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Z A P I S N I K 
REDOVITE GODIŠNJE I IZBORNE SKUPŠTINE  

ŠAHOVSKOG KLUBA “DUBROVNIK” 
(Dubrovnik, 12. prosinca 2022.) 

 
Redovita godišnja i Izborna skupština Šahovskog kluba “Dubrovnik” održana je u Studentskom domu u 
Dubrovniku, dana 12. prosinca 2022. 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 kvoruma Skupštine 
2. Izbor radnih tijela Skupštine 

2.1. Radnog predsjedništva 
2.2. Izbornog povjerenstva 

2.3. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
3. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Šahovskog kluba “Dubrovnik” 

4. Prijedlog Izvještaja o radu, financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora Kluba 
4.1. Izvještaj o radu Kluba u razdoblju od 22.12.2018.  do 11.12.2022.  

4.2. Financijski izvještaj Kluba za 2021. 
4.3. Izvještaj Nadzornog odbora Kluba za 2021. 

5. Davanje razrješnica tijelima upravljanja Kluba 
5.1. Predsjedniku Kluba 

5.2. Upravnom odboru Kluba 
5.3. Nadzornom odboru Kluba 

6. Prijedlog za Izbor tijela upravljanja Kluba 
6.1. Predsjednika Kluba 

6.2. Zamjenika predsjednika Kluba 
6.3. Tri člana Upravnog odbora Kluba 

6.4. Utvrđivanja sastava Upravnog odbora 
6.5. Nadzornog odbora Kluba 

7. Prijedlog plana rada Kluba za 2023. 
8. Prijedlog financijskog plana Kluba za 2023. 

9. Prijedlog novog Statuta Kluba 
10. Prijedlog za imenovanje likvidatora Kluba 

11. Razno 
12. Završna riječ novoizabranog predsjednika Kluba 

 
Ad 1./  Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma Skupštine  
 
Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili: 
 
ad.1.1./ Za članove Verifikacijskog povjerenstva Predraga Zerda, predsjednik,  članove  Ivanu Perak i 
Tonka Marunčiću. 
 
ad.1.2./ Zadaća Verifikacijskog povjerenstva je verificirati /potvrditi/ mandate članovima Skupštine 
zaokruživanjem rednog broja  nazočnih članova Skupštine u Popisu članova Skupštine koji im je 
dostavljen nakon izbora povjerenstva i o tome izvijestiti ovu Skupštinu.  
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Sukladno članku 24. Statuta Šahovskog kluba "Dubrovnik" predsjednik Verifikacijskog povjerenstva 
Predrag Zerdo predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće zaključke: 
 
Ad.1.1./ Sjednici Skupštine ŠK "Dubrovnik" nazočno je 20 članova članova od ukupno 39 članova 
Skupštine i to: Sulejman Islamović, Miho Karač, Izet Kuštrić, Bajro Sarić, Božo Gleđ, Gordan 
Markotić, Augustin Brnas, Faruk Lošić, Vlaho Zlošilo, Ivo Ivanković, Predrag Zerdo, Tonko 
Marunčić, Anvar Turdyev, Tomislav Musić, Vlaho Marunčić, Ivana Perak, Nikša Crnčević, Ana Rajić, 
Potrebica Ivan i Toni Matana. Gost na sjednici Skupštine je Maro Kapoviš, predsjednik Dubrovačkog 
saveza športova. 
 
ad.1.2./ Utvrđuje se da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka iz nadležnosti 
Skupštine ŠK "Dubrovnik" a prema Statutu Kluba  i sjednica je nastavljena radom po dnevnom redu.. 
 
 
Ad 2. Izbor radnih tijela Skupštine 

 
Ad.2.1./  Izbor radnog predsjedništva 
 
Predsjednik ŠK "Dubrovnik" Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili sljedeće odluke: 
 
ad.2.1.1./ U Radno predsjedništvo sjednice Skupštine ŠK "Dubrovnik" izabiru se Bajro Sarić za 
predsjedavajućeg, a za članove Tomislav Musić i Tonko Marunčić. 
 
ad.2.1.2./ Zadaća je Radnog predsjedništva Skupštine voditi Skupštinu sukladno Poslovniku o radu 
Skupštine i dnevnom redu sjednice Skupštine.  
 
