
 
 

З А П И С Н И К 
са Изборне Скупштине Шаховског савеза Централне Србије,  

одржане у Параћину, 29. јануара 2022.  
 
 

Седницу је, на основу чл. 31. Статута ШСЦС и Одлуке УО ШСЦС од 25.12.2021. године 
заказао Саша Јевтић, председавајући Скупштине  ,  са следећим дневним редом: 

1. Избор радних тела 
- Радног председништва 
- Верификационе комисије 
- Записничара и два оверивача записника 

2. Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину 
3. Давање разрешнице члановима Надзорног одбора 
4. Избор Председника Скупштине  
5. Избор Потпредседника Скупштине 
6. Избор Председника и заступника савеза 
7. Избор чланова Управног одбора  
8. Избор чланова Надзорног одбора 
9. План рада са финансијским планом за 2022. годину 
10. Разно 

 
 

1. Избор радних тела скупштине (верификациона комисија, оверивачи записника и записничар) 
Седницу је у 12 часова и 25 минута отворио Саша Јевтић, председавајући Скупштине ШСЦС и 

предложио да се изврши допуна Дневног реда, на начин да се назив 3. тачке измени и да гласи 
Давање разрешнице члановима Надзорног одбора и Управног одбора. Пошто других предлога 
није било, измењени Дневни ред је једногласно усвојен. 

Саша Јевтић је предложио је да у радно председништво уђу Лидија Вучковић, Саша Јевтић, 
Радоје Маринковић и Јелена Костић. Предлог је једногласно прихваћен. 

Саша Јевтић је предложио Јелену Костић за записничара, Небојшу Радосављевића и 
Војислава Динића за овериваче записника и  Зорана Новоселског, Јована Митића, и Душана 
Радовановића за чланове Верификационе комисије. Пошто није било других предлога, радна тела 
су једногласно усвојена. 

Верификациона комисија је известила све присутне да седници присуствује 38 делегата, од 
51 делегата, колико тренутно броји Скупштина.   

Скупштини су присуствовали делегати следећих округа, односно клубова: 
ШС Мачванског округа (2 делегата), ШС Расинског округа (2 делегата), ШС Шумадијског округа (2 
делегата), ШС Златиборског округа (2 делегата), ШС Браничевског округа (1 делегат), ШС 
Зајечарског округа (2 делегата),  ШС Борског округа (2 делегата), ШС Поморавског округа (2 
делегата),  ШС Нишавског округа (2 делегата),  ШС Јабланичког округа (2 делегата), ШС Рашког 
округа (2 делегата), 
ШК Владимирци (м), ДШК Основац (ж), ШК Златар (ж), ШК Рудар (м), ШК Пожега (м), ШК Металац 
(м), ОШК Параћин (м), Аранђеловачки ШК (м), ШК Наис (м), ШК Рудар (ж), ШК Параћин (ж), ШК 
Слога Краљево (м), ШК Раднички Водовод (м), ШК Крушик (м), ШК Каблови (м), ШК Економист (ж) 
и Шабачки ШК (ж). 
 
2. Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину 
Заступник савеза, Лидија Вучковић поднела је извештај о раду и финансијски извештај за 2021. 
годину, уз напомену да је првих 8 месеци 2021. године претходно руководство водило савез и 
доносило одлуке о трошењу средстава.  Након кратке дискусије извештај о раду и финансијски 
извештај за 2021. годину усвојени су једногласно. 
 
3. Давање разрешнице члановима Надзорног одбора и Управног одбора 
Надзорни одбор и Управни одбор су једногласно разрешени.  



 
 
4. Избор Председника Скупштине 
Саша Јевтић је обавестио делегате да је по Статуту ШСЦС неопходно да кандидат за председника 
Скупштине ШСЦС сакупи подршку од минимално 7 делегата. Он је најавио своју кандидатуру и 
Скупштини предочио подршку од 8 делегата. С обзиром да није било других кандидата, 
приступило се гласању и Саша Јевтић је са једним уздржаним гласом изабран за председника 
Скупштине. 
 
5. Избор Потпредседника Скупштине 
Драган Динић је најавио своју кандидатуру и Скупштини предочио подршку од 7 делегата. С 
обзиром да није било других кандидата, приступило се гласању и Драган Динић је са једним 
уздржаним гласом изабран за потпредседника Скупштине. 
 
6. Избор Председника и заступника савеза 
Председник Скупштине, Саша Јевтић је подсетио делегате да је по Статуту ШСЦС неопходно да 
кандидат за председника ШСЦС сакупи подршку од минимално 1/3 делегата (17 у конкретном 
случају). С обзиром да је Лидија Вучковић сакупила подршку од 38 делегата, није било могућности 
да буде другог кандидата. 
Приступило се гласању и Лидија Вучковић је са једним уздржаним гласом изабрана за председника 
ШСЦС. 
 
7. Избор чланова Управног одбора 
Констатовано је да ће председник ШСЦС упутити допис свим легитимним окрузима да доставе 
своје представнике у Управном одбору ШСЦС у што хитнијем року, а Скупштина је једногласно дала 
сагласност да се Управни одбор формира на овај начин, који је уобичајен у овом савезу, од његовог 
оснивања. 
 
8. Избор чланова Надзорног одбора 
Председник савеза, Лидија Вучковић, предложила је да у Надзорни одбор уђу Владимир Васић, 
Драган Којовић и Неша Модрић. О сваком члану се гласало појединачно и Владимир Васић је 
добио 38 гласова за, Драган Којовић, 35 гласова за и три уздржана и Неша Модрић 35 гласова за и 
три уздржана. С обзиром да је Владимир Васић добио највише гласова, он је задужен да сазове 
прву седницу Надзорног одбора. 
 
9. План рада са финансијским планом за 2022. годину 
Председник савеза, Лидија Вучковић, изнела је План рада савеза са финансијским планом за 2022. 
годину. Што се тиче плана рада акценат је стављен на Статут и правилнике Савеза, састанке органа 
савеза са председницима комисија, рад канцеларје савеза, такмичарски програм, сарадњу са ШС 
Србије и сарадњу са ШС Београда и ШС Војводине. Финансијским планом предвиђени су приходи 
и расходи у износу од 2.800.000 динара. 
Душан Радовановић је предложио да се клубовима чији Статути нