
 
KUGLAČKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

 

Novska, 31.10.2016. 

 

ZAPISNIK  

sa redovne izborne skupštine Kuglačkog saveza Sisačko-moslavačke županije održane 30. listopada 
2016.godine u prostorima Gradske kuglane u Novskoj s početkom u 18 sati. 

  

Ad 1.) Skupštinu otvara Luko Del Ponte  predsjednik saveza, koji pozdravlja sve prisutne skupštinare: Luko 
Del Ponte, Goran Filipović, Valerija Smuđ , Zoran Potočki, Željko Vacula, Ivan Hećimović, Marijan Mikelić, 
Dražena Smuđ, Milan Dragić, Ljiljana Gulić.  Odsutni : Tomo Canjuga, Dubravko Prpić, Zdravko Balač. 

  Jednoglasno je izabrano radno predsjedništvu u sastavu:  Luko Del Ponte predsjednik,  Goran Filipović i 
Zoran Potočki  članovi.  Za zapisničara je izabran Goran Filipiović te Zoran Potočki i Ljiljana Gulić kao 
ovjerovitelji zapisnika. Verifikacijsko kandidacijska komisija u sastavu Ivan Hećimović  kao predsjednik te 
Milan Dragić  i Valerija Smuđ kao članovi konstatirali su da je od 15 članova skupštine  prisutno  10 članova 
što je natpolovična većina te skupština može donositi pravovaljane odluke. Izvješće komisije za verifikaciju 
je prihvačeno jednoglasno te je priloženo uz ovaj zapis. 

Ad 2.) Predloženi dnevni red: 

1. Otvaranje skupštine te izbor radnih tijela: 
a.) radnog predsjedništva (3 člana) 
b.) verifikacijskog povjerenstva (3 člana) 
c.) zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika 

2. Izvještaj verifikacijsko-kandidacijske komisije 

3. Usvajanje dnevnog reda 

4. Usvajanje zapisnika sa posljednje skupštine 

5. Podnošenje izvještaja o radu u 2015.g. 
a) Izvještaj o radu i aktivnostima u 2015.g.; 
b) Izvještaj o financijskom poslovanju u 2015.g.; 
c) Izvještaj nadzornog odbora za 2015.g. 
6. Rasprava o podnesenim izvještajima te usvajanje istih 

7. Donošenje odluke o razriješenju tijela skupštine: 
8. Izviješće verifikacijsko- kandidacijske komisije o kandidatima za predsjednika KSSMŽ 

9. Iznošenje programske orijentacije kandidata za predsjednika KSSMŽ 

10. Izbor i rezultati izbora članova Izvršnog i Nadzornog odbora 

11.Prijedlog i usvajanje financijskog plana za 2016/2017 godinu 

 12.Pozdravna riječ gostiju 

13. Razno 

Ad 3.) Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Ad 4.) Zapisnik sa skupštine 2015 godine usvojen je jednoglasno. 
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Ad 5.) Izvještaj o radu i aktivnostima je podnio predsjednik saveza Luko Del ponte. Naglasak u izvješću 
stavljen je na rad u organizaciji pojedinačnog prvenstva županije za i seniore i odigravanje Kupa SMŽ.  
Uočen je problem ne zainteresiranosti seniora za nastup na prvenstvu županije. U prosincu smo ostali bez 
ŽKK GOJLO koje je prestalo sa radom nakon iznenadne smrti gđe. Katice Dragošević. 

Financijski izvještaj  podnio je tajnik saveza Goran Filipović . Naglasak u izvješću je da glavnina prihoda 
dolazi od ZSUiS SMŽ i jedan dio od sponzora kojima je financirana kupnja pehara i putovanja na brojne 
skupštine HKS. 

Nadzorni odbor je utvrdio da je uredno vođena evidencija prihoda i rashoda i predložio da se usvoji  
Izvješće o financijskom poslovanju KSSMŽ za 2015 godinu . 

ad 6.) Rasprava o izvješćima 

U raspravi je Luko Del Ponte spomenuo slab odaziv seniora na pojedinačno prvenstvo županije.  Goran 
Filipović je skrenuo pažnju da ove godine nećemo dobiti sredstva od  ZSUiS SMŽ jer nismo podnijeli na 
vrijeme zahtijev za sredstva ali da ćemo zbog racionalnog raspolaganja dosadašnjih sredstava izfinancirati 
sve potrebne aktivnosti KSSMŽ. . Daljnjih rasprava nije bilo i nakon toga predsjednik je dao izvješća na 
usvajanje. Izvješća su jednoglasno usvojena . 

ad 7.) Skupština je jednoglasno donijela odluku o razriješenju dosadašnjeg vodstva KSSMŽ. 

ad 8.)  Verifikacijsko- kandidacijske komisija izvjestila je o prijedlozima kandidata za predsjednika KSSMŽ. 
Jedini prijedlog koji je došao od strane skupštinara je da gosp. Luko Del Ponte odradi još jedan mandat kao 
predsjednik, a gosp. Goran Filipović kao tajnik. 

ad 9.) Obadvojica kandidata su prihvatila prijedlog. Luko del Ponte je govorio o smjernicama rada KSSMŽ, 
a Goran Filipović se nadovezao i pojasnio financijski plan za buduće razdoblje. 

ad 10.) Skupština je jednoglasno izabrala predložene kandidate. 

ad 11.) U izvršni  odbor predloženi su : Valerija Smuđ , Marko Hećimović i Tomislav Pleše.                                          
Skupština je jednoglasno izabrala predložene kandidate za izvršni odbor.                                                                    
U nadzorni odbor predloženi su : Željko Vacula , Dražena Smuđ i Ljiljana Gulić .                                                                      
Skupština je jednoglasno izabrala predložene  kandidate za nadzorni odbor. 

Ad 12.) Goran Filipović je predložio financijski  plan za sljedeću  godinu koji je skupština jednoglasno 
prihvatila. 

Rad skupštine je završen u 19.00 i predsjednik KSSMŽ  je obavijestio da će se sljedeća skupština održati u 
Kutini. 

ZAPISNIČAR :  Goran Filipović 

OVJEROVITELJ ZAPISNIKA :   Ljiljana Gulić   

                                                  Zoran Potočki 
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