
Записник 

 
са 5. седнице Управног одбора Шаховског савеза Београда одржане 7.јула 

2020.године телефонским путем. 

Присутни чланови УО: Ј. Вујасиновић (потпредсеник УО и тренутни ВД), 

П.Вулетић, Д.Миклуц, Н.Савић, Д.Вуковић, Ђ.Шкарић, 

Т.Радивојевић, Д.Недељковић 

Одсутни чланови УО: М.Стокић, Р.Говедарица,Б.Живковић, А.Гагић, 

А.Јовановић, Д Гругуревић 

Остали присутни: Д.Котевски 

 

                                  Време почетка седнице 18:05 

 

                      Дневни ред 

 
1. Текућа питања у вези организације лига и турнира, и рада комисија – наставак 

процеса избора председника и чланова комисија ШСБ, календар такмичења, 

дигитализација регистрације и осталог, пријаве и евиденција категорних турнира, 

рокови за регистрацију клубова и играча у новонасталим околностима 

2. Иницијатива за промену статута 

3. Иницијатива за сазивање седнице Скупштине 

4. Организација трофеја Београда 

5. Актуелности у вези ШСС 

6. Разно 

 

1. Текућа питања у вези организације лига и турнира, и рада комисија – 

наставак процеса избора председника и чланова комисија ШСБ, календар 

такмичења, дигитализација регистрације и осталог, пријаве и евиденција 

категорних турнира, рокови за регистрацију клубова и играча у 

новонасталим околностима 

Како је ванредна ситуација утицала на циљеве као и на активности планиране за 

ову годину, једногласно је усвојена одлука, да се регистрација клубова продужи 

са краја јуна на крај јула, а да се регистрација играча продужи са краја јула на 

крај августа. 

Такође, предложени, кориговани календар такмичења једногласно је усвојен 

опционо. Како је тренутна ситуација непредвидива, тренутни календар важиће у 

условима у којима је применљив а уколико буде неопходно, такмичења ће се 

померати.  

УО је констатовао оставке досадашњих чланова такмичарске и судијске 

комисије. 

 



Једногласно су изгласани следећи чланови комисија: 

Регистрациона комисија :  

                      Наталија Живановић 

                      Саша Цвијанкић 

Такмичарска комисија:  Јован Боркановић(председник) 

                      Василије Долић 

Судијска комисија:     Лена Миладиновић (председник) 

                      Александар Миленковић 

                      Саша Божић 

Комисија за школски шах:  

                       Огњен Пејчиновић  

Како је за рад комисије неопходно 3 члана, новоформираној такмичарској 

комисији и комисији за школски шах оставља се да предложе кандидате за још 

по једног члана како би се комплетирале. 

Регистрациона комисија је дала предлог да се сви категорни турнири од 

2.категорије на више, морају пријавити у Шаховском савезу Београда. Предлог 

је прихваћен од стране УО, али није још увек детаљно усаглашен. 

 

2. Иницијатива за промену статута         

УО једногласно сматра да промена статута треба да иде у смеру усклађивања 

Статута ШСБ-а са Законом о спорту и другим позитивноправним прописима. 

УО именује комисију која ће се бавити решавањем овог питања, а чине је 

чланови УО добровољно пријављени за извршавање овог задатка: Ђуро Шкарић, 

Предраг Вулетић и Драган Миклуц. Додатно, именује се и Андреа Гагић као 

члан ове комисије. Комисији је остављена могућност ангажовања стручних лица 

ради евентуалне помоћи у извршењу овог задатка уколико не успе сама да 

изврши усклађивање и затреба правна подршка. 

 

3. Иницијатива за заседање седнице Скупштине 
Јован Вујасиновић, као званично овлашћено лице од стране актуелног 

председника УО, Милоша Стокића, указао је на своју немогућност извршења 

`пренесене улоге` из законског угла у пуном капацитету. Закон препознаје само 

регистрована лица у АПР-у, а како је то тренутно једино председник УО који 

није у могућности да извршава своју функцију, УО се једногласно изјаснио да 

захтева од Председника Скупштине да у најкраћем року сазове седницу на којој 

ће се Скупштина изјаснити о новонасталој ситуацији у којој Јован Вујасиновић 

мења Председника УО, односно донети одлуку о упису Јована Вујасиновића у 

АПР као законског заступника ШСБ. 

Такође, УО је једногласан да на тој седници скупштине ШСБ, треба 

реконструисати УО, односно изабрати нове чланове, како би УО могао да ради у 

пуном саставу. Разлог су досадашње потешкоће око организовања седница УО и 

кворума, као и због поднете оставке Милоша Перуновића, а такође најављених 

оставки због немогућности долазака на седнице.  




