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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 

Обавештавамо целокупну шаховску јавност Србије да је 30. Јуна 2016. године у 
Крагујевцу одржана скупштина ШСС. 
 
На седници је присуствовало 35 од укупно 45 чланова и то: 
 
9 делегата ШСЦС + 6 делегата представника прволигашких клубова са регистрациог 
подручја ШСЦС 
8 делегата ШСВ +1 делегат, представник ШК "Шахматни Кружок" из Новог Сада 
4 делегата ШСБ (због неисправног списка 3 делегата нису учествовала у раду) + 4 
делегата представника прволигаша са регистрационог подручја ШСБ 
2 делегата ШСКИМ 
 
Изражавамо жаљење што Скупштини нису присуствовали делегати клубова са 
регистрационог подручја ШСВ изузев горе поменутог као и изостанак делегата ШК 
"Раднички Рудовци". 
 
Након избора радних тела скупштине приступило се утврђивању дневног реда. На 
предлог деветочлане делегације ШСВ једногласно је са дневног реда уклоњена тачка 
"Разматрање и усвајање новог Статута ШСС усклађеног са новим Законом о спорту и 
Статутом ССС" и донета је одлука да сви Удружени Савези делегирају по једног 
представника у радно тело које ће ИО ШСС најкасније до 1. Августа предложити допуне 
и сугестије на постојећи нацрт Статута који ће на првој наредној скупштини ШСС бити 
понуђен на усвајање. 
 
Скупштина је усвојила записник са претходне седнице Скупштине ШСС од 15.01.2016. на 
којој је двотрећинска већина делегата разрешила господина Мирослава Копању са 
функције председника ШСС и именовала идентичном већином господина Обрена 
Ћетковића за в.д. председника ШСС.   
 
Скупштина није усвојила завршни рачун ШСС за 2015. као ни извештај Надзорног 
одбора који је оцењен као непотпун. 
 
Са 26 гласова за и 9 против Скупштина није усвојила предлог продужења мандата в.д. 
председнику ШСС  
 



На крају, и поред жучних расправа и непримерених тонова који су се чули, ШСС 
изражава велико задовољство што су седници скупштине присуствовали делегати ШСВ 
у свом најрепрезентативнијем саставу на челу са председником ШСВ Мирославом 
Копањом и на тај начин, и поред вишемесечног непризнавања легитиминих органа ШСС 
ипак одлучили да се на скупштини појаве и уз активно учествовање дају легитимитет 
свим органима ШСС.  
 
Сигурни смо да је ово прави пут ка смиривању тензија у нашем шаху и подлога за 
будуће конструктивно деловање свих легитимитних чинилаца шаховске организације 
Србије у целини. 
 
С поштовањем, 

 
 

Шаховски савез Србије 