 
Ad.2.2./  Izbor Izbornog povjerenstva 
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili 
sljedeće odluke: 
 
ad.2.2.1./ Za članove Izbornog povjerenstva  izabiru se Izet Kuštrić za predsjednika, a za članove Vlaho 
Marunčić i Toni Matana 
 
ad.2.2.1./ Zadaća je članova Izbornog povjerenstva odobriti i predložiti Skupštini, odnosno Radnom 
predsjedništvu predsjednika  Šahovskog kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 12.12.2022.  do 
11.12.2026., nakon provjerene kandidature za predsjednika od strane Izbornog povjerenstva, kao i 
članove Nadzornog odbora Šahovskog kluba "Dubrovnik.  
 
Ad.2.3./  Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva Bajro Sarić predložio je, a nazočni su jednoglasno prihvatili 
sljedeće odluke: 
 
ad.2.3.1. Za zapisničara sjednice Skupštine ŠK "Dubrovnik" izabire se Ana Rajić, a za ovjerovitelje 
zapisnika Miho Karač i Ivan Potrebica. 
 
ad.2.3.2./ Zadaća zapisničara je uredno voditi zapisnik Skupštine, navesti u zapisniku diskutante i u 
najkraćem zabilježiti njihovu raspravu i prijedloge. 
 
ad.2.3.3./ Ovjerovitelji zapisnika nakon temeljitog pregleda zapisnika potpisuju zapisnik.  
 
 
 



3 
 

 
Ad.3./  Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine ŠK "Dubrovnik" 
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva Bajro Sarić obrazložio je u kratkim naznakama dostavljeni 
prijedlog Poslovnika o radu Skupštine ŠK "Dubrovnik". Obilježje ovoga Poslovnika je da je prilagođen u 
cijelosti Statutu Kluba i da može vrijediti za sve buduće redovite, izborne i izvanredne Skupštine Kluba. 
Sulejman Islamović predložio je da se u članku 4. stavak 1. doda „Statuta Kluba…“. Vlaho Zlošilo 
predložio je da se članak 26. stavak 9. u cijelosti izmjeni i da glasi: „Novoizabrani predsjednik predlaže 
nazočnim članovima Skupštine tri kandidata za članove Upravnog odbora Kluba za koje se glasuje skupno, 
za svu trojicu. Ova trojica kandidata za članove Upravnog odbora izabiru se većinom glasova nazočnih 
članova Skupštine.  
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva Bajro Sarić predložio je, a nazočni članovi Skupštine su 
jednoglasno prihvatili sljedeće odluke: 
 
ad.3.1./ Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Šahovskog kluba Dubrovnik s izmjenama u članku 4. 
stavak 1. na način da se doda „Statuta Kluba…“. i da se u članku 26. u cijelosti izmjeni i da glasi: 
„Novoizabrani predsjednik predlaže nazočnim članovima Skupštine tri kandidata za članove Upravnog 
odbora Kluba za koje se glasuje skupno, za svu trojicu. Ova trojica kandidata za članove Upravnog 
odbora izabiru se većinom glasova nazočnih članova.“  
 
Ad.3.2./ Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine Šahovskog kluba Dubrovnik s navedenim 
izmjenama priložit će se ovome zapisniku. 
 
ad.3.3./ Sjednica Skupštine ŠK "Dubrovnik" nastavlja radom prema odredbama tako izmjenjenog 
Poslovnika o radu Skupštine ŠK „Dubrovnik“. 

 
 
Ad.4./  Prijedlog Izvještaja o radu, financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora Kluba  
 
ad.4.1./  Izvještaj o radu ŠK „Dubrovnik“ u razdoblju od 22.12.2018. do 11.12.2022. 
  
Prijedlog Izvještaja o radu ŠK „Dubrovnik“ u razdoblju od 22.12.2018. do 11.12.2022. dostavljen je 
članovima Skupštine u pisanom obliku. Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine i Kluba Bajro 
Sarić dodatno je pojasnio ovaj Izvještaj istaknuvši natjecateljske učinke i aktivnost Kluba u navedenom 
razdoblju, te određene slabosti u procesu upravljanja Klubom za što je ocijenio sebe najodgovornijim. 
 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli 
sljedeću odluku: 
 
ad.4.1.1. Prihvaća se Izvještaj o radu ŠK „Dubrovnik“ u razdoblju od 22.12.2018. do 11.12.2022. koji 
je podnio Bajro Sarić, aktualni predsjednik ŠK „Dubrovnik“ 
 
ad.4.2./ Prijedlog Financijskog izvještaja Kluba za 2021. 
 
Prijedlog Financijskog izvještaja ŠK „Dubrovnik“ za 2021. dostavljen je članovima Skupštine u pisanom 
obliku. Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine i Kluba Bajro Sarić dodatno je pojasnio ovaj 
Izvještaj. Istakao je da su se novčana sredstva Kluba u toj godini racionalno trošila, godini koja je bila 
karakteristična i po pandemiji Covida-19, ali ipak intenzivnijim natjecanjma prve ekipe Kluba, a osobito, 
nakon niza godina i brojnim nastupima kadeta za što je bilo potrebno osigurati dostatna novčana sredstva. 
No, zahvaljujući prenesenim sredstvima iz 2020. uspjeli su se podmiriti svi troškovi i Klub je zaključio 
godinu bez ikakvih obveza prema vjerovnicima. 
 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli 
sljedeću odluku: 
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ad.4.2.1. Prihvaća se Financijski izvještaj ŠK „Dubrovnik“ za 2021. 
 
ad.4.3./ Prijedlog Izvještaja Nadzornog odbora Kluba za 2021. 
 
Prijedlog Izvještaja Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja ŠK „Dubrovnik“ za 2021. dostavljen je 
članovima Skupštine u pisanom obliku. Predsjednik Nadzornog odbora  Kluba Ivo Ivanković dodatno je 
pojasnio ovaj Izvještaj. 
 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli 
sljedeću odluku: 
 
ad.4.3.1. Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora kluba o nadzoru poslovanja  ŠK „Dubrovnik“ za 
2021. 

 
 
Ad.5./  Davanje razrješnice tijelima upravljanja ŠK "Dubrovnik"  
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva Skupštine objasnio je da je Skupština ŠK „Dubrovnik“ obvezna 
izjasniti se o razrješnici tijelima upravljanja ŠK „Dubrovnik“ za razdoblje od 22.12.2018. do 12.12.2022. 
zbog isteka mandata i to Predsjedniku ŠK "Dubrovnik" Bajru Sariću, zamjeniku predsjednika Tonku 
Marunčiću i članovima Upravnog odbora Kluba, Božu Gleđu, Žanu Glišoviću i Izetu Kuštriću kao i 
članovima Nadzornog odbora Kluba Ivu Ivankoviću /predsjedniku/ i članovima Tomislavu Šeparoviću i 
Faruku Lošiću. 
 
Bez rasprave, nazočni članovi Skupštine donijeli su jednoglasno sljedeće slijedeće odluke. 
 
Ad.5.1. Daje se razrješnica, odobrava rad i opoziva se zbog isteka mandata dosadašnji predsjednik ŠK 
"Dubrovnik" Bajro Sarić. 
 
Ad.5.2. Daje se razrješnica, odobrava rad i opozivaju se zbog isteka mandata dosadašnji članovi 
Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" Tonko Marunčić /zamjenik predsjednika/, Božo Gleđ, Žan Glišović 
i Izet Kuštrić, članovi. 
 
Ad.5.3. Daje se razrješnica, odobrava rad i opozivaju  se zbog isteka mandata članovi Nadzornog 
odbora ŠK „Dubrovnik“ Ivo Ivanković /predsjednik/, Tomislav Šeparović i Faruk Lošić.  

 
 
Ad.6./ Prijedlog za izbor tijela upravljanja Klubom 
 
Ad.6.1./  Izbor predsjednika ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 12.12.2022. do 11.12.2026.  
 
Predsjednik Izbornog povjerenstva Izet Kuštrić predložio je da se za predsjednika Šahovskog kluba 
"Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 12.12.2022.  do 11.12.2026. na temelju dostavljene pravovaljane 
kandidature koju je obrazložio kandidat za predsjednika Kluba Vlaho Zlošilo  pri čemu se posebom 
Izjavom izjasnio da prihvaća kandidaturu s deset valjanh potpisa podrške izabere za predsjednika Kluba u 
mandatnom razdoblju od 12.12.2022. do 11.12.2026. i proslijedio je predsjedavajućem Radnog 
predsjedništva Bajru Sariću koji je Skupštini ponovio da se za predsjednika ŠK „Dubrovnik“ predlaže 
Vlaho Zlošilo i pozvao na raspravu o ovome prijedlogu. 
 
Rasprave o prijedlogu da se za predsjednika ŠK „Dubrovnik“ za razdoblje od 12.12.2022. do 
11.12.2026. izabere Vlaho Zlošilo nije bilo pa su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli 
sljedeću odluku. 
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ad.6.1.1./  Za predsjednika Šahovskog kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 12.12.2022.  do 
11.12.2026. izabire se Vlaho Zlošilo. 
 
Sukladno Poslovniku o radu Skupštine novoizabrani predsjednik ŠK “Dubrovnik” Vlaho Zlošilo 
preuzeo je od Bajra Sarića dužnost predsjedavajućeg Radnog predsjedništva i nastavio voditi 
Skupštinu po idućim točkama dnevnog reda do kraja rada Skupštine.  
 
Prethodno su svi nazočni članovi Skupštine pljeskom pozdravili rad i zahvalili se dosadašnjem 
predsjedniku Bajru Sariću na radu koje je Klub pod njegovim vodstvom ostvario u proteklom 
skoro dvadesetogišnjem razdoblju. 
 
Gost na sjednici Skupštine predsjednik Dubrovačkog saveza športova Maro Kapović pohvalio je 
rad Kluba u prethodnom četverogodišnjem razdoblju, suradnju s Dubrovačkim savezom športova i 
izrazio uvjerenje da će se tako nastaviti i u idućem razdoblje s novim vodstvom ŠK “Dubrovnik”.  
 
 
ad.6.2./  Izbor zamjenika predsjednika ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 12.12.2022. do  

  11.12.2026. 
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva i novoizabrani predsjednik ŠK „Dubrovnik“ Vlaho Zlošilo 
predlaže Skupštini Kluba za zamjenika predsjednika Kluba Tomislava Musića za mandatno razdoblje od 
12.12.2022. do 11.12.2026.   
 
Rasprave o prijedlogu da se za zamjenika predsjednika ŠK „Dubrovnik“ za razdoblje od 
12.12.2022. do 11.12.2026. izabere Tomislav Musić nije bilo pa su nazočni članovi Skupštine 
jednoglasno donijeli sljedeću odluku. 
 
ad.6.2.1./  Za zamjenika predsjednika Šahovskog kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 
12.12.2022.  do 11.12.2026. izabire se Tomislav Musić. 
 
ad.6.3./  Izbor tri člana Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 12.12.2022. do  

