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Z A P I S N I K 

REDOVITE IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
ŠAHOVSKOG KLUBA “DUBROVNIK” 
(DUBROVNIK, 21. PROSINCA 2018.) 

 
Redovita  izborna godišnja skupština Šahovskog kluba “Dubrovnik” održana je u prostorijama kluba 

u okviru Gradskog bazena u Dubrovniku,  dana 21. prosinca 2018. s početkom u 17 sati. 
 

Predsjednik Šahovskog kluba “Dubrovnik” Bajro Sarić, pozdravio je sve nazočne i predložio, a 
nazočni članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje potrebnog kvoruma 
2. Izbor Radnog predsjedništva 
3. Izbor Izbornog povjerenstva 
4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine ŠK "Dubrovnik" 
6. Donošenje izmjena Statuta ŠK "Dubrovnik" 
7. Rasprava i usvajanje: 

a) Izvješća o izvršenju Programa rada ŠK “Dubrovnik” za 2015. do 2018. 
b) Izvješća o Financijskim izvještajima ŠK “Dubrovnik” od 2014. do 2017. 
c) Izvješća o radu Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" od 2015. do 2018. 
d) Izvješća Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" o radu od 2015. do 2018. 

8. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima upravljanja ŠK “Dubrovnik” 
• Predsjedniku ŠK "Dubrovnik" 
• Upravnom odboru ŠK "Dubrovnik" 
• Nadzornom  odboru ŠK "Dubrovnik" 

9. Izbor predsjednika ŠK “Dubrovnik” za mandatno razdoblje od 2019. do 2022. 
10. Izbor  

• Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019-2022. 
• Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik“ za mandatno razdoblje od 2019-2022. 

11. Donošenje temeljnih odrednica politike ŠK “Dubrovnik” za razdoblje  od  2019-2022. 
12.  Prijedlog zaključka u vezi problematike razvoja šaha među mladim uzrastima 
13. Prijedlog zaključka u vezi prostorne problematike ŠK "Dubrovnik" 
14. Razno. 
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Ad 1./ Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje potrebnog kvoruma 
 
 Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili: 
 

ad.1.1./  Za članove Verifikacijskog povjerenstva izabrani su Muhamed Ovčina, predsjednik, Omer 
Pločić i Tonko Marunčić članovi. 

 
 Predsjednik Verifikacijskog povjerenstva Muhamed Ovčina izvješćuje da su sjednici nazočni 21 član    
 
 Sukladno članku 34. Statuta Šahovskog kluba "Dubrovnik" predsjednik Verifikacijskog povjerenstva 
Muhamed Ovčina oredložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće zaključke: 
 

ad.1.1./ Sjednici Skupštine ŠK "Dubrovnik" nazočan je 21 član. 
 

ad.1.2./ Utvrđuje se da postoji dovoljan kvorum za donošenje pravovaljanih odluka iz nadležnosti  
Skupštine ŠK "Dubrovnik" i sjednica može nastaviti radom. 

 
 

Ad.2./  Izbor radnog predsjedništva 
 
 Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeći 
zaključak: 
 
 ad.2.1./ U Radno predsjedništvo sjednice Skupštine ŠK "Dubrovnik" izabiru se Bajro Sarić za  

predsjednika, a za članove Tomislav Musić I Vlaho Marunčić. 
 
 

Ad.3./  Izbor Izbornog povjerenstva 
 
 Predsjednik Radnog predsjedništva Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili 
sljedeće zaključke: 
 

ad.3.1./ Za članove Izbornog povjerenstva  izabiru se Tomislav Musić za predsjednika, a za članove  
               Srećko Tomić i Armin Pločić. 
ad.3.2./ Zadaća je članova Izbornog povjerenstva predložiti Skupštini predsjednika Šahovskog kluba  

"Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022., kao i članove Nadzornog odbora 
Šahovskog kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022. 

