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Na devetoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza odrţanoj  

21. prosinca 2020. godine u hotelu „Dubrovnik“ u Zagrebu sastavljen je slijedeći 

 

                                                              Z A P I S N I K  

 
Započeto u 17,00 sati 

Nazočni: 

 

Članovi Izvršnog odbora:  Ivica Brkić – predsjednik,  Mladen Palac – potpredsjednik,  Boţo 

Mišković, Damir Gorup, Ivanka Raguţ, Leon Ţulj, Ţeljko Margeta i Ivan Đančević 

                

Glavni tajnik Alojzije Janković, Renata Špoljarić   

 

Odsutni: 

Ivan Mandekić  (opravdano odsutan) 

 

Predsjednik Ivica Brkić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne i nakon što je utvrdio da je 

sjednici nazočno osam članova Izvršnog odbora predloţio je slijedeći  

 

 

                                                       DNEVNI RED  

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 3, 4, 5, 6, 7. i 8. sjednice Izvršnog odbora HŠS-a 

2.   Nacrt novog Statuta Hrvatskog šahovskog saveza i Poslovnik o radu Skupštine 

3.   Prijedlog Pravilnika šahovskih natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza  

      i Pravilnika o radu povjerenika 

4  . Prijedlog izvješća o radu i financijska izvješća za 2018. i 2019. godinu 

5.   Prijedlog izvješća o radu i financijsko izvješće za 2020. godinu 

6.   Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2021. godinu 

7.   Rasprava o kalendaru natjecanja za 2021. godinu 

8.   Rasprava o uplaćenim kotizacijama za Kup Republike Hrvatske i ostalim natjecanjima  

      HŠS-a, te plaćenim registracijama za strance u 2020. godini 

9.   Izvješće izbornika ţenske i muške reprezentacije za 2020. godinu 

10. Imenovanje komisije za "Šah u škole"  Hrvatskog šahovskog saveza 

11. Primanje u članstvo Šahovskog saveza Karlovačke ţupanije  

12. Tekuća pitanja 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  
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Točka 1.  

 

Na prijedlog predsjednika Ivice Brkića jednoglasnom odlukom nazočnih članova usvojen je  

zapisnik s treće sjednice odrţane 5. listopada 2020. u Zagrebu i zapisnici sa četvrte, pete, šeste 

sedme i osme sjednice Izvršnog odbora HŠS-a koje su odrţane elektronski.  

 

Točka 2. 

 

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić upoznao je nazočne članove Izvršnog odbora o 

završetku javne rasprave i daljnjem tijeku postupka za donošenje novog Statuta HŠS-a  i o 

rješenju sportske inspekcije iz 2019. godine  kojim se traţi donošenje Poslovnika o radu 

skupštine HŠS-a. 

 

Nakon toga pristupilo se razmatranju nacrta prijedloga Statuta HŠS-a dopunjenog pojedinim 

prijedlozima iz javne rasprave. 

U raspravu su se uključili svi nazočni. Izvršeni su manji ispravci grešaka i dopunjeni pojedini 

članci, nakon čega je utvrĎen završni prijedlog Statuta. 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o usvajanju završnog 

prijedloga Statuta HŠS-a koji će se uputiti Hrvatskom Olimpijskom Odboru zbog pribavljanja 

prethodnog mišljenja nuţnog za njegovo donošenje na sjednici Skupštine HŠS-a zakazanoj za 

16. siječnja 2021. godine.  

 

Što se tiče Poslovnika o radu Skupštine HŠS-a nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno 

su utvrdili da postoji Poslovnik o radu skupštine iz 2002. godine koji se propustilo uskladiti sa 

Statutom HŠS-a  iz 2006.  i 2015. godine.  

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora HŠS-a zaduţena je komisija za 

Statut i Poslovnik da izradi prijedlog za usklaĎivanje poslovnika iz 2002. godine sa Statutom 

HŠS-a iz 2015. godine.  

 

Točka 3.  

 

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić izvijestio je o potrebi donošenja novog Pravilnika o 

šahovskim natjecanjima i Pravilnika o radu povjerenika.  

Rješenjem sportske inspekcije iz 2019. godine zatraţeno je donošenje odluke o stavljanju 

izvan snage Pravilnika šahovskih natjecanja HŠS-a koji je nenadleţno donio Izvršni odbor 

HŠS-a. 2018. godine.   

 

U raspravi koja je potom otvorena sudjelovali su svi nazočni.  

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora upućuje se prijedlog Skupštini  

HŠS-a za donošenje  odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika šahovskih natjecanja HŠS-a 

koji je nenadleţno donio Izvršni odbor HŠS-a  2018. godine.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a  jednoglasno su donijeli odluku o usvajanju 

prijedloga Pravilnika šahovskih natjecanja HŠS-a koji će se uputiti Hrvatskom Olimpijskom 

Odboru zbog pribavljanja prethodnog mišljenja nuţnog za njegovo donošenje na sjednici 

Skupštine HŠS-a zakazanoj za 16. siječnja 2021. godine. 
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Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se prijedlog Pravilnika o 

radu povjerenika još malo doradi i pripremi za usvajanje  na slijedećoj sjednici Izvršnog 

odbora.  

