
  

Милан Велимировић је рођен 21. априла 1952. у Нишу. Рано је заволео шах 

и шаховску публицистику. У време када је као омладинац играо за ШК 

Београд, у шаховску композицију га је увео Миливој Нешић. Убрзо је почео 

да сарађује са званичним часописом Шаховског савеза Србије „МАТ”, најпре 

као технички уредник, а са 22 године и као главни уредник проблемског 

сепарата „МАТ”, који је у периоду 1974-85 уздигао на ниво авангардног 

проблемског часописа у светским размерама.  

У време када је почињао, Србија још није имала ни једног проблемисту са 

међународном титулом, а Београд је био у дубокој сенци Загреба. Његовим 

стручним чланцима, турнирима у „МАТ”-у и личним доприносом композицији, 

подизане су генерације будућих мајстора пуне четири деценије. Зато је 

најзаслужнији што је данас Србија, заједно са Русијом, водећа нација у свету 

проблемског шаха. 

Велимировић је 1977. постао први и до данас најмлађи међународни судија 

у Србији, а 1984. први интернационални мајстор шаховске композиције и 

први велемајстор-решавач. Од увођења јавних међународних решавачких 

такмичења 1976, био је стални репрезентативац Југославије и најзаслужнији 

за освајање две златне медаље репрезентације: на незваничном светском 

првенству 1976. и на Светском првенству 1982. Био је то најуспешнији 

период овог државног тима, до 1984, са седам екипних медаља и четири 

појединачне, од којих је Милан освојио три, две сребрне и једну бронзану.  

Управо крајем 1984, када је остварио највеће успехе, најбољи југословенски 

проблемиста се повукао са сцене пуну деценију: 1985-94. . Незадовољан 

ситуацијом у домаћој проблемској организацији, Велимировић се посветио 

основној професији, успешног програмера. После првог радног места у ЖТП 

Београд, окренуо се приватном послу и неколико година радио у 

Будимпешти, за гигантску компанију ИБМ. Повратак проблемском шаху 

допринео је да одбије понуду за прелазак у САД и оснује самосталну фирму 

у Београду. 

Други период проблемске активности обележио је покретањем, уређивањем 

и издавањем међународног часописа на енглеском језику „Мат Плус”, од 

1994. до данас. Тим је часописом још више подигао светске стандарде.  

Трећи период почео је крајем 2006, покретањем сајта „Мат Плус” на 

енглеском језику и одлуком да напусти посао програмера и живи од 

публицистике. Био је то финансијски најризичнији корак, али је свету 

проблемског шаха поклонио данас најпопуларнији сајт „Мат Плус” и многе 



изузетне публикације. Крунска је била „Енциклопедија проблемског шаха – 

термини и теме”, у издању „Шаховског информатора”, капитално дело које је 

стигао да доврши крајем прошле године, пре но што се разболео. Ваља 

знати да Милан није само писао књиге – са врхунским разумевањем и 

префињеним стилом – он их је дизајнирао и уређивао од корица до корица, 

вештином искусног графичара и са истанчаним естетским осећајем. 

Због дугих прекида и обимне публицистичке делатности, Велимировићу је 

титула велемајстора шаховске композиције призната тек 2010. године. На 

светским и европским решавачким тамичењима комплетирао је колекцију од 

16 медаља, али се у последњем периоду опробао и као директор и главни 

судија истих шампионата. 

Његова креација је и компјутерски систем за брзо решавање проблема „Мат 

Плус”. Премијерно је употребљен у мечу Београд-Москва 1997, а данас се, у 

различитим верзијама, свуда примењује. Поред осталих организационих 

активности био је дугогодишњи делегат и потпредседник међународне 

Комисије Фиде за проблемски шах.  

Изнад свега што је урадио за проблемски шах, била је непоновљива личност 

Милана Велимировића, која га је чинила лидером у сваком друштву. Увек 

спреман да учини, покаже и поучи, био је звезда и посла и забаве. 

Иако један од најзначајнијих публициста у свету проблемског шаха, никада 

није објавио збирку својих бриљантних композиција, које су му и саме 

гарантовале место у историји. Уместо тога, објављивао је збирке радова 

својих пријатеља и узора, од рано преминулог Мирослава Стошића, до 

Индонежанина Touw Hian Bwee-a. Највећа жеља била му је да створи бољи 

свет око себе, а најтеже разочарање – што у томе није успевао. 

Милан Велимировић у својој земљи није добио ни једно јавно признање: 

друштвено, спортско, нити литерарно. Често се чинило да свет игнорише 

његов огромни труд, све до ових дана. Сада, међутим, стижу изрази 

саучешћа због ненадокнадивог губитка за српски и светски проблемски шах. 

Било на појединачне адресе српских проблемиста или на адресе 

међународних сајтова, поруке стижу из минута у минут, са свих меридијана: 

из САД, Канаде, Бразила, Марока, Индије, Индонезије, Аустралија и земаља 

широм Европе... 

Марјан Ковачевић 


