Председнику Скупштине ШС Србије,
Г. Александру Миловановићу
Председнику ШС Србије,
Г. Душану Цогољевићу
Поштована господо,
Обраћам Вам се у вези са позивом за Редовну Скупштину Шаховског савеза Србије, заказану за 27.
јун 2019. године. Позивам Вас да ову седницу благовремено одложите за период после 15. јула,
а у даљем тексту навешћу разлоге.
Вероватно Вам је познато да је Шаховски савез Београда у фази конституисања органа управљања.
За сада од свих органа постојим ја као изабрани председник и једини статутарни заступник (у АПР),
док ће чланови Управног одбора бити изабрани на седници Скупштине заказаној за 4. јул.
Управо због тога изненадила ме је намера да се Скупштина ШСС одржи пре него наш Савез
конституише све неопходне органе управљања, а пре свега Управни одбор, с обзиром да је, према
статутарној одлуци Скупштине, Управни одбор надлежан да именује делегацију Шаховског савеза
Београда за скупштину ШСС.
Уколико останете при намери одржавања Скупштине 27. јуна, делегација Шаховског савеза
Београда неће бити у законској могућности да присуствује седници, а ја као заступник нећу бити
у прилици да потпишем пуномоћје. Не желим ни да помислим да било каква друга делегација ШСБ
може бити проглашена легалном и легитимном. Такође, у свом обраћању ћу позвати и клубове са
територије Шаховског савеза Београда, да не присуствују Скупштини на којој њихов савез не би
био репрезентован са делегацијом у пуном саставу.
Тешко би ми било да прихватим образложење о некаквим законским роковима за усвајање
извештаја, јер и они са бољим памћењем и дужим стажом не сећају се када је последњи пут
Шаховски савез Србије то уопште учинио.
Као човек, који није дошао у шах да би правио непријатеље, већ искључиво стицао пријатеље,
уверен сам да је једини прави пут – пут договора и компромиса, како би ШС Србије почео да
функционише у интересу свих нас. Да би се то десило морамо чешће седети и договарати се, са што
мање једносртаних потеза и одлука донесених на неформалним местима.
Уверен да ћете прихватити моје аргументе, срдачно Вас поздрављам.
Шаховски савез Београда
Председник
Милош Стокић