 

 

Točka 4. 

 

 

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić izvijestio je nazočne da Izvješće o radu i 

financijsko izvješće za 2018. i 2019. godinu nisu usvojeni na Skupštini HŠS-a. 

Glavni tajnik predočio je prijedlog izvješća o radu i financijsko izvješće za 2018. i 2019. 

godinu i upoznao nazočne sa započetim pregledom revizije za 2020. godinu u kojemu će se 

pregledati i neki pokazatelji za 2019. godinu.  

Nazočni članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog izvješća za 2018. i 2019. godinu i 

zatraţili da ih glavni tajnik HŠS-a prije njihova upućivanja Skupštini HŠS-a nadopuni s 

vaţnijim podacima o tome što čini pojedinu grupu prihoda i rashoda.   

 

 

 

Točka 5. 

 

 

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić i glavni tajnik Alojzije Janković predstavili su 

nazočnima podatke koji su sastavni dio izvješće o radu i financijskog izvješća za 2020. 

godinu.  

Glavni tajnik Janković izvijestio je o radu za prvih osam mjeseci, a predsjednik Brkić za 

posljednja četiri mjeseca.  

Kao najvaţnije istaknuli su da je na rad i poslovanje jako utjecala ugroza virusom COVID-19, 

zbog koje nisu u cijelosti odrţana sva prvenstvena natjecanja, da je donesena odluka o 

izmjenama i dopunama sustava ekipnih natjecanja,  koju je potvrdilo Povjerenstvo za sustav 

natjecanja Hrvatskog Olimpijskog Odbora i nadleţno Ministarstvo. 

Od rujanskih izbora odrţano je 9 sjednica Izvršnog odbora HŠS-a,  imenovana je komisija za 

Statut i Poslovnik, komisija za veterane i komisija za „Šah u škole“, pokrenut je postupak, 

provedena javna rasprava i utvrĎen završni prijedlog novog Statuta HŠS-a,  utvrĎen je 

prijedlog novog Pravilnika šahovskih natjecanja u organizaciji HŠS-a, utvrĎen je prijedlog 

novog Pravilnika o radu  povjerenika i prijedlog za usklaĎivanje Poslovnika o radu skupštine 

HŠS-a. 

Za financijsko izvješće predstavljeni su okvirni pokazatelji, a cjelovito izvješće biti će 

dovršeno do 31. prosinca 2020. godine.  

Zatim je istaknuto da će u postupku revizije i u izvješću revizora biti objavljeni svi podaci o 

poslovanju HŠS-a za 2020. godinu kao što su bilanca, analiza rada, popis osnovnih sredstava, 

inventura, stanje svih računa, analitika potraţivanja za članarine i članske doprinose, analitika 

dobavljača, analiza planirano-ostvareno, itd….    

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora prihvaćeni su predstavljeni podaci 

za prijedloge izvješća uz obvezu njihove dopune s podacima do konca godine.  

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora pozvani su svi koji nisu u cijelosti 

platiti registraciju igrača, kotizaciju za ekipe i druga dugovanja da to učine do kraja godine 
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kako bi se izbjegle moguće zapreke pri registraciji za 2021. godinu.   

             

 

 

 

 

Točka 6. 

 

 

Predsjednik je predočio podatke o planu rada  i financijskom planu za 2021. godinu, koji će se 

nadopuniti s podacima do konca godine.  

Napomenuo je da zbog neizvjesnog završetka ugroze virusom COVID-19  nezahvalno i teško  

planirati odrţavanje natjecanja, prihode i rashode.   

U planu rada istaknuo je odrţavanje izborne sjednice Skupštine, završetak donošenja Statuta, 

Poslovnika o radu skupštine, Pravilnika šahovskih natjecanja u organizaciji HŠS-a i 

Pravilnika o radu povjerenika, zatim usklaĎivanje svih općih akata sa Statutom, imenovanje 

starih-novih povjerenika i starih-novih članova komisija za naredno četverogodišnje 

razdoblje.  

Prvenstvena natjecanja odrţati će se sukladno odluci Izvršnog odbora od 05. rujna 2020. 

godine i suglasnosti Hrvatskog olimpijskog odbora i nadleţnog Ministarstva.  

U financijskom planu planirane su stavke kao i za 2020. godinu, ali u nešto smanjenom iznosu 

zbog posljedica ugroze virusom COVID-19.   

 

 

Točka 7. 

 

 

U uvodnom dijelu predsjednik Ivica Brkić i glavni tajnik Alojzije Janković predstavili su 

prijedlog kalendara natjecanja za 2021. godinu.  

Nakon kraće rasprave nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili prihvatiti 

prijedlog kalendara natjecanja za 2021. godinu s tim da se Finale Kupa Republike Hrvatske 

umjesto 09. - 14. svibnja planira za 11.- 16. svibnja, a pojedinačno kadetsko prvenstvo 

Hrvatske umjesto 17. - 23. lipnja planira za 18. - 24. lipnja, ali  i da postoji mogućnost da 

prvoligaši igraju svoje lige i nekoliko mjeseci ranije ovisno o epidemiološkoj situaciji.   

