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Na sedamnaestoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza, u mandatnom razdoblju 

2021. - 2025. godina, održanoj 20. prosinca 2022. godine u Zagrebu, u hotelu „Aristos“, Cebini 33, 

Buzin sastavljen je slijedeći 

 

 

                                                                  Z A P I S N I K  

 

Započeto u 15.30 sati 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a:  

  

Ivica Brkić -  predsjednik, Ivoslav Ban, Darko Močnik, Božo Mišković i Ivan Đančević  

Ostali nazočni: Renata Špoljarić, Alojzije Janković – glavni tajnik    

Opravdano odsutni članovi Izvršnog odbora HŠS-a: Mladen Palac, Leon Žulj,   

                                                                                    Damir Gorup i Željko Margeta 

 

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

sjednici nazočno  pet  od devet članova Izvršnog odbora HŠS-a predložio je slijedeći 

 

 

                                                                  DNEVNI RED  

 

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Izvršnog odbora HŠS-a 

  2. Registracija i Registracijski pravilnik  

  3. Pravilnik o nacionalnom rejtingu, nacionalnim titulama i kategorijama 

  4. Povjerenici i Pravilnik o radu povjerenika HŠS-a 

  5. Izvješće s Europskog prvenstva za mlade u Turskoj  

  6. Izvješće s Pojedinačnog prvenstva Hrvatske za seniore 

  7. Izvješće s Pojedinačnog prvenstva Hrvatske za žene  

  8. Izvješće s Pojedinačnog brzopoteznog prvenstva Hrvatske povodom 110 godina HŠS-a. 

  9. Dodjela priznanja povodom 110 godina HŠS-a  

10. Prijem u članstvo HŠS-a  

11. Sudački honorari za ubrzana i brzopotezna natjecanja    

12. Izmjena članka 11. Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti HŠS-a 

13. Razno    

 

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

 

 



 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Izvršnog odbora HŠS-a 

 

Jednoglasnom odlukom nazočnih članova Izvršnog odbora usvojen je zapisnik sa 16.  sjednice 

Izvršnog odbora HŠS-a.  

  

Točka 2. 

Registracija i Registracijski pravilnik 

 

U uvodnoj riječi predsjednik HŠS-a Ivica Brkić predložio je donošenje novog Registracijskog 

pravilnika i Odluke o visini pristojbe za registraciju prema prijedlozima iz materijala za današnju 

sjednicu. 

   

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:  

 

1. Donosi se novi Registracijski pravilnik koji stupa na snagu s danom donošenja 

2. Donosi se Odluka o visini pristojbe za registraciju za natjecateljsku 2023. godinu 

 

 

Točka 3.   

Pravilnik o nacionalnom rejtingu, nacionalnim titulama i kategorijama 

 

Nakon uvodne riječi predsjednika HŠS-a Ivice Brkića nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno 

su odlučili da se prijedlog Pravilnika o nacionalnom rejtingu, nacionalnim titulama i kategorijama 

treba još doraditi i uskladiti s ostalim pravilnicima, a  po potrebi i konzultirati sa HUŠS-om,  rejting 

administratorom i strukovnim savjetom.   

 

Točka 4. 

Povjerenici i Pravilnik o radu povjerenika HŠS-a 

 

U uvodnoj riječi predsjednik HŠS-a Ivica Brkić predložio je izmjenu i dopunu  Pravilnika o radu 

povjerenika HŠS-a prema prijedlogu iz materijala za današnju sjednicu, te je predložio i usvajanje 

izvješća o radu povjerenika za 2022. godinu. 

   

Nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su odlučili:  

 

1. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu povjerenika HŠS-a  

2. Usvajaju se izvješća o radu povjerenika za 2022. godinu 

 

 

Točka 5.  

Izvješće s Europskog prvenstva za mlade u Turskoj 

 

Nakon uvodne riječi predsjednika HŠS-a Ivice Brkića nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno 

su prihvatili Izvješće s Europskog prvenstva za mlade u Turskoj. 

 

Točka 6. 

Izvješće s Pojedinačnog prvenstva Hrvatske za seniore 

 

Nakon uvodne riječi predsjednika HŠS-a nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su 

prihvatili Izvješće s Pojedinačnog prvenstva Hrvatske za seniore. 



 

 

Točka 7. 

  Izvješće s Pojedinačnog prvenstva Hrvatske za žene 

 

Nakon uvodne riječi predsjednika HŠS-a  nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su 

prihvatili Izvješće s Pojedinačnog prvenstva Hrvatske za žene. 

 

 

Točka 8. 

Izvješće s Pojedinačnog brzopoteznog prvenstva Hrvatske  

 

Nakon uvodne riječi predsjednika HŠS-a  nazočni članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili 

Izvješće s Pojedinačnog brzopoteznog prvenstva Hrvatske povodom 110 godina Hrvatskog 

šahovskog saveza. 

 

Točka 9. 

Dodjela priznanja povodom 110 godina HŠS-a 

 

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

odlučili da se prihvate prijedlozi za dodjelu priznanja koji su naknadno pristigli, te shodno tome 

priznanja u kategoriji „Šahovski djelatnici“ dodjeljuju se: 

Milutinu Lukiću, Stjepanu Žaji, Ivanki Raguž, Branku Brdaru, Dragoljubu Gradišeru, Stjepanu 

Novaku, Ivanu Mlinareviću i Damiru Vrhovniku. 

 

Točka 10. 

Prijem u članstvo HŠS-a 

 

Predsjednik HŠS-a Ivica Brkić podsjetio je nazočne članove Izvršnog odbora na činjenicu da 

01.01.2023. godine na snagu stupa novi „Zakon o sportu“, pa shodno tome imamo obvezu uskladiti 

Statut HŠS-a sa novim Zakonom o sportu, kao i provesti potpunu reviziju članstva.  

 

Predsjednik je predložio da se u članstvo HŠS-a prime novoosnovani šahovski klubovi. 

Izvršni odbor donosi jednoglasnu odluku da se u članstvo HŠS-a prime: 

 

1.  Šahovski klub „Popovača“- Popovača 

2.  Šahovski klub „Sunja“ -  Sunja  

3.  Šahovski klub „Damin gambit“ - Osijek. 

 

 

Točka 11. 

Sudački honorari za ubrzana i brzopotezna natjecanja    

 

U uvodnom dijelu predsjednik HŠS-a Ivica Brkić upoznao je nazočne s potrebom određivanja 

sudačkih honorara za održana ubrzana i brzopotezna prvenstva u 2022. godini.   

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora HŠS-a jednoglasno su odlučili da se na slijedećoj sjednici Izvršnog 

odbora donese konačna odluka budući da će i plaćanje biti u 2023. godini.   

 

  

 

 




