ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА МИЛОША
СТОКИЋА ЧЛАНОВИМА КЛУБОВА РЕГИСТРОВАНИХ У ШСБ

Драги шаховски пријатељи,
Желим да Вас обавестим о чињеницама које су обележиле мој двомесечни рад на
месту председника Шаховског савеза Београда. На жалост, с обзиром да нису изабрани сви
чланови Управног одбора, рад ШСБ није било могуће спровести институционално на начин
како сам желео приступајући овој одговорној функцији.
Свима је већ познато да је претходно руководство из нејасних или (најблаже речено)
нетачних разлога отказало одржавање Зимског опен турнира, 51. Осмомартовског турнира
шахисткиња и Кадетског првенства Београда.
Захваљујући изабраном заступнику Мирку Димитријевићу, који није жалио времена и
труда да се окружи искреним сарадницима и спроведе многе активности, због чега треба да
му будемо захвални, у веома коректним условима одржана су следећа такмичења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

51. Осмомартовски турнир шахисткиња,
Пролећни опен турнир (уместо зимског)
Екипно и појединачно првенство основних школа Београда
Кадетско првенство Београда
Турнири у убрзаном и брзопотезном шаху (култни „цугери у ШОБ-у“)
Куп Београда

У немогућим условима организован је рад канцеларије Савеза, у ситуацији када су
извршни директор и технички секретар ШСБ отишли на боловање, а регистрације клубова
и играча морале су да се раде из разлога што је прелазни рок предвиђен да траје до 31. марта.
Посебну бригу задала нам је чињеница да је претходни председник ШСБ Драган
Вучичевић, наменска средстава од стране Секретаријата за спорт Града Београда (износ од
600.000 динара), намењена финансирању одржавања 51. Осмомартовског турнира
шахисткиња, још 7. фебруара пребацио је на рачун свог шаховског клуба – ШК „БАС“. Том
износу са редовног рачуна ШСБ додато је 10.000 динара прикупљених од котизација за
кадетско првенство. Уговор о овој нелегалној и неморалној трансакцији, по овлашћењу
Драгана Вучичевића, потписала је Марија Лукић, извршни директор ШСБ. Проблем је
увећан чињеницом да се наменска средства нису могла правдати, па су до 10. маја морала
бити враћена Секретаријату за спорт Града Београда, што је и учињено.
У погледу сопственог избора на место председника ШСБ, немам никакву сумњу да је
учињен на потпуно законит начин, а искрено сам био задовољан бројем клубова који су ми
на изборној Скупштини ШСБ указали поверење. Уосталом, законитост избора потврђена је
мојим уписом као заступника ШСБ у Агенцији за привредне регистре.

Жалим што велика шаховска имена попут Алисе Марић или Милоша Перуновића,
због административних околности, нису била у прилици да дају свој допринос убрзаном
опоравку савеза. Следећа седница Скупштине 26. маја прилика је да легално изаберемо све
чланове Управног одбора и брзо кренемо напред.
Уколико је нечија стратегија да ШСБ нема председника, а да рад Савеза месецима
буде блокиран и финансирање обустављено, а све у циљу бриге за „интересе шаха“, онда ја
такву стратегију и те интересе не разумем. Позивам Вас да у недељу 26. маја заједно
допринесемо јаком Шаховском савезу Београда.
Искрени шаховски поздрав,
Милош Стокић, председник ШСБ

