САОПШТЕЊЕ ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
КЛУБОВИМА РЕГИСТРОВАНИМ У ШСБ И ШАХОВСКОЈ ЈАВНОСТИ
Последњих дана, путем преписке путем и-мејла и објавама на
злоупотребљеном и отуђеном Фејсбук налогу Шаховског савеза Београда, јавност
је обавештена да су поједини
функционери Шаховског савеза Београда
суспендовани од стране «Дисциплинске комисије ШСБ».
На жалост, још једном је група грађана одлучила да, правећи штету
Шаховском савезу Београда, оствари неке своје личне и парцијалне интересе не
питајући за цену.
Наравно, одлуке су правно неутемељене, јер су донете од стране
непостојећег органа. Познато је да је Дисциплинска комисија орган формиран од
стране Управног одбора Шаховског савеза Београда и није могуће да њен мандат,
како временски, тако и по овлашћењима, излази из оквира тог органа, који
тренутно не постоји.
Како не би било дилема, прилажемо одлуку од 05.03.2019. тадашњег
заступника Шаховског савеза Београда Мирка Димитријевића, којом он именује
поверенике у појединим важним областима, «полазећи од чињенице да је
одлукама Ванредне Скупштине ШСБ од 17.02.2019. распуштен састав свих
комисија ШСБ». Одлуку можете преузети овде >>>.
Што се тиче суштине самих одлука, оне су по свом карактеру потпуно
бесмислене. «Шаховска академија шампиона» као новоформирани клуб не мора
се прилагодити Закону о спорту, јер је регистрован по том закону, исто се односи
на шаховски клуб «Сер Жил», који је основан у новембру 2016, седам месеци након
доношења Закона, док је шаховски клуб «Дудовица» своје акте са новим Законом
о спорту прилагодио још у априлу, чиме је стекао легитимитет да буде регистрован.
( Службени гласник РС 10/2016 од 08.02.2016. Закон о спорту ступио на снагу осмог
дана од дана објављивања у Сл. Гласнику. Од тог дана сви који су поднели за
оснивање и регистрацију спортских удружења регистровани су у складу са новом
Закону о спорту Сл. Гл. РС 10/2016 од 08.02.2016. а све спортске организације имале
су могућност да бесплатно ураде усклађивање у АПР до 28.02.2017. после тог
датума морали су да плате надокнаду и нису имали право такмичења и
остваривање дотација из Буџета како РС тако и локалних самоуправа док не ускладе
Статут са новим Законом.

Толико о правној утемељености ових «одлука». Забрињава чињеница,
колико су јаки напори појединих заговорника система «што горе, то боље», да
учине све да и оним представницима клубова који желе да ШСБ почне да
функционише нормално, омрзну доласци на Скупштине, састанке и да
исцрпљивањем и бесконачним надмудривањем доведу до апсурда ситуацију у
Савезу. Посебно је спорно помињање великана нашег шаха Алисе Марић, чија
професионална и шаховска каријера већ дуги низ година протиче без и једне мрље.
Људима, који функционишу по принципу «ако мене нема у Савезу, онда боље
да Савез не постоји» ништа није свето, па ни чињеница да се ближи почетак лига
ШСБ, које без постојања легалних органа неће моћи бити организоване. Такав
епилог довео би у питање опстанак како Шаховског савеза Београда, тако и многих
клубова, везаних за буџете неких од градских општина Београда.
Желимо посебно да се осврнемо на законитост рада садашњег председника
Надзорног одбора ШСБ, који је, како се из докумената види, иницирао овај
«дисциплински поступак». Када је, 16.06.2018. године Надзорни одбор (са њим у
мањини), сходно Статуту ШСБ, донео одлуку о томе да је смена извршног
директора Драгана Котевског незаконита и противна Статуту ШСБ, на скупштини
ШСБ која је о томе расправљала председник Надзорног одбора није се удостојио
ни да обавести највиши орган о овој одлуци. Тада га је ондашњи његов «ментор»
погледао «попреко» и председник Надзорног одбора остао је да седи «прикован»
за столицу. То је његово поимање поштовања закона и Статута.
Зато данас, када је његов тадашњи «ментор» превремено отишао у
«шаховски пензију», а нико други га «попреко» не гледа, држи лекције и предавања
о закону, Статуту, чак и етици и моралу, као да је завршио најмање три факултета.
На крају, упозорење за које се плашимо да неће имати одјека – неуспех
Скупштине заказане за 4. септембар и изостанак избора Управног одбора, могао би
да значи почетак краја ШСБ и многих клубова. Позивамо разумне да учинимо све и
избегнемо такав сценарио.
Милош Стокић, председник ШСБ

