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Нови Сад, 07. 06. 2016.    Бр. 38/2016 

 

 

Шаховски савез Србије 

Београд, Нушићева 25 

 

 

Предмет: Допис ИО ШСВ 

 

 

Поштовани, 

 

На својој 10. седници одржаној 07. јуна 2016. године у Новом Саду, а поводом 

нацрта Статута Шаховског савеза Србије, Извршни одбор Шаховског савеза 

Војводине донео је следеће закључке: 

 

1) Као конститутивни део Шаховског савеза Србије, Шаховски савез Војводине 

званично није обавештен о нацрту Статута, нити процедури његове израде. Сасвим 

случајно, поменути нацрт и рокови о изјашњавању уочени су на сајту Шаховског 

савеза Србије. 

 

Такође, у пратећем тексту уз нацрт стоји: „Шаховски савез Србије објављује Нацрт 

Статута Шаховског савеза Србије усклађен са Законом о спорту Републике Србије и 

Стaтутом Спортског савеза Србије.“ Према члану 36. садашњег Статута ШСС, 

предлог Статута утврђује Извршни одбор, који то није урадио. 

 

Из тога закључујемо да је процедура израде нацрта Статута изведена у приватној 

режији неформалне групе, у којој Шаховски савез Војводине не жели да учествује. 

Када рад Шаховског савеза Србије пређе у легалне токове, наш Савез ће у истом 

радо учествовати. 

 



2) Када би се изјашњавао о самом нацрту новог Статута Шаховског савеза Србије, 

Шаховски савез Војводине имао би озбиљне и условне примедбе, посебно у 

поглављима: 

- Чланство у Савезу (одељци Услови за учлањење и Престанак чланства) 

- Састав Управног одбора 

- Регистрациони правилник 

 

Спорно је поглавље „Решавање спорова“, јер су његове одредбе у директној 

супротности са постојећим Законом о спорту, али непознати аутори то очигледно 

нису узели у разматрање. 

 

На крају, посебно гротесктно изгледају овлашћења предвиђена за председника 

Скупштине ШСС, па смо се питали ко је особа за коју су предвиђена овлашћења да 

може било када кад му се прохте, да сазове (или не сазове) седницу Скупштине. 

Такво овлашћење није виђено ни у једној сличној организацији на овим просторима. 

 

         

Извршни одбор ШСВ 

       

 

Доставити: 

Председнику Скупштине Шаховског савеза Србије 

Председнику Надзорног одбора Шаховског савеза Србије 

Шаховском савезу Београда 

Шаховском савезу Централне Србије 