  11.12.2026. 
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva i novoizabrani predsjednik ŠK „Dubrovnik“ Vlaho Zlošilo 
predlaže Skupštini Kluba za članove Upravnog odbora Anu Rajić, Sulejmana Islamovića i Gordana 
Markotića za mandatno razdoblje od 12.12.2022. do 11.12.2026. Rasprave o ovome prijedlogu nije bilo pa 
su nazočni članovi Skupštine jednoglasno donijeli sljedeću Odluku: 
 
ad.6.3.1./  Za članove Upravnog odbora Šahovskog kluba "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od 
12.12.2022.  do 11.12.2026. izabiru se Ana Rajić, Sulejman Islamović i Gordan Markotić. 
 
 
ad.6.4./  Utvrđivanje sastava Upravnog odbora ŠK "Dubrovnik" za mandatno razdoblje od  

   12.12.2022. do 11.12.2026. 
 
Predsjedavajući Radnog predsjedništva i novoizabrani predsjednik ŠK „Dubrovnik“ Vlaho Zlošilo 
predočio je Skupštini, nakon provedenog glasovanja sastav Upravnog odbora. 
 
ad.6.4.1./ Upravni odbor Šahovskog kluba „Dubrovnik“ za mandatno razdoblje od 12.12.2022. do 
11.12.2026. čine: Vlaho Zlošilo, predsjednik, Tomislav Musić, zamjenik predsjednika i članovi Ana 
Rajić, Sulejman Islamović i Gordan Markotić. 
 
 
Ad.7./ Prijedlog plana rada Kluba za 2023. 
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Prijedlog plana rada Kluba za 2023. dostavljen je članovima Skupštine u Statutom utvrđenom roku. Član 
Skupštine Bajro Sarić objasnio je sastavnice ovoga Plana. Plan rada Kluba za 2023. dijeli se na 
upravljački /funkcionalni/ dio, što je zadaća upravljačkih tijela Kluba /predsjednik, Upravni odbor/ i na 
natjecateljski dio. Što se tiče upravljačkog dijela, sve zadaće odnose se ponajviše na potrebi ostvarenja, 
ustroja i funkcioniranja svih tijela Kluba sukladno Statutu Kluba, donošenja normativnih akata i odluka u 
svim važnijim aspektima djelovanja Kluba. Mora se naglasiti da su u trenutku usvajanja plana očite i 
brojne nepoznanice koje se odnose na 2023. godinu, a koje nisu ovisne o djelovanju kluba, tako da je 
riječ o okvirnom i sada sagledivom planu rada Kluba. Natjecateljski dio sačinjen je na temelju kalendara 
natjecanja Hrvatskog šahovskog saveza za 2023., uobičajenih natjecateljskih aktivnosti u samom Klubu, s 
naglaskom na veći broj rejting turnira, natjecanja mlađih uzrasta Kluba, 13. Međunarodni šahovski turnir 
“Dubrovnik Open 2023”, Memorijalni turnir “Za kruh, vodu i mlijeko”, Pojedinačno seniorsko prvenstvo 
Grada Dubrovnika za 2023. i sl. 
 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo s napomenom novog predsjednika ŠK “Dubrovnik” Vlaha 
Zlošila da će Upravni odbor Kluba uskladiti Plan rada Kluba za 2023. kad se prikupe nova saznanja i 
pojedinosti koje nisu zasad poznate. 
 
Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" donijeli su jednoglasno sljedeću odluku:: 

 
ad.7.1./  Usvaja se Plan rada ŠK Dubrovnik za 2023.  
 
 
Ad.8./ Prijedlog Financijskog plana Kluba za 2023. 
 
Prijedlog plana Financijskog plana Kluba za 2023. dostavljen je članovima Skupštine u Statutom 
utvrđenom roku. Član Skupštine Bajro Sarić objasnio je temeljne sastavnice ovoga Plana. Ovaj Plan 
sastavljen je prema Programu javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023., budući je najveći dio 
financiranja Kluba iz proračuna Grada Dubrovnika posredstvom Dubrovačkog saveza športova. Naglasio 
je da će biti potrebno prikupiti još cca 7.500 eura za pokrivanje cjelokupnog natjecateljskog plana Kluba 
za 2023. i ostalih troškova potrebnih za funkcioniranja plana.  
 
Novi predsjednik Kluba Vlaho Zlošilo naglasio je da će Upravni odbor Kluba uskladiti Financijski plan 
Kluba za 2023  kad se prikupe nova saznanja i pojedinosti koje nisu zasad poznate. 
 
 
Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno su donijeli slkjedeću odluku 

 
ad.8.1./  Usvaja se Financijski plan Plan rada ŠK „Dubrovnik“ za 2023. 
 
 
Ad.9./  Prijedlog novog Statuta ŠK "Dubrovnik" 
 
Prijedlog novog Statuta dostavljen je članovima Kluba u utvrđenom roku. Član Skupštine i autor 
Prijedloga novog Statuta ukazao je potrebu donošenja novog Statuta ŠK Dubrovnik koja se sastoji od 
konkretizacije i jasnijeg definiranja pojedinih članaka. To se odnosi na pitanje sjedišta Kluba prema 
kojemu je sjedište Dubrovnik, dok će adresu, zbog čestih promjena donositi Upravni odbor Kluba. 
Konketizirane su odredbe o članstvu Kluba koji se dijele na redovite, podupiruće i počasne, njihova prava 
i obveze, stegovni postupci, obveznost planiranja članarine, Jasnije su utvrđene odredbe o Skupštini i 
Upravnom odboru kluba. Predlaže se da tajnik Kluba ima pravo zastupanja i predstavljanja Kluba i dalje 
ga bira Upravni odbor Kluba. Predviđeno je da predstavnike Kluba u višim šahovskim savezima, savezu 
udruga i drugim tijelima u kojima po njihovim Statutima Klub treba imati predstavnika bira Upravni 
odbor Kluba. Ispravljene su neke pravopisne greške i uklonjene odredbe koje se dupliraju u postojećem 
Statutu, tako da je Statut u cjelini usklađen sa Zakonom o udrugama.  
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Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno su donijeli sljedeću odluku: 
 

ad.9.1./  Usvaja se novi Statut Šahovskog kluba Dubrovnik. 
 
 
Ad.10./  Prijedlog za imenovanje likvidatora ŠK "Dubrovnik" 
 
Budući je izabran novi predsjednik ŠK Dubrovnik, potrebno je imenovati novog likvidatora Kluba koji je 
dosad bio na ovoj Skupštini razriješeni predsjednik Bajro Sarić, objasnio je predsjedavajući Radnog 
predsjedništva Vlaho Zlošilo.  
 
U raspravi je sudjelovao Vlaho Zlošilo i predložio da se za novog likvidatora ŠK „Dubrovnik“ imenuje 
Frano Jančić 
 
Nazočni članovi Skupštine ŠK "Dubrovnik" jednoglasno su donijeli sljedeću odluku: 

 
ad.19.1./  Za likvidatora ŠK „Dubrovnik“ imenuje se Frano Jančić. 
 
 
Ad.11./  Razno. 
 
Po ovoj točki dnevno reda kratko je trajala rasprava o nekim aktualnim šahovskim problemima u 
Dubrovniku, ali nisu donesene nikakve odluke. 
 
 
Ad.12./  Završna riječ novoizabranog predsjednika Kluba 
 
Novoizabarni predsjednik ŠK “Dubrovnik” na ovoj Skupštini u završnoj riječi naglasio je da će Klub 
nastaviti sve dosadašnje aktivnosti, ali ih i još više osnažiti, posebice među mlađim naraštajima, uključiti 
u razne aktivnosti što veći broj članova i obaviti podjelu poslova među Članovima Upravnog odbora 
Kluba 
 
 
Sjednica Skupštine ŠK "Dubrovnik" završena je u 18.40 sati 

 
 
Zapisničar:       Ovjerovitelji zapisnika   
 
 
Ana Rajić 

1. Miho Karač 
________________________________ 
        _________________________________  
 
        2.  Ivan Potrebica 
 
        _________________________________ 
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