 
 
Ad.4./  Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
 
 Predsjednik Radnog predsjedništva Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili 
sljedeći zaključak: 

 
ad.4.1./ Za zapisničara sjednice Skupštine ŠK "Dubrovnik" izabire se Nikša Ivanković, a za 

ovjerovitelje zapisnika Tomislav Šeparović i Huso Pločić. 
 
 

Ad.5./  Donošenje Poslovnika o radu Skupštine ŠK "Dubrovnik" 
 
 Predsjednik Radnog predsjedništva Bajro Sarić obrazložio je u kratkim naznakama dostavljeni 
prijedlog Poslovnika o radu Skupštine ŠK "Dubrovnik". Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa su 
nazočni jednoglasno prihvatili sljedeći zaključak: 
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ad.5.1./ Donosi se Poslovnik o radu Skupštine ŠK "Dubrovnik" 
ad.5.2./ Sjednica Skupštine ŠK "Dubrovnik" nastavlja se prema odredbama spomenutog Poslovnika. 
 

Ad.6./  Donošenje izmjena Statuta ŠK "Dubrovnik" 
 
 Predsjednik Radnog predsjedništva Bajro Sarić obrazložio je potrebu da se Statut ŠK "Dubrovnik" 
izmjeni u članku 4. stavak 4. na način da je sjedište kluba u Dubrovniku, dr Ante Starčevića 22 umjesto 
Široka 4. 

 
ad.6.1./ Donosi se izmjena Statuta Šahovskog kluba "Dubrovnik" u 4. stavak 4. na način da da je 

sjedište kluba u Dubrovniku, dr Ante Starčevića 22 umjesto Široka 4. 
 
 
Ad.7./  Rasprava i usvajanje 
 

a) Izvješća o izvršenju Programa rada ŠK "Dubrovnik" za razdoblje od 2015. do 2018. 
b) Izvješća o financijskim izvještajima ŠK "Dubrovnik" za razdoblje od 2014. do 2017. 
c) Izvješća o radu Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" razdoblje od 2015. do 2018. 
d) Izvješća Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" o nadzoru poslovanja kluba od 2015. do 2018. 

 
Uvodne naznake po spomenutim izvješćima iznijeli su Tomislav Musić /za Izvješće o izvršenju 

Programa rada ŠK "Dubrovnik" za razdoblje od 2015. do 2018., Bajro Sarić /za Izvješće o financijskim 
izvještajima ŠK "Dubrovnik" za razdoblje od 2014. do 2017., Bajro Sarić /za Izvješće o radu Upravnog odbora 
ŠK „Dubrovnik“ od 2015. do 2018./ i Ivo Ivanković /za Izvješće Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" o nadzoru 
poslovanja kluba od 2015. do 2018./. 

 
U raspravi su sudjelovali Bajro Sarić, Ivo Ivanković, Tomislav Musić i Izet Kuštrić, naglasivši kako 

izvješća odražavaju realno stanje i problematiku djelovanja ŠK "Dubrovnik" u navedenim razdobljima.  
 
Nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće zaključke: 
 
ad.7.1./  Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada ŠK "Dubrovnik"  od 2015. do 2018.. 
ad.7.2./  Usvaja se Izvješće o financijskim izvještajima ŠK "Dubrovnik" od  2014. do 2017. 
ad.7.3./  Usvaja se Izvješće o radu Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" od 2015. do 2018. 
ad.7.4./  Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" o nadzoru poslovanja kluba 
                od 2015.  do 2018. 
 

Ad.8./  Davanje razrješnice tijelima upravljanja ŠK "Dubrovnik" u razdoblju od 2015. do 2018.  
 

