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ЗАПИСНИК  
СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ШСС 

 
 Одржане у среду, 30. августа 2017, између 14,30 и 16,00 часова. Контактирани 
и одазвали се позиву на одлучивање: Ратко Пижурица, в.д. председника (који је 
контактирао остале чланове УО) и чланови: Михајло Савић, Данко Бокан, Иван 
Живковић, Бранко Тадић и Никола Несторовић, што значи да је свих 6 чланова УО 
учестовало у доношењу одлука, те да је постојао кворум за рад и одлучивање.  
 Ратко Пижурица је водио забелешке и сачинио записник са седнице. 
 Седницу је заказао в.д. председника ШСС Ратко Пижурица, на образложени 
писани захтев УО ШК „Црвена звезда“, а на основу члана 41, став 7. Статута ШСС. 
Седница је заказана путем и-мејла 29. августа у 14,00 часова, када су члановима УО 
достављени сви неопходни материјали и нормативна акта. 
 

 
ДНЕВНИ  РЕД 

 
1. Одлучивање о захтеву УО ШК „Црвена звезда“ да се Сергеј Федорчук 

региструје за тај клуб као инострани играч за наступ на Првој лиги Србије 
(1-11.09.2017. године). 

 
С обзиром да је седница била електронска, није било дискусије, већ се 

приступило одлучивању по захтеву. 
 

Управни одбор ШСС једногласно је одлучио да се не усвоји захтев 
ШК „Црвена звезда“ и да не изда сагласност за регитрацију Сергеја 
Федорчука за тај клуб. 
 

Задужен је в.д. председника ШСС Ратко Пижурица да о овој одлуци обавести 
подносиоца захтева и шаховску јавност путем сајта ШСС. Образложење одлуке биће 
израђено приликом усвајања записника са ове седнице на наредној седници УО 
ШСС. 
 
Записник урадио 
 
Ратко Пижурица 

В.д. председника ШСС 
 

Ратко Пижурица, с.р. 
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ШАХОВСКИ КЛУБОВИ -  
ЧЛАНОВИ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
ЗА МУШКАРЦЕ  
 
РАСПИС ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА МУШКАРЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

            Шаховски савез Србије у сарадњи са хотелом „Парк“ организује у 
Руми такмичење Прве лиге Србије за жене, у времену од 1 - 11. септембра 
2017. године. 

 

1) ПРАВО НАСТУПА 
 

Право наступа имају следећи клубови:  
 

 ВШК „СВЕТИ НИКОЛАЈ СРПСКИ“  Ваљево  
 ИТАКА       Београд  
 ЈУГОВИЋ      Каћ  
 ЈЕЛИЦА ПЕП     Горачићи    
 НОВОСАДСКИ ШК    Нови Сад      
 СЛОГА ТУРИСТ    Краљево  
 СЛОВЕН      Рума  
 СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ   Панчево 
 НАФТАГАС      Елемир      
 ОМЛАДИНАЦ    Нови Бановци 
 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА    Београд 
 ОШК „ПАРАЋИН“    Параћин 

 

2) ОСНОВНА ПРАВИЛА  
 

Игра се по Бергеровом систему (11 кола), без слободног дана. 
 

Темпо игре је 90 минута по играчу за 40 потеза и 30 минута до краја 
партије и бонификацијом од 30 секунди за сваки одиграни потез од почетка. 

 

Игра се на 6 табли са правом на четири резерве. У екипи, у сваком 
колу, може наступити по један играч са рејтинг листе друге федерације.  

 

Остали елементи везани за такмичење биће регулисани Tурнирским 
правилником такмичења. 

 



3) РОКОВИ  
 
Регистрација иностраних играча за клубове врши се најкасније до 

16. августа 2017. године у Шаховском савезу Србије уз неопходну 
уплату регистрационе таксе. Такса за регистрацију иностраног играча у 
износу од 40.000 динара, уплаћује се на жиро-рачун Шаховског савеза 
Србије, број 170-1247-56.  

Састави свих клубова – чланова Прве лиге Србије биће објављени 
на сајту ШСС 18. августа. 

Извлачење турнирских бројева обавиће се 22. августа 2017. 
године у 14,00 часова, у просторијама Шаховског савеза Србије. Клубови 
су обавезни да имају представника на извлачењу бројева. У случају 
спречености, треба да путем и-мејл адресе овласте лице које ће их 
представљати. 

Састанак капитена екипа и предаја основних састава обавиће се 1. 
септембра 2017. године у 11,00 часова у сали за игру хотела „Парк“.  

 
4) РЕЗЕРВАЦИЈА СМЕШТАЈА 

 
         Смештај учесника и пратилаца екипа предвиђен је у хотелу „Парк“**** у 
Руми (60 једнокреветних и двокреветних соба) и вили „ХИТ“ у непосредној 
близини хотела „Парк“ (10 једнокреветних и двокреветних соба). 

Цена једнодневног пансиона по особи у једнокреветним собама 
износи 3.250,00 а у двокреветним собама 2.500,00 динара. У цену је 
урачуната БТО. 

