
 

 

 

 

 

 

 

 

VM Borko Lajthajm rodjen 16.04.1976 u Beogradu član šk GSP Polet za koji trenutno nastupa u 
kvalitetnoj ligi Beograda. Titulu Velemajstora osvojio 2007 godine i najveći rejting imao 2014 god (2539 
elo) .Četvorostruki osvajač kupa Srbije sa ekipom Jugović iz Kaća i jednom prvak ekipnog šampionata 
Srbije sa VŠK Svetim Nikolajem iz Valjeva. Pobednik mnogih open turnira i učesnik vise pojedinačnih 
šampionata Srbije.  (Nezadovoljan dugogodišnjim stanjem u Šahovskom Savezu Beograda zajedno sa 
svojim klubom težeći ka boljem sutra podržali smo nadajmo se novog predsednika  šahovskog trenera i 
radnika MK Zorana Bilbiju) 





 
 

 
Ђуро Шкарић (Београд, 23.4.1987.) је дипломирани правник и адвокат. Носилац је шаховске титуле ФМ и има тренутни рејтинг 
2352.  
2004.године је био омладински првак Београда. Наступао је за шаховске клубове ”Батајница”, ”Телеоптик”, ”Планум”, ”Београд 
Сигурност” и већ неколико година је играч ШК ”Миријево” који се такмичи у премијер лиги Београда. 



 

 

Gospodara Vučića 176 tel: +381 64 615 000 1 

 

11000 Beograd  

Srbija mail: miroslav.b.stankovic@gmail.com 

  

 

 

 

Zovem se Stanković Miroslav, rođen sam 16.07.1970 u Zaječaru. 

Završio sam Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 2001.god radim u 

struci na ozbiljnim projektima, sa ozbiljnim Investitorima (NIS, BW, EMS, Grad Beograd, 

JVP Srbia vode, JŽTP Beograd, RTS...) 

Oženjen sam, otac dvoje dece. Starije dete, Boris, igra šah i ima zapazene 

rezultate u svojim kategorijama vec duzi niz godina. Trenirao je u ŠK Radničkom, a sada 

je trenutno u ŠK Grocka. 

Na učešće u ŠS Beograda, odlučio sam se da bih pomogao roditeljima sadašnjih 

i budućih šahista, odnosno generalno da podpomognem ravoju decijeg saha. 

Smatram da svojim predlozima i sugestijama mogu da pomognem ŠS Beograd. 

 

 

 

 

 

 

20.08.2021.god  Stanković Miroslav, dipl.građ.inž. 
Beograd   
   

 

 

 

 



 
 
 
 
Moja biografija 
 
Stevanović Slavoljub rođ 15.9.1961, mašinski inženjer 
Zaposlen u JP Beogradvode-Beograd kao rukovodilac sistema za navodnjavanje..od 2000-2020 
radio u JP Vodovod Grocka a od toga u periodu 2008-2015 generalni direktor. Od 2007-2011 
predsednik planinarsko smučarskog kluba Čelik Smederevo.od 2011-2013 predsednik ŠK Grocka. 



ŠAH KLUB PTT BEOGRAD 

Dr. Srejovića br. 2 

11000 Beograd 

                                           Predsedniku Skupštine ŠS Beograda 

Šahovski klub PTT Beograd predlaže Skupštini sledećeg kandidata za UO ŠSB: 

- Milina Djordjević  II m  kat. 
- Član našeg kluba /PTT Bgd/ 

Biografija: Zaposlena. Radim u osnovoj školi kao nastavnik Informatike i račurstva, a zavisno od 
interesovanja, učenicima predajem i izborni predmet ŠAH i sekciju ŠAH. Bila sam koordinator 
opštinskog takmičenja u šahu za učenike i učenice, koji imaju zavidne plasmane na opštinskim, 
gradskim i republičkim takmičenjima. Škole u kojima radim su OŠ Branko Radičević -Surčin i OŠ 
Vojvoda Putnik- Voždovac 

Od 2015 godine na fakuletu „Union – Nikola Tesla“  stekla sam stručno zvanje:  

Sportski učitelj u šahu i Operativni trener u šahu 

U ranijem periodu sam igrala šah za nekoliko klubova. 

 

Naš Upravni odbor je mišljenja da je Milina Djordjević odličan kandidat za člana UO ŠSB. 

Vredna, revnosna, izražen lični  stav o važnim i bitnim stvarima, odlučna u donošenju odluka itd. 

Sigurni smo da bi učestovala iz sve snage u radu budućeg UO ŠSB. 

