
Поштовани чланови Савеза, 

Обраћам вам се поводом наредне седнице Скупштине шаховског савеза Београда. Молим 
вас да прочитате како ово образложење тако и додатни материјал.  

Основни циљ наредне седнице је да се покуша изабрати Председник савеза  и Управни 
одбор. Међутим како је за наведени избор потребна подршка већине регистрованих клубова 
( Статут ШСБ, члан 35., Одлучивање при избору органа савеза), мора се најпре 
утврдити број регистрованих клубова.  

Међутим, регистрацију клубова извршава регистрациона комисија, која не постоји, јер су 
од канцеларије ШСБ добијени само поједини подаци о регистрацији. Да би се формирала 
нова регистрациона комисија, потребно је најпре формирати Управни одбор. А опет 
Управни одбор се формира након избора Председника савеза.  

Документација, чланови Закона о спорту и Статута ШСБ о наведеном је у додатном 
материјалу, како би се боље упознали са проблематиком. 

Нажалост, може се приметити да се овим статутним и другим документима можемо вртети 
у круг без икаквог решења. С тога,  

 

О Д Л У Ч У Ј Е М 

 

о неколико третнутних спорних ситуација, како би премостили прву препреку и покушали 
на тај начин да успоставимо органе савеза а самим тим и његов даљи рад. 

1. На предстојећој Скупштини, која ће се одржати 17. септембра 2021. године у 17.00 
часова, укупан број делегата ће бити 65. То су делегати који представљају клубове 
према списку у Прилог списак клубова за Скупштину ШСБ.  
Основа којом сам се водио је тренутна законско и статутно измиривање 
финансијских обавеза.  
 

2. Остале клубове у Прилог списак клубова за Скупштину ШСБ, стављам у статус 
неодређено из једноставног разлога, што за њихов статус одлучује Управни одбор, а 
нису измирене финансијске обавезе у роковима дефинисани Статутом. Статус 
неодређено ће бити на снази све до прве седнице Управног одбора где ће се донети 
одлука о статусима истих, било да им престаје чланство било да се наставља или се 
учлањују у Савез.  
Напомена: Ово не значи нити да су регистровани нити да су нерегистровани, нити 
има икакве везе са играњем у лигама. Након што се формира Управни одбор, донеће 
се на првој седници не само одлука о њиховом статусу, већ и о календару такмичења, 
као и списак клубова по лигама. Уједно ће се на истој седници формирати 
такмичарска, регистрациона и судијска комисија које су неопходне како би се 
одржало такмичења по лигама. 



 
3. Овакав став ће бити на снази све док се не изабере нови председник Савеза, а за њим 

и Управни одбор, а на крају и регистрациона комисија, која ће на основу увида у 
докуметацију о измирењу финансијских обавеза клубова и списак регистрованих 
чланова клуба донети одлуку о њиховом даљем статусу. 
Додатак објашњењу: У случају да се не изабере председник савеза, неће бити 
изабран ни Управни одбор, а самим тим неће постојати ни остале потребне комисије 
у раду савеза за предстојећа лигашка такмичењима, због чега треба имати на уму да 
се можда и неће одржати ове године, колико и због могуће епидемиолошке 
ситуације. 
 

4. Клубови морају имати у виду да убудуће делегат клуба на седници Скупштине би 
морао бити и учлањен у исти. Као председник Скупштине за сада не желим ово да 
проверавам али немојте ме инспирисати. 
 

5. Према Статуту избор председника савеза ШСБ је са мандатом од 4 године, због се 
мора седница Скупштине назвати Изборна. Дакле, предстојећа седница се назива 
Изборна и изабира се председник савеза са мандатом од 4 године. 

Ово не треба схватити као упозорење клубовима, већ као молба да коначно сви заједно 
направимо први заједнички корак и поставимо темеље новог и правилнијег рада Савеза 
ШСБ, који је доведен у најтежу ситуацију, па можда чак икада. 

 

Срдачан поздрав 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ШСБ  

Др Даворин Миклуц, дипл. Инж.   

 