• Predsjedniku ŠK "Dubrovnik" 
• Članovima Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik"  
• Nadzornom odboru 
 
Kako su prethodna izvješća o radu tijela upravljanja prihvaćena i kako je istekao četverogodišnji 

mandat /2015-2018/ tijelima upravljanja ŠK "Dubrovnik" predsjednik Radnog predsjedništva Bajro Sarić 
predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće zaključke: 

 
ad.8.1./ Daje se razrješnica, odobrava rad i opoziva se zbog isteka mandata dosadašnji predsjednik  

ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić. 
ad.8.2./ Daje se razrješnica, odobrava rad i opozivaju se zbog isteka mandata dosadašnji članovi  

Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" Srećko Tomić /zamjenik predsjednika/,  Nikša Ivanković, 
Izet Kuštrić i Tonko Marunčić 

ad.8.3./ Daje se razrješnica, odobrava rad i opozivaju se zbog isteka mandata dosadašnji članovi  
Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" Ivo Ivanković /predsjednik/, Faruk Lošić /zamjenik 
predsjednika/ i Stijepo Vidojević. 
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Ad.9./  Izbor predsjednika ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022. 
 
 Predsjednik Izbornog povjerenstva Vlaho Marunčić predložio je da se za predsjednika Šahovskog 
kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022. izabere dosadašnji predsjednik kluba Bajro 
Sarić. Sarić se zahvalio na ukazanom povjerenju i istakao da napori u pronalasku novih, kompetentnih i 
htijućih ljudi za dužnost predsjednika ŠK "Dubrovnik" nisu bili uspješni i da je ovu dužnost prihvatio unatoč 
narušenog zdravlja i nedostatka dovoljnog broja šahovskih radnika. Problem je i taj što mandat 
dosadašnjem predsjedniku istječe 21. prosinca 2018., a neizbor predsjednika ugrozio bi zakonitost rada 
kluba. Izrazio je uvjerenje da će se u međuvremenu i prije isteka mandata pronaći novi, mlađi i ambiciozni 
predsjednik kluba što je iznimno važno za održiv opstanak i nastavak organiziranog šaha u Dubrovniku i 
očuvanja tradicije duge preko osamdesetpet godina. 
 

Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" su jednoglasno prihvatili sljedeći zaključak: 
 

ad.9.1./  Za predsjednika Šahovskog kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022.  
  izabire se Bajro Sarić. 

 
 
Ad.10./  Izbor Upravnog i Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022. 
 
 Sukladno odredbama Statuta ŠK "Dubrovnik", Upravni odbor kluba čini predsjednik kluba, zamjenik 
predsjednika i tri člana /ukupno 5 članova/. Zamjenika predsjednika i tri člana Upravnog odbora Skupštini 
predlaže predsjednik kluba. Novoizabrani predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić predložio je da se za 
preostala 4 člana Upravnog odbora za mandatno razdoblje od 2019. do 2022. izaberu Tonko Marunčić 
/zamjenik predsjednika/, Božo Gleđ i Žan Glišović /članovi/. 
  

Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" su jednoglasno prihvatili sljedeći zaključak: 
 

ad.10.1./  Za članove Upravnog odbora  ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do 2022.  
izabiru se  Tonko Marunčić /zamjenik predsjednika/, Božo Gleđ, Žan Glišović i Izet  
Kuštrić. 

     
 Sukladno odredbama Statuta ŠK "Dubrovnik", Nadzorni odbor kluba ima 3 člana /predsjednik, 
zamjenik predsjednika i 1 član/. Predsjednik Izbornog povjerenstva Vlaho Marunčićpredložio je da se za 
članove Nadzornog odbora ŠK "Dubrovnik" izaberu Ivo Ivanković, predsjednik, Tomislav Šeparović, zamjenik 
predsjednika i Faruk Lošić, član. 
 

Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno su prihvatili sljedeći zaključak: 
 

ad.10.2./  Za članove Nadzornog odbora  ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 2019. do  
    2022.  izabiru se Ivo Ivanković za predsjednika, Tomislav Šeparović, za zamjenika  
    predsjednika i Faruk Lošić, za člana. 

 
Ad.11./  Donošenje Temeljnih odrednice politike Šahovskog kluba "Dubrovnik" za razdoblje  

 od 2019. do 2022. 
 
 Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić pojasnio je nazočnim članovima Skupštine prijedlog 
Temeljnih odrednica politike Šahovskog kluba "Dubrovnik" za razdoblje od 2019. do 2022. naglasivši da će 
koncentracija aktivnosti kluba u spomenutom razdoblju biti na popularizaciji i omasovljenju šaha među 
mlađim uzrastima, kao i jačanje kvalitetnog šaha među članovima kluba koji imaju prebivalište na području 
Grada Dubrovnika. Niži prioritet imat će natjecateljski rezultati prve i druge ekipe ŠK "Dubrovnik", što ne 
znači da se neće ulagati potrebni napori i financijska sredstva za održavanje trenutačnog statusa, odnosno 
sudioniđtvo prve ekipe u Ib hrvatskoj šahovskog ligi i druge ekipe u II hrvatskoj šahovskoj ligi – skupina jug.  
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Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno prihvatili sljedeće zaključke: 
 
ad.11.1./  Donose se Temeljne odrednice politike Šahovskog kluba "Dubrovnik" za razdoblje od  
                  2019. do 2022. /u privitku ovoga zapisnika/ 
ad.11.2./  Temeljne odrednice politike Šahovskog kluba "Dubrovnik" za razdoblje od 2019. do 2022.  
                  potrebno je dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno  

   društvo Grada Dubrovnika i Dubrovačkom savezu športova. 
 

Ad.12./  Donošenje zaključka u vezi problematike razvoja šaha među mlađim uzrastima  
 
 Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić pojasnio je nazočnim članovima Skupštine prijedlog 
Zaključka u vezi problematike razvoja šaha među mlađim uzlrastima. Istaknuo je da je posljednjih petnaest 
godina skoro posve zanemaren rad s mladim šahistima, zbog nedostatka ovlaštenog stručnog kadra i 
adekvatnih prostorija. Ipak, dobar dio krivnje za to pada i na osnovne škole i njihove ravnatelje, kao i 
nedostatak stručnih trenera po školama. Zbog svega toga potrebno je donijeti ponovno zaključak u vezi 
problematike razvoja šaha među mlađim uzrastima i oživjeti aktivnosti na njezinoj provedbi. 
 

Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno su prihvatili sljedeće zaključke: 
 
ad.12.1./  Donosi se zaključak u vezi problematike  razvoja šaha među mlađim uzrastima na  
                   području  Grada Dubrovnika /u privitku ovoga zapisnika/. 
ad.12.2./  Zaključak u vezi problematike razvoja  šaha među mlađim uzrastima na području  
                  Grada Dubrovnika potrebno je dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu  
                  skrb i civilno  društvo Grada Dubrovnika, Dubrovačkom savezu športova i ravnateljima 
    osnovnih škola s područja Grada Dubrovnika. 

 
Ad.13./  Donošenje zaključka u vezi prostorne problematike ŠK "Dubrovnik" 

 
 Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić pojasnio je potrebu preuređenja postojećeg prostora ŠK 
„Dubrovnik“ u sklopu projekta rekonstrukcije Gradskog bazena i prilagodbe prostora radu udruga, među 
koje spada i šahovski klub. Ukoliko do toga ne dođe, zatražit će se od Grada Dubrovnika neki drugu 
adekvatsni prostor za potrebe Šahovskog kluba „Dubrovnik“.  

 
Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno prihvatili sljedeći zaključak: 
 
ad.13.1./  Donosi se Zaključak o prostornoj problematici ŠK "Dubrovnik" /u privitku ovoga zapisnika/ 
ad.13.2./  Zaključak u vezi prostorne problematike ŠK "Dubrovnik" potrebno je dostaviti Upravnom  
                  odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno  društvo Grada Dubrovnika i  
                  Dubrovačkom savezu športova. 

 
Ad.14./  Razno. 
 
 Pod ovom točkom dnevnog reda vodila se manja rasprava s naglaskom na rad s mladima, kao i 
uvjete natjecanja ekipa ŠK “Dubrovnik”, ali nisu doneseni bilo kakvi zaključci. 
 
 
Skupština ŠK "Dubrovnik" završena je u 18 sati. 

 
Zapisničar:       Ovjerovitelji zapisnika   
 
 
Nikša Ivanković       1. Tomislav Šeparović 
 
 
        2. Huso Pločić 