  

                                                                             Predsednik ŠK PTT Beograd 

                                                                        s.r.  Dragan Nedeljković 

 



 

11000 БЕОГРАД, Устаничка 64/XIV, тел: 011/34 40 361 
Текући рачун: 355-1050626-71 Војвођанска банка; ПИБ: 102964825; Мат. бр. 17461150; Шиф. дел. 92622 

 

 

 

Шаховски клуб „Црвена звезда“ за члана Управног 

одбора предлаже велемајстора Стефана Ђурића. 

  

 

                                                   Директор клуба  

      Драгољуб Раичевић - Раичко 



БИОГРАФИЈА 

 

          

Лични пoдaци  

                                          

 

Име и презиме 

Образовање 

Дaниjелa Љубојевић   

 

Доктор филолошких наука – енглески језик 

Запослење 

Брачни статус 

Шаховски клуб 

Категорија 

Такмичења 

Језици 

Доцент - Универзитет Метрополитан у Београду 

 

Удата, мајка троје деце 

 

Шаховски клуб „Видиковац“ 

 

I категорија 

 

Прва лига Србије за жене 

 

Енглески, немачки, руски 

   

  

  

  

 





ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
ИЗБОРНА СКУПШТИНА 18.09.2021. 
ПРЕДЛОГ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
 
Шаховски клуб "Подунавац" Ритопек предлаже свог члана Љубишу Ристића за члана 
Управног одбора. 
 
 
Биографија 
Љубиша Ристић 
 
 
 
 
 
 
Рођен 1961.године у Београду. 
Дипломирани економиста (Економски факултет у Београду). 
Цео радни век провео у Београду; између осталог радио је: 
- „Југометал“ Београд - спољна трговина – од приправника до директора сектора 
- Општина Вождовац - саветник председника општине 
- Председник Управног одбора Дечијег вртића „Лане“ из Гроцке 
- Председник Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација“ Гроцка 
- Председник Удружења "ЗАВЕТ СрпскоРуски" из Београда 
 
Шахом се бави од младости у рангу мајсторског кандидата. 
Играо је за следеће клубове: Винча, Југометал, Гроцка, Лештане и Ритопек. 
 
 
2001 - 2004 Председник Шаховског савеза Србије 
2010 - 2013 Потпредседник Скупштине Шаховског савеза Београда 





БИОГРАФИЈА 

 

        

Лични пoдaци  

                                          

 

Име и презиме Синиша Славић 

 

 

Запослење 

Брачни статус 

Шаховски клуб 

Категорија 

Комисије 

Језици 

Наставник у школи (Техничко-информатичко образовање и шах као 

изборни предмет и секција) 

 

Ожењен, отац једног детета 

 

Шаховски клуб „Краљ“ 

 

I категорија 

Комисија за школски шах Шаховског савеза Београда и Шаховског 

савеза Србије 2018-2021 

 

Енглески, руски 

   

 



Предлог ШК Лештане: 

Предлаже се Тасић Зоран за члана УО ШСБ 

Тасић Зоран има титулу МК у шаху, као и високо школско образовање. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ирина Чолушкина,  (Украјина,  1.2.1961, рејтинг 2190).  Женски велемајстор, шампионка 
СССР-а, трострука првакиња југословнеског женског првенства, двострука шампионка 
српско-црногорског шампионата. Титулу женског интермајстора је освојила 1985. године, 
а титулу женског велемајстора 1992. Од 2018. године поседује лиценцу ФИДЕ тренера. 
Селектор женске репрезентације Србије од 2020     
 



Шаховско Удружење Победник предлаже свог члана Милана Јовановића за 

члана Управног Одбора ШСБ. 

 

Милан Јовановић 

 

Рођен 1975. године. Доктор математичких наука. Доцент на Математичком 

факултет Универзитета у Београду. Отац три ћерке. Играч шаховског клуба 

Победник из Београда. 
 



  

 

 

Шаховски клуб VF Chess Team предлаже Сашу Гавриловића за члана 

Управног одбора на предстојећој изборној седници, у суботу 18. септембра. У 

наставку мејла се налази кратка биографија Саше Гавриловића. 

  

 Саша Гавриловић, (Београд, 24.9.1976). Дипломирани инжењер 

електротехнике са вишегодишњим радним искуством у области 

информационих технологија и електронске индустрије. Више од 10 година 

искуства у менаџерским и организационим пословима. Дугогодишњи 

пасионирани шахиста. Отац троје шахиста. Говори енглески и немачки језик. 
 


