
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU I  

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU 

 

 

Zagrebački šahovski savez u skladu sa statutom, a koji je promicanje, 

razvitak i unapređivanje šaha radi postizanja vrhunskih športskih rezultata, 

prati i financira istaknute nastupe naših predstavnika kako u pojedinačnoj 

tako i u ekipnoj konkurenciji, te kroz organizaciju turnira omogućuje 

nastupe igračima u Gradu Zagrebu. 

Financijsko izvješće za 2022. godinu,  te Financijski plan za 2023. godinu., 

su sastavni dio Izvješća, odnosno Plana Sportskog saveza Grada Zagreba i u 

cijelosti se prihvaćaju na Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba. 

 

Prošla 2022. godina je bila u prvom dijelu još uvijek opterećena 

organizacijskim problemima zbog globalne pandemije korona virusa, no u 

drugoj četvrtini godine mjere su popustile, te se moglo krenuti u slobodniju 

organizaciju turnira i izradu planova za natjecateljsku sezonu do kraja 

godine. 

Ukupni proračun Saveza je bio dodatno korigiran u odnosu na 

pretpandemijsko doba, no uprava SSGZ-a je obećala izboriti se za dodatna 

sredstva u gradu Zagrebu u drugom dijelu godine. U tome su uspjeli te je 

ZŠS dobio povećanje proračuna u zadnjem tromjesečju u godini čime smo 

uspjeli pokriti sve dospjele obveze.    

Tradicionalan turnir Zagreb open –Memorijal Krunoslava Hulaka se nije 

održao radi nedostatka financijski sredstava jer nismo dobili ništa 

sredstava namjenski za taj turnir.  

Skrb o perspektivnim sportašima je također izostala prošle godine zbog 

smanjenja sredstava koja je SSGZ namijenio ZŠS-u. 



Ukupan zbroj sredstava za domaća i međunarodna natjecanja u iznosu od 

130.000,00 kn (sredstva su došla u dva dijela; 100.000,00 kn predviđenih 

nakon prve razdiobe proračuna i drugih 30.000,00 kn nakon rebalansa iz 

listopada) je utrošen na održavanje turnira iz redovnog programa i pomoć 

klubovima u nastupima na ligama RH ili podmirenju prije nastalih troškova. 

Sva sredstva (materijalni troškovi, trošak financijskog servisa, sredstva za 

objekt u Masarykovoj 22, te sredstva za plaće zaposlenika) su potrošena 

namjenski, prema rasporedu koji je odredio Sportski savez Grada Zagreba.  

Potrebna razlika u podmirenju svih obveza je pokrivena donacijama od 

gospodarskih subjekata. Posebno je bilo izazovno pokriti sve režijske 

troškove u prostorijama saveza u Masarykovoj 22, no uspjele su se 

podmiriti sve obveze tako da Savez nema dugova prema nikome ulaskom u 

2023. godinu. 

 

U 2023. godini se očekuje popravljanje razine financijskih sredstava u 

odnosu na proračun iz 2022. godine, uz obećanje Gradskog ureda za sport i 

mlade, te SSGZ-a kako će ovogodišnji Turnir mira i Zagreb open biti 

financijski podržani.  

U 2023. će se uz kompletan redovni program turnira prema mogućnostima 

održati i novi turniri koji će obogatiti sportsku ponudu, te dati priliku za 

usavršavanjem i zabavom svim naraštajima šahista.  

Uprava ZŠS-a nastoji ravnomjerno razvijati sve dobne skupine šahista u 

gradu Zagrebu.  

 

U Zagrebu, 27.02.2023. 

Predsjednik ZŠS-a Andrija Fiamengo 

 