 

 

 

Točka 8. 

 

 

Na prijedlog predsjednika Ivice Brkića nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno 

su donijeli odluku da se uplaćene kotizacije za natjecanja u 2020. godini (kotizacija za Finale 

kupa Republike Hrvatske,  kotizacija za prvu A ligu, prvu B ligu i prvu ligu za ţene, 

kotizacija za lige koje se nisu odrţale, kao i uplaćene registracije za strance) neće se vraćati,    

već se prenose i priznaju kao uplate za ista natjecanja u 2021. godini.     
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                                                                       Točka 9. 

 

 

Na prijedlog predsjednika Ivice Brkića nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno 

su prihvatili podnesena pismena izvješće izbornika ţenske i muške reprezentacije.   

 

 

 

 

 

Točka 10. 

 

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora HŠS-a  imenovana je Komisija za 

„ŠAH U ŠKOLE“ u sastavu:  

 

1.  Boris Risek - Pakrac 

2.  Ivan Novak - Čakovec 

3.  Danko Brajdić - Zagreb 

4.  Damir Medak - Zagreb 

5.  Bojan Birk - Rijeka 

6.  Elvis Klasan - Zadar 

 

Izvršni odbor prepušta imenovanim članovima da sami izmeĎu sebe izaberu predsjednika i 

dopredsjednika predmetne komisije.  

 

 

Točka 11.  

 

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora HŠS-a, u članstvo Hrvatskog 

šahovskog saveza primljen je šahovski savez Karlovačke ţupanije 

     

 

 

 

Točka 12.  

 

Revizija:  

 

Glavni tajnik HŠS-a upoznao je nazočne članove Izvršnog odbora da je započeo postupak 

revizije u HŠS-a koja je za 2020. godinu obvezna budući da su prihodi ostvareni u 2019. 

godini bili veći od 3 milijuna kuna.  

 

Ţalba ŠK  „Krapina“ i ŠK „Novi Zagreb“:  

 

Po nalogu sportske inspekcije vezano za ţalbu ŠK  „Krapina“ i ŠK „Novi Zagreb“ nazočni 

članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili da Glavni povjerenik natjecanja Saša 



6 

 

Stanković treba donijeti odluku o ovom sporu, te istu u pismenom obliku dostaviti Izvršnom 

odboru HŠS-a  u roku od 5 dana, te da se Hrvatska udruga šahovskih sudaca takoĎer u roku 

od 5 dana očituje o postupanju suca spornoga meča.  

 

Zamolba ŠK „Draga“ Rijeka:  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili da se prihvati prijedlog ŠK „Draga“- 

Rijeka o prijeboju meĎusobnih potraţivanja u iznosu od 6.000,00 kuna.  

 

Zamobla ŠK „Brod“ Slavonski Brod: 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili da će HŠS  pomoći u organizaciji 

simultanke u Slavonskom Brodu.   

 

Zamolba ŠK „Oroslavje“:  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su potvrdili da juniorska ekipa njihovog kluba 

moţe igrati u Prvoj juniorskoj ligi u 2021. godini, uz uvjet koji vrijedi i za sve ostale, a to je 

podmirenje svih eventualnih dugovanja, ukoliko ista postoje do kraja ove godine.  

 

 

Finale kupa Republike Hrvatske - nastup pobjednika ţupanijskih kupova za 2020. godinu 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili da svi pobjednici ţupanijskog kupa 

u 2020. godini (obzirom da zbog ugroze Covida 19, Finale Kupa R.H. za 2020. nije odrţano) 

ako to ţele, mogu ostvariti izravni plasman na Finale Kupa u 2021. godini.  

Ako pobjednik ţupanijskog kupa ne moţe ili ne ţeli ići na Finale Kupa R.H. u 2021. godini, 

na navedeno natjecanje, ako ţeli moţe ići druga ekipa koja je ostvarila najbolji rezultat na 

istom ţupanijskom kupu, a redoslijed se odreĎuje prema njihovu plasmanu sukladno 

pravilima predmetnog natjecanja.  

 

Redovna izborna sjednica Skupštine HŠS-a: 

 

Glavni tajnik HŠS-a izvijestio je nazočne članove Izvršnog odbora da su u savez pristigle 

predsjedničke kandidature za siječanjske izbore, te će iste biti  objavljene na mreţnim 

stranicama HŠS-a.   

 

Natjecanje u trećoj „C“ i četvrtoj „C“ ligi ŠZŢ - istok: 

 

Na prijedlog Ivana Đančevića nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili da se 

zahtjev za promjenama u tim ligama dostavi, ako za to postoji suglasnost klubova.  

 

Pošto nije bilo pitanja i prijedloga predsjedavajući je zahvalio nazočnima i zaključio sjednicu.  

 

 

Završeno u 20.30 sati 

 

 

            Zapisničar:                                                                Predsjednik HŠS-a: 

            Ivan Đančević                                                           Ivica Brkić    


