

Rasprava o izvještajima i planovima te usvajanje istih 

Rasprava o prijedlozima za vođenje liga regije sjever 

Prijedlog promijene imena udruge 

Prijedlog novoga statuta udruge i usvajanje istoga 

nog dnevnog reda skupštinari su predložili i usvojili prijedlog da ovjerovitelji 

zapisnika budu Ivica Brozović i Dubravko Prpić 

Izvještaj o radu podnio je Luko Del Ponte , a izvještaj o financijskom poslovanju Goran 

Filipović. Nakon toga Željko Vacula podnio je izvještaj nadzornog odbora u kojemu je

utvrđeno da je dokumentacija uredno vođena i da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu.

el Ponte i Goran Filipović podnijeli su prijedlog plana rada i u skladu sa 

og plana za period 2013/2014. Nakon toga je otvorena rasprava o 

izvješćima i prijedlozima. Zdravko Balač se osvrnuo na izvješće o radu i ustvrdio da u Sisku na 

pojedinačnom županijskom prvenstvu sudačka organizacija nije minirala prvenstvo , i da na 

o suditi besplatno i nakon što se nitko nije javio naknadno su 

sa redovne godišnje skupštine ŠŽKS SM županije održane 21. Lipnja 2013 u Novskoj sa 

Mira Malović, 

Dubravko Prpić, Željko Vacula, Marko Hećimović , Ljiljana Gulić, Vinko Klarić ,Luko Del Ponte, 

el Ponte i predložio dnevni red. 
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utvrđeno da je dokumentacija uredno vođena i da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu. 

el Ponte i Goran Filipović podnijeli su prijedlog plana rada i u skladu sa 

og plana za period 2013/2014. Nakon toga je otvorena rasprava o 

č se osvrnuo na izvješće o radu i ustvrdio da u Sisku na 

pojedinačnom županijskom prvenstvu sudačka organizacija nije minirala prvenstvo , i da na 

o suditi besplatno i nakon što se nitko nije javio naknadno su 



pojedinci odlučili suditi i tako je došlo do nesporazuma. Skupštinari su tražili da se ubuduće  

obavijesti klubovima, osim što sve važnije vjesti budu stavljene na web stranicu saveza, 

pošalju i e- mail poruke i obavijeste telefonom. Luko Del Ponte je još jednom zamolio da 

klubovi dostave podatke da bi se web stranica mogla kompletirati. Nakon što su iscrpljene 

teme iz izvještaja prešlo se na usvajanje istih. 

Svi izvještaji su jednoglasno usvojeni. 

Rasprava o vođenju liga Sjever kao i druge lige centar za žene iznjedrila je zaključak da su 

voditelji liga preskupi za onaj minimalni posao koji rade , međutim nije donesen konkretan 

prijedlog osim da klubovi glasaju na plenumu za voditelja koji ponudi najnižu cijenu vođenja 

liga i ako bude ponuda sa županije nečiji prijedlog za voditelja lige da ih također podrže. 

Skupština je nakon kratke rasprave prihvatila prijedlog i jednoglasno usvojila promijenu 

imena saveza : ŠPORTSKI ŽUPANIJSKI KUGLAČKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

mijenja ime i ono sada glasi :  KUGLAČKI SAVEZ SISAČKO MOSLASVAČKE ŽUPANIJE 

Prijedlog promijene statuta je primljen na znanje, međutim nakon rasprave zaključeno je da 

se do 01. kolovoza 2013. održi javna rasprava članica pošto je to matrijal koji zahtjeva više 

vremena za kvalitetno usklađivanje. Nakon eventualnih prijedloga skupštinari će se očitivati 

o njemu i usvojiti ga. Prijedlog novog statuta nalazi se na službenim stranicama saveza. 

Završna točka donijela je nekoliko prijedloga i zaključaka: 

1. Klubovima naše županije ne odgovara odigravanje utakmica petkom zbog toga što 

imaju problem okupljanja igrača pošto je petak radni dan. Zaključak je da naši klubovi 

na plenumu ne pristanu na odigravanje utakmica petkom i da se klubovi u Bjelovaru i 

Varaždinu organiziraju tako da se utakmice igraju subotom i nedjeljom.  

2. Problem dvojne registracije mladih igrača...zaključeno je da se klubovi omalovažavaju 

kod rada sa mladima jer sadašnji propisi dozvoljavaju jačim klubovima ( više 

rangiranim ) da uzmu igrača bez odštete klubovima koji su nekoliko godina ulagali 

trud, vrijeme  i novac u toga igrača. Vrlo često se zatim dogodi da je taj mladi igrač 

uskraćen za nastupe na prvenstvu države za pomladak jer ga prvoregistrirani klub ne 

pošalje na prvenstvo a po važećim propisima samo za njega ima pravo nastupa. 

Zaključak je da županijski  savez obavijesti HKS o tome problemu i da se izvršni odbor 

HKS o tome očituje. 

Skupština je završena u 19.30 

. 

Zapisničar : Goran Filipović                                           Ovjerovitelj zapisnika :   Dubravko Prpić 

 

                                                                                                                                       Ivica Brozović                                     


