
ZAPISNIK REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ZAGREBAČKOG 
ŠAHOVSKOG SAVEZA 

 
Održane 13. prosinca 2021. godine u prostorijama dvorane za šah u 
Domu sportova 
 
Predsjednik g. Andrija Fiamengo 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. Predsjednik je dao 
dnevni red na usvajanje. 
Svi nazočni su glasali „ZA“ usvajanje predloženog dnevnog reda. 
 
 

1. Izbor verifikacijske komisije 
 
Predsjednik predlaže za članove verifikacijske komisije g. Josipa Bandura, i 
g. Vida Brzicu. Nakon glasanja skupštinara svi „ZA“ usvojena je 
verifikacijska komisija. 
 
 

2. Izvještaj verifikacijske komisije i verifikacija mandata u 
skupštini 

 
Predsjednik verifikacijske komisije g. Bandur izjavljuje kako ima ukupno 34 
skupštinara s pravom glasa na Skupštini, a nazočnih je u dvorani 25. 
Prisutan broj skupštinara je dovoljan da sve odluke koje se donesu na 
Skupštini budu valjane. 
 

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
 
Predsjednik predlaže za zapisničara Tajnika g. Podraveca, a za ovjerovitelje 
g. Mateja Blažeku i g. Božidara Harapina. Skupštinari za izbor zapisničara i 
ovjerovitelja zapisnika glasaju svi „ZA“. 

 
 
 
 
 

4. Financijski plan za 2022. godinu 
 
Predsjednik je napomenuo kako je financijski plan 'skup lijepih želja', no 
čime ćemo raspolagati u 2022. godini saznati ćemo tek u ožujku ili travnju 



sljedeće godine. Moramo ga donesti i usvojiti, ali objektivno imamo mali 
utjecaj na sredstva koja ćemo dobiti. Nakon još nekoliko kratkih informacija 
dao je riječ tajniku koji je iznio kratko izlaganje o problematici određivanja 
iznosa koji će se tražiti po stavkama temeljen na prijašnjim iskustvima i 
trenutnim očekivanjima o budućnosti. Obzirom na najavljeno dodatno 
smanjenje javnih sredstava za sport u gradu Zagrebu možemo očekivati 
dodatne korekcije i smanjenje sredstava u sljedećoj godini, te moramo biti 
spremni na to. Dodatnih pitanja vezanih za financijski plan nije bilo. 
 

5. Usvajanje financijskog plana za 2022. godinu 
 
Predsjednik je dao na glasanje skupštinarima usvajanje financijskog plana 
za 2022. godinu. Financijski plan je usvojen jednoglasno. 
 
 
      6. Izvještaj o radu Sveza za 2021. godinu 
 
Predsjednik je naveo kako su održani svi turniri iz redovnog programa koji 
su se mogli održati obzirom na epidemiološke uvjete u zemlji. Zagreb open 
je održan u rapid varijanti, a Turnir mira je skraćen na 9 kola. Kadetska i 
juniorska prvenstva Zagreba su održana u online varijanti, a seniorsko se 
upravo održava. Nakon predsjednikovog izlaganja tajnik je dodao još 
nekoliko informacija o održanim aktivnostima i što se još planira održati do 
kraja godine. 
Nakon izlaganja predsjednik je dao na glasanje skupštinarima da li se slažu 
s izvještajem o radu Saveza za 2021. godinu. 
Svi nazočni su se jednoglasno složili s iznesenim izvještajem. 
 
 

7. Plan programa rada Saveza za 2022. godinu 
 
Predsjednik je najavio da će se u sljedećoj godini uz kompletan redovni 
program natjecanja održati i neka nova natjecanja. Prema mogućnostima i 
interesu dodati će se žensko seniorsko prvenstvo Zagreba, te veteransko 
prvenstvo Zagreba.  
Predsjednik je najavio donaciju u figurama i pločama (6 kompleta) za 
klubove kako bi popravili inventar na kojem se igraju ligaška natjecanja. 
Naveo je kako su svi pozvani da sudjeluju u radu Saveza i kako je on osobno 
spreman primiti svakoga na razgovor, te raspravljati o konstruktivnim 
temama za unaprjeđenje rada Saveza. 
Skupštinar Goran Antunac se javio za riječ i iznio mišljenje kako treba 
unaprijediti rad s mladim naraštajima šahista u gradu, te iznio neke svoje 



ideje. Nakon kratke rasprave predsjednik je iznio kako će o svemu biti 
raspravljano na sjednicama upravnog odbora i kako će se sve kvalitetne 
ideje razmotriti. 
Plan programa rada Saveza za 2022. godinu je jednoglasno usvojen. 
 
 
U 20:00 Predsjednik je zatvorio sjednicu. 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 15. prosinca 2021. godine 
 
Zapisničar: 
 
Krešimir Podravec 
 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Matej Blažeka 
 
 
 
 
Božidar Harapin 


