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Na trinaestoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza, u mandatnom razdoblju 2021. - 

2025. godina, održanoj 11. listopada 2022. godine u hotelu „Dubrovnik“ u Zagrebu, sastavljen je 

sljedeći 

                                                                  Z A P I S N I K  

 

Započeto u 17.00 sati 

 

  Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a:   

Ivica Brkić -  predsjednik,  Mladen Palac - potpredsjednik, Ivoslav Ban, Leon Žulj , Darko Močnik, 

Božo Mišković i Ivan Đančević 

Ostali nazočni: Renata Špoljarić    

Opravdano odsutni članovi Izvršnog odbora HŠS-a: Damir Gorup i Željko Margeta 

 

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

nazočno sedam od devet članova Izvršnog odbora HŠS-a predložio je sljedeći 

 

                                                                  DNEVNI RED  

 

  1. Usvajanje zapisnika s dvanaeste sjednice Izvršnog odbora HŠS-a 

  2. Izmjene i dopune članka 14. Statuta Hrvatskog šahovskog saveza 

  3. Izvješće s Europskog amaterskog prvenstva 

  4. Dugovanja prema Hrvatskom šahovskom savezu 

  5. Izvješće s održanog kampa za mlade u Zadru i prijedlog za prvenstvo mladih u Crikvenici 

  6. Izvješće s pojedinačnog svjetskog prvenstva za mlade U14 i U18 u Rumunjskoj 

  7. Izvješće glavnog povjerenika s prve A, prve B i prve hrvatske lige za žene u Poreču  

  8. Pojedinačno seniorsko prvenstvo Hrvatske za 2022. godinu  

  9. Prijedlog sudaca za nadolazeća prvenstva   

  10. Zahtjev HUŠS-a za usklađivanje sudačkih honorara   

  11. Zamolba za primanje u članstvo HŠS-a novoosnovanih šahovskih klubova  

  12. Razno   a) Zamolba Zagrebačkog šahovskog saveza 

                     b) Zamolba Šahovskog kluba „Ivan Dvoržak“ - Zrinski Topolovac 

          c) Zamolba Šahovskog kluba „Bošnjaci“ - Bošnjaci 

                     d) Zamolba Šahovskog kluba   „Garešnica“ - Garešnica     

                

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora usvojen je predloženi dnevni red.  
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Točka 1. 

Usvajanje zapisnika s dvanaeste sjednice Izvršnog odbora HŠS-a 

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora usvojen je zapisnik s dvanaeste  sjednice 

Izvršnog odbora HŠS-a.  

 

 

Točka 2. 

Izmjene i dopune članka 14. Statuta Hrvatskog šahovskog saveza 

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić rekao je da 2023. godine stupa na snagu novi 

Zakon o sportu zbog čega ćemo morati donijeti novi statut HŠS-a, te da zbog obveza prema 

sponzoru moramo do konca godine uvrstiti gospodarsku djelatnost u Statut HŠS-a. Zatim je pročitao 

prijedlog Komisije za statut i poslovnik o izmjeni -  dopuni članka 14. Statuta HŠS-a koji glasi:  

 

„U članku 14. Statuta HŠS-a dodaje se stavak 2. koji glasi: 

  

Hrvatski šahovski savez može pored djelatnosti kojim se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni ovim 

Statutom obavljati i gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti 

za obavljanje te vrste djelatnosti, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove i treće 

osobe. 

Ako Hrvatski šahovski savez u obavljanju gospodarskih djelatnosti, kao i djelatnosti iz stavka 1. 

ovog članka, ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za ostvarenje 

ciljeva utvrđenih ovim Statutom.“ 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su odlučili:  

 

1. Prihvaća se prijedlog o izmjeni i dopuni članka 14. Statuta HŠS-a 

2. Sukladno članku 68. Statuta HŠS-a prijedlog izmjene i dopune Statuta objaviti će se na  

    službenoj stranici HŠS-a kako bi članice saveza u roku od 30 dana o dana njegove objave  

    mogle dati svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge,   

3. Sukladno članku 68. statuta HŠS-a zatražiti će se prethodno mišljenje Hrvatskog  

    olimpijskog odbora  o izmjeni i dopuni članka 14 . Statuta HŠS-a   

4. Nakon provedene tridesetodnevne javne rasprave i pribavljenog mišljenja HOO-a prijedlog  

    izmjene i dopune članka 14. Statuta HŠS-a uputiti će se Skupštini HŠS-a na usvajanje.   

  

 

     Točka 3.   

  Izvješće s Europskog amaterskog prvenstva 

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić izvijestio je nazočne da je na Europskom 

amaterskom prvenstvu sudjelovalo 176 igračica i igrača iz 22 zemlje i da prema privremenom 

financijskom izvješću prihodi prvenstva iznose oko 86.000,00 kuna, a rashodi oko 80.000,00 kuna.  
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Zatim je rekao da su sukladno raspisu prvenstva isplaćene novčane nagrade pobjednicima, te da je 

svaki igrač mogao osvojiti samo jednu novčanu nagradu (najvišu) i da su se igračima s istim brojem 

bodova nagrade dijelile po Hort sustavu. 

Pobjednici svake kategorije dobili su odgovarajuću titulu: "Europski amaterski prvak/prvakinja u 

šahu do 1700  ili do 2000  ili do 2300." 

Igrači/igračice koji su osvojili prva tri mjesta u svakoj kategoriji nagrađeni su peharima.  

Pobjednik/pobjednica svake kategorije Europskog amaterskog prvenstva biti će osobno pozvani na 

sudjelovanje (s besplatnim smještajem u dvokrevetnoj sobi) na sljedećem Svjetskom amaterskom 

prvenstvu (sve dok ne ostvare ili prijeđu rejting od 2300 bodova do roka za prijavu) i njihova mjesta 

ne mogu biti zamijenjena. 

 

Nakon duže rasprave nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili izvješće 

predsjednika.   

 

 

    Točka 4. 

      Dugovanja prema Hrvatskom šahovskom savezu 

 

Nakon uvodne riječi predsjednika HŠS-a Ivice Brkića o dugovanjima prema Savezu i općenito o 

financijskom poslovanju HŠS-a nazočni članovi Izvršnog odbora su nakon duže rasprave 

jednoglasno odlučili:  

 

1. Sukladno nalozima iz provedenih revizija, vezanih uz financijsko poslovanje HŠS-a, 

    pozivaju se svi dužnici na podmirenje svojih obveza prema HŠS-u 

2. Zadužuju se glavni tajnik i administrativna djelatnica HŠS-a za slanje opomena i dopisa 

    s potvrdom uručenja svim dužnicima  

3. Knjigovodstveni servis, glavni tajnik i administrativna djelatnica HŠS-a zadužuju se za  

    pripremu ovogodišnjeg devetomjesečnog  izvješća o financijskom poslovanju HŠS-a  i  

    izradu prijedloga za usklađivanje ovogodišnjeg financijskog plana. 

 

 

    Točka 5.  

Izvješće s održanog kampa za mlade u Zadru i prijedlog za prvenstvo mladih u Crikvenici  

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić pročitao je izvješće Komisije za mlade HŠS-a o 

održanom kampu za mlade u Zadru i njihov prijedlog da se ovogodišnje pojedinačno ubrzano 

prvenstvo za mlade proširi za kategorije U16 i U18, te da se dan prije početka prvenstva, u petak 25. 

studenoga 2022. godine, održi i brzopotezno prvenstvo za mlade u kategorijama od U8 do U18.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su prihvatili izvješće i prijedlog Komisije za 

mlade HŠS-a.     
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Točka 6. 

 izvješće s pojedinačnog svjetskog prvenstva za mlade U14 i U18 u Rumunjskoj 

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne s izvješćem Matije Zadraveca, 

člana Komisije za mlade HŠS-a, o održanom Svjetskom prvenstvu za mlade U14 i U18  i ostvarenim 

rezultatima naših igračica i igrača.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su prihvatili izvješće.      

 

 

Točka 7. 

Izvješće glavnog povjerenika s prva A, prve B i prve hrvatske lige za žene u Poreču 

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne s izvješćem glavnog 

povjerenika Saše Stankovića  o održanom prvenstvu prve A i prve B lige za seniore, te prve  lige za 

seniorke u Poreču. 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su prihvatili izvješće. 

 

 

Točka 8. 

Pojedinačno seniorsko prvenstvo Hrvatske za 2022. godinu 

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne članove Izvršnog odbora s 

prijedlogom da se ovogodišnje pojedinačno prvenstvo za seniore održi od 29. studenoga do 09. 

prosinca u Splitu u hotelu „PAX“.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su prihvatili prijedlog predsjednika.  

 

 

Točka 9. 

Prijedlog sudaca za nadolazeća prvenstva    

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne članove Izvršnog odbora s 

prijedlogom sudaca za suđenje koji je uputila HUŠS-a.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:  

 

1. Prihvaća se prijedlog HUŠS-a da pojedinačno prvenstvo za seniore koje se treba održati u 

Splitu od 29.11. – 09.12.2022. godine sude Vladimir Cvetnić (IA) kao 

glavni sudac i Željko Matkun (DS) kao zamjenik glavnog suca i voditelj prijenosa partija 

uživo 
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2. Prihvaća se prijedlog HUŠS-a da drugu ligu za seniorke koja se treba održati u Dubrovniku 

od 28.10. – 30.10.2022. godine sude Berislav Ševelj (IA) kao glavni sudac i Ivo Ivanković 

(DS) kao zamjenik glavnog suca 

 

3. Prihvaća se prijedlog HUŠS-a da Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske koje se treba 

održati u Zagrebu 06.11.2022. godine sude Mate Ivančić (IA) kao glavni sudac i Andrija 

Jergović (DS) kao zamjenik glavnog suca 

 

 

Točka 10. 

Zahtjev HUŠS-a za usklađivanje sudačkih honorara  

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne s prijedlogom za usklađivanje 

sudačkih honorara koji je uputila HUŠS-a.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su odlučili da ovaj zahtjev HUŠS-a nije 

sukladan odluci donesenoj 7. svibnja 2022. godine na sedmoj sjednici Izvršnog odbora HŠS-a, pod 

sedmom točkom dnevnog reda koja glasi:  

 

1….8 

 

9.   Poziva se Hrvatska udruga šahovskih sudaca da izradi novi prijedlog sporazuma o  

      suradnji, kriterijima za delegiranje sudaca i sudačkim honorarima i naknadama, 

10. Do donošenja i potpisivanja novog sporazuma između Hrvatske udruge šahovskih sudaca  

      i Hrvatskog šahovskog saveza neće se u cijelosti postupati po članku 6. Sporazuma o  

      kriterijima za delegiranje sudaca     

11. Do donošenja i potpisivanja novog sporazuma između Hrvatske udruge šahovskih sudaca  

      i Hrvatskog šahovskog saveza uskraćuje se pravo i nadležnost Hrvatskoj udruzi šahovskih  

      sudaca za pokretanjem postupaka i donošenjem stegovnih mjera za povjerenike liga koji 

      se zbog obnašanja dužnosti povjerenika moraju upisati kao glavni suci u ekipnim  

      natjecanjima po šahovskim zajednicama županija.  

 

 

Točka 11. 

Zamolba za primanje u članstvo HŠS-a novoosnovanih šahovskih klubova 

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne sa zahtjevima za prijem u 

članstvo četiri novoosnovana šahovska kluba.   

 

Nakon što su pregledali pristiglu dokumentaciju nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a 

jednoglasno su odlučili:  

 

1. Prima se u članstvo HŠS-a Šahovski klub „Visoko“ - Visoko,  

2. Prima se u članstvo HŠS-a Šahovski klub gluhih osoba „Marjan“ - Split,  




