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Предмет: Саопштење  ИО  ШСВ 

 

 

Редовна скупштина Шаховског савеза Србије 
 

ДЕЛЕГАЦИЈА ШАХОВСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ СПРЕЧИЛА НОВЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ 
 
 
 

 У четвртак 30. јуна у Крагујевцу је одржана редовна Скупштина Шаховског савеза Србије, а 
по извештајима и званичном сајту Шаховског савеза Србије, као и да није. С обзиром да је ова 
седница легално заказана, делегација Шаховског савеза Војводине, принципијелно поступајући, 
присуствоала јој је у пуном сатаву. С друге стране, готово сви клубови са територије ШСВ 
проценили су да припрема седнице и начин израде нацрта Статута ШСС нису разлог да се одазову 
позиву. 
 

 Долазак делегације Шаховског савеза Војводине изазвао је прилично изненађење међу 
присутнима у сали хотела „Шумарице“, а убрзо се видело и зашто. Наиме, већ код избора 
Верификационе комисије, председник Скупштине Шаховског савеза Србије Миодраг Вукотић 
прилично се потрудио да спречи улазак представника ШСВ у исту. Свакако треба похвалити гест 
Драгољуба Раичевића, који се повукао из чланства у комисији, и тиме омогућио да Скупштина 
настави законит рад.  
 

 Представик ШСВ у Верификационој комисији Данко Бокан јавно се успротивио валидности 
пуномоћја делегације Шаховског савеза Београда (види прилог). Било је очигледно да је списак 
делегата, издат и оверен од стране извршног директора ШСБ, накнадно преправљан и допуњен, 
прво са функционерима Шаховског савеза Централне Србије, а потом, после допунских преправки, 
непознатим особама. Не искључујемо могућност да међу тим особама постоје неке из персонала 
поменутог хотела из Крагујевца или других јавних предузећа тог града. Шаховски савез Београда 
свакако ће се бавити овом злоупотребом (можда и неки други надлежни органи?), а као њен аутор 
на самој Скупштини, „добровољно“ се пријавио бивши председник Шаховског савеза Београда 
Миодраг Ракић, „претећи“ нам да ће остати председник тог Савеза докле год он то жели. Благо 
шахистима главног града! 
 



 Успостављањем кворума од 35 (од укупно 45) присутних делегата, постало је јасно да 
намере организатора заседања полако падају у воду. Усвајање Статута Шаховског савеза Србије 
скинуто је са дневног реда, а и даље није постало јасно којим путем је нацрт Статута ШСС угледао 
светло дана.  
 

 Такође, није постојала већина која би нелегално изабраном Обрену Ћетковићу продужила 
мандат вршиоца дужности председника ШСС за још 6 месеци. Шаховска јавност треба да зна да су 
делегати Шаховског савеза Војводине, уз сагласност легалног председника ШСС Мирослава 
Копање, понудили компромисно и разумно решење, које би свакако допринело успостављању 
атмосфере поверења и смањивању тензија у ШСС. Наиме, предложено је да в.д. председника 
ШСС, до решења судског спора буде Ратко Пижурица, најстарији члан ИО, уз то и представик ШСВ, 
чиме би биле поштоване најзначајније одредбе Статута ШСС.  
 

 И док су неки делегати били спремни да се о том решењу разговара, председник 
Скупштине ШСС Миодраг Вукотић сваку расправу о томе сасекао је у корену и онемогућио гласање 
о том предлогу. Закључио је Скупштину речима: „Од 15. јула Шаховски савез Србије нема 
председника. Нека нам је Бог у помоћи“. Вероватно је помислио (а није изговорио): „Ипак још увек 
држимо печат, којим ћемо оверити састав делегације за Баку“! 
 
 

Шаховски савез Војводине 
              Извршни одбор ШСВ 

         

       

 

 