Прииоритет у распореду соба биће утврђен на основу редоследа 
резервације смештаја, праћене адекватном уплатом. За резервацију 
смештаја потребно је попунити образац који је доступан са сајту Шаховског 
савеза Србије. По добијању предрачуна, уплата трошкова смештаја врши се 
на рачун Шаховског савеза Србије.  

Рок за подношење захтева за профактуре и резервацију смештаја 
је 25. август 2017. године. После тог рока, ШСС не гарантује смештај 
према захтеву и резервацији. 
  

Резервација смештаја и пријавни лист могу се послати искључиво 
путем и-мејл адресе: serbiacf@verat.net.  

 

С поштовањем, 
ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

в.д. председника 
 
 

Ратко Пижурица 
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Шаховски клуб „Црвена звезда“ 
Г-дин. Зоран Грубишић 
Председник УО 
Београд 
 

 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИНОСТРАНОГ 

ИГРАЧА ОД 22.08.2017. Г. 
 
 
 Поштовани г. Грубишићу, 
 

Обраћам Вам се поводом Ваше и-мејл поруке од 22.08.2017. године, 
која се тиче регистрације ВМ Сергеја Федорчука из Украјине за ШК „Црвена 
звезда“. 
 

На жалост, овим путем морамо Вам саопштити да нисмо у 
могућности да удовољимо Вашем захтеву. 
 

Расписом Прве лиге за мушкарце предвиђене су следеће одредбе у 
вези регистрације иностраних играча за шаховске клубове – чланове Прве 
лиге Србије:  
 

„Регистрација иностраних играча за клубове врши се 
најкасније до 16. августа 2017. године у Шаховском савезу Србије уз 
неопходну уплату регистрационе таксе. Такса за регистрацију 
иностраног играча у износу од 40.000 динара, уплаћује се на жиро-рачун 
Шаховског савеза Србије, број 170-1247-56.“ 

 
Дакле, процес регистрације има два дела – пријава података о 

играчу Шаховском савезу Србије (или шаховском савезу такмичарског 
подручја који у предвиђеном року нама доставља те податке), као и 
уплата таксе. Тачно је да је Ваш клуб благовремено уплатио таксу, али 
на жалост није благовремено извршио обавезу регистрације и 
достављања података о иностраном играчу. 



Уосталом, у Вашем и-мејлу и сами сте употребили термин 
„накнадна пријава страног играча“.  Као што сте вероватно приметили, 
на нашем сајту 18. августа објавили смо прелиминарни, а после 
уважених примедби, 20. августа и коначан списак чланова свих клубова 
Прве лиге Србије за мушкарце и жене.  

 
Није могуће прекршити правила која смо расписали и изаћи вам у 

сусрет, без обзира што се ради о техничком пропусту Вашег директора 
клуба. Потпуно смо свесни да овај епилог може изазвати такмичарске 
последице за Ваш клуб, али исто тако, нисмо спремни да изазовемо 
(оправдане) протесте других клубова због непоштовања правила. 

 
Верујући да ћете разумети наше аргументе, примите спортски 

поздрав, 
 
 

 
 

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
В.д. председника 

 
 
 

Ратко Пижурица 
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Шаховски клуб „Црвена звезда“ 
Г-дин. Зоран Грубишић 
Председник УО 
Београд 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА И-МЕЈЛ ПОРУКУ ОД 24.08.2017. Г. 
 
 Поштовани г. Грубишићу, 
 

Обраћам Вам се поводом Ваше и-мејл поруке од 24.08.2017. 
године, која се тиче регистрације ВМ Сергеја Федорчука из Украјине за 
ШК „Црвена звезда“. Пажљиво сам прочитао Ваше писмо и испитао 
околности на које се позивате, полазећи од чињенице да и наши 
службеници ненамерно могу направити грешку, што би свакако морали 
исправити. 

 
Са тим у вези, желео бих да Вам саопштим следеће: 
 
1) Уплата Вашег клуба од 40.000 динара приспела је на наш рачун 

14.08. и евидентирана изводом бр. 118. Као сврха дознаке наведено је 
„промет робе и услуга, финална потрошња“, што свакако не указује на 
регистрацију иностраног играча, посебно не на конкретно име и презиме, 
када би постојала основа да признамо Вашу рекламацију. 

 
2) Усмени разговор свакако не можемо признати као регистрацију 

иностраног играча, мада је председник Регистрационе комисије ШСБ, г. 
Божидар Петровић и ту околност демантовао. 

 
3) Слажемо се са Вама да није прецизно наведено како се 

пријављује инострани играч, што значи да би признали било који начин 
благовременог обавештавања наше канцеларије. У процесу 
регистрације иностраних играча, од осталих 11 чланова Прве лиге 
Србије за мушкарце, 7 клубова регистровало је једног, а четири клуба 
два инострана играча, и нико у тој процедури није имао било каквих 
проблема. 



 
Без обзира да ли ћете наше аргументе уважити, овим путем 

обавештавам Вас да је ово коначна одлука УО ШСС којем председавам 
и да по овом питању нећемо разматрати било какве нове дописе или 
аргументе. 
 

 
Спортски поздрав, 
 
 

 
 

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
В.д. председника 

 
 
 

Ратко Пижурица 
 
 








