
 
 
 
 

ZAPISNIK REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ZAGREBAČKOG 
ŠAHOVSKOG SAVEZA 

 
Održane 08. veljače 2018. godine u Domu sportova, dvorani 7 
 
Predsjednik g. Nenad Škare u 19:00 sati otvara sjednicu i pozdravlja 
nazočne. Putem elektroničke pošte svi skupštinari su dobili informativne 
materijale i dnevni red koji je predložio Predsjednik prema odluci Upravnog 
odbora. Predsjednik daje skupštinarima na izbor glasanje za usvajanje 
ponuđenog dnevnog reda koji je nakon glasanja jednoglasno usvojen. 
 
 

1. Izbor verifikacijske komisije 
 
Predsjednik predlaže za članove verifikacijske komisije g. Josipa Bandura, g. 
Marina Čosića i g. Hrvoja Stevića. Nakon glasanja skupštinara jednoglasno je 
usvojena verifikacijska komisija. 
 
 

2. Izvještaj verifikacijske komisije i verifikacija mandata u 
Skupštini 

 
Predsjednik verifikacijske komisije g. Bandur izjavljuje kako ima 22 
skupštinara s pravom glasa na Skupštini od ukupno mogućih 37 što čini 
natpolovičan broj prisutnih čime je kvorum Skupštine postignut.  
 

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
 
Predsjednik predlaže za zapisničara tajnika g. Podraveca, a za ovjerovitelje 
g. Palca i g. Blažeku. Skupštinari za izbor zapisničara i ovjerovitelja 
zapisnika glasaju jednoglasno „ZA“. 

 
 

4. Financijsko izvješće za 2017. godinu 
 
Predsjednik obavještava skupštinare kako je Savez pokrio sve svoje obveze 
u protekloj godini i opravdao dobivena sredstva prema institucijama koje 
provode nadzor rada Saveza. Za riječ se javlja g. Dumančić i traži detaljnije 



pojašnjenje financijskog izvješća na što mu tajnik odgovara kako će svi 
traženi podaci biti dostupni na stranicama Ministarstva financija nakon 2. 
mjeseca ove godine, tj. nakon što prođe zakonski rok za dostavu bilance za 
proteklu godinu. Napomenuta je važnost strogo namjenskog trošenja 
dotiranih financijskih sredstava i kako se to u 2017. godini poštovalo. 
 
 

5. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu 
 
Predsjednik je dao na glasanje skupštinarima usvajanje financijskog 
izvješća za 2017. godinu. Izvješće je usvojeno s 19 glasova „ZA“ i 3 
„PROTIV“. 
 
 
      6. Financijski plan za 2018. godinu 
 
Predsjednik je napomenuo kako je financijski plan koncipiran na način 
određenih projekcija potreba u radu Saveza, no da će stvarno dotirana 
sredstva ovisiti o izglasanom proračunu u gradu Zagrebu i o povjerenstvu 
SSGZ-a za dodjelu godišnjeg proračuna. Za riječ se javio g. Dumančić tražeći 
pojašnjenje stavke 'plaće trenera' i koje su obveze trenera zaposlenika 
saveza. Predsjednik je ukratko iznio trenutnu problematiku verificiranja 
trenerskih licenci, ali kako se u plan za 2018. godinu mora ugraditi iznos za 
plaće i materijalna prava trenera koji će se vratiti na svoja radna mjesta 
nakon što Središnji ured za sport verificira njihove trenerske licence ili kad 
polože Program izobrazbe šahovskih trenera koji će pokrenuti Hrvatski 
šahovski savez. 
 
 

7. Usvajanje financijskog plana za 2018. godinu 
 
Predsjednik je dao na glasanje skupštinarima usvajanje financijskog plana 
za 2018. godinu. Plan je usvojen s 19 glasova „ZA“ , 1 „PROTIV“ i 2 
„SUZDRŽANI“. 
 
 

8. Izvještaj o radu Saveza za prethodnu godinu 
 
Predsjednik je izvijestio skupštinare o svim najvažnijim pojedinačnim i 
ekipnim uspjesima zagrebačkih šahista. Najvrjedniji uspjeh je pobjeda ŠK 
Zagreb na 1. ligi RH, a od pojedinačnih rezultata osvajanje dvaju drugih 
mjesta na pojedinačnim zatvorenim prvenstvima RH u muškoj i ženskoj 



konkurenciji koje su ostvarili Hrvoje Stević i Ivona Purgar. Ostala dva kluba 
iz prvih liga su ostvarili zadovoljavajuće rezultate, a da je bilo malo sportske 
sreće HAŠK Mladost bi ostvario i povratak u 1A ligu. Predsjednik je 
napomenuo i popravljanje financijskog statusa HAŠK Mladosti, te 
stabiliziranje natjecateljske ekipe. Održan je najuspješniji Zagreb open u 
povijesti i dobivena su sredstva za uređenje prostorija Saveza u 
Masarykovoj 22 od Gradskog ureda za sport, kulturu i obrazovanje.  
Nakon izlaganja Predsjednik je dao na glasanje usvajanje Izvještaja o radu 
saveza za prethodnu godinu. Izvještaj je usvojen sa 19 glasova „ZA“ i 3 
„SUZDRŽANA“. 
 
 

9. Najava programa rada Saveza za 2018. godinu 
 
Predsjednik je kratko izložio koja su događanja u planu za 2018. godinu, a 
posebno je istaknuo organizaciju Turnira mira čije se konačno odobrenje 
još čeka od grada, ali naznake su da će se ići u realizaciju i da će podrška od 
gradskih sportskih struktura biti potpuna. Planirani budžet turnira je 
500.000,00 kn od čega će 70% sredstava dati Grad Zagreb, a za ostalo se 
treba pobrinuti Savez. Turnir će biti zatvorenog tipa, a igrače će činiti šest 
stranih i šest zagrebačkih velemajstora. Organizacija mora biti na visokom 
nivou kako bi se na pozitivnom imidžu mogao graditi razvoj šaha u gradu. 
Dobra lokacija igre i medijska popraćenost će biti glavni organizacijski 
zadaci organizacijskog odbora turnira.  
Planira se održati i meč između Zagreba i Vukovara na dan grada Vukovara 
u 5. mjesecu. Financijska sredstva Saveza ovim događanjima neće biti 
opterećena, jer će se financijska sredstva nabaviti posebno za ta događanja. 
Također, očekuje se i nabava šahovske opreme i standardna pomoć 
klubovima kroz godinu. 
 
     10.Izbor novog člana Upravnog i Nadzornog odbora 
 
Rajko Bubalo je predložen za novog člana Upravnog odbora ZŠS-a umjesto 
starog člana Ivana Vršeka. Predsjednik je dao izbor na glasanje 
skupštinarima. Izglasano je 19 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“. 
Za upražnjeno mjesto u Nadzornom odboru predložen je Dario Dutina.  
Predsjednik je dao izbor na glasanje skupštinarima. Izglasano je 18 glasova 
„ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“. 
 
 
 
 



U 19:55 Predsjednik je zatvorio sjednicu. 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 12. veljače 2018. godine 
 
Zapisničar: 
 
Krešimir Podravec 
 
 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Mladen Palac 
 
 
 
 
 
Matej Blažeka 


