
 
KUGLAČKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK  
sa redovne skupštine  Kuglačkog saveza sisačko-moslavačke županije  

održane 13 .travnja  2019.godine  u prostorijama Gradske kuglane u Novskoj  s početkom u 17 sati. 

 

Ad 1.) Skupštinu otvara Luko Del Ponte  predsjednik saveza, koji pozdravlja sve prisutne 
skupštinare:  Luko Del Ponte, Goran Filipović, Smiljana Duda, Milan Dragić, Vinko Klarić, 
Željko Vacula, Marko  Hećimović, Tomislav Pleše.  Odsutni :  Dražena  Smuđ,  Mira 
Malović, Melanija Perenčević, Davorka Novak, Ervin Fuka, Dubravko Prpić . Od gostiju je 
bio prisutan prof. Ivan Šimunović, predsjednik ZSUIS SMŽ.  Jednoglasno je izabrano radno 
predsjedništvu u sastavu:  Luko Del Ponte predsjednik,  Goran Filipović  i Smiljana Duda 
članovi.  Zapisničar Goran Filipović te Vinko Klarić i Milan Dragić kao ovjerovitelji 
zapisnika. Verifikacijska komisija u sastavu Marko Hećimović  kao predsjednik te Tomislav 
Pleše  i Željko Vacula  kao članovi konstatirali su da je od 15 članova skupštine  prisutno  8 
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 verifikacijske komisije 
3. Usvajanje dnevnog reda 
4. Usvajanje zapisnika sa posljednje skupštine 
5. Podnošenje izvještaja o radu u 2018.g. 
 a) Izvještaj o radu i aktivnostima u 2018.g.; 
 b) Izvještaj o financijskom poslovanju u 2018.g.; 
 c) Izvještaj nadzornog odbora za 2018.g. 
6. Rasprava o podnesenim izvještajima te usvajanje istih 
7. Prijedlozi plana rada u 2019 g. 
 a)Prijedlog rada i aktivnosti u 2019 g.  
 b)Prijedlog financijskog rada i poslovanja u 2019 g. 
  8. Rasprava o prijedlozima i planovima te usvajanje istih 
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  9. Pozdravna riječ gostiju 
10.Razno 

Ad 3. Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Ad 4. Zapisnik sa skupštine 2018. godine usvojen je jednoglasno. 

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 seniorke i 
seniore. Nastupilo je 32 seniora , a 5 najbolji plasiralo se dalje na Prvenstvo regije sjever 
prva tri su nagrađena peharima. Na prvenstvu parova SMŽ nastupilo je 19 parova, a tri 
najbolja su nagrađena medaljama i isti su se plasirala na regiju. Organizirali smo ekipno 
prvenstvo regije sjever za seniore na kuglani u Novskoj. Jedan nastup pojedinačnog 
prvenstva za juniorke,juniore i seniore regije sjever, također u Novskoj. KS SMŽ  uredno je 
izvršavao sve obaveze prema ćlanicama i HKS . 

Financijski izvještaj  podnjeo 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 smanjena cijena kotizacije županijskog pojedinačnog prvenstva . Također prihodi su 
i članarina članica. 

Nadzorni odbor je utvrdio da je uredno vođena evidencija prihoda i rashoda i predložio da se 
usvoji  Izvješće o financijskom poslovanju  KS SMŽ za 2018 godinu . 

ad 6. Rasprava o izvješćima 

U raspravi je Smiljana Duda tražila da KSSMŽ traži od regije sjever da ubuduće osigura 
pehare za pobjednike kupa regije, s čime se složio i Marko Hećimović . Goran Filipović je 
skrenuo pažnju kako iz Siska nije bio ni jedan skupštinar, a na prošloj skupštini u Sisku 
također nisu uzeli previše učešća. Kao gost prof. Šimunović se uključio u raspravu i 
napomenuo da planove za ovu godinu bih trebalo donositi ranije. Luko del Ponte je 
odgovorio da smo planove donijeli na elektronskoj sjednici u prosincu a ovo je samo 
potvrđivanje dogovorenog. 

 Daljnjih rasprava nije bilo i nakon toga predsjednik je dao izvješća na usvajanje. 

 Izvješća su jednoglasno usvojena . 

Ad 7. Prijedlog rada KS SMŽ u 2018. izložio  je predsjednik saveza Luko del Ponte , a 
prijedlog financijskog plana izložio je tajnik saveza Goran Filipović. 
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Ad 8. Rasprave nije bilo i izneseni prijedlozi dani su na usvajanje te su jednoglasno usvojeni 
. 

Ad 9. U pozdravnoj riječi gostiju skupštinarima se obratio se predsjednik  ZSUIS SMŽ  prof. 
Šimunović 

Rad skupštine je završen u 18.00 i predsjednik KS SMŽ  je obavijestio da će se sljedeća 
skupština koja je i izborna  održati u Kutini. 

 

ZAPISNIČAR :  Goran Filipović 

OVJEROVITELJ ZAPISNIKA :   Milan Dragić  

       Vinko Klarić   

 

 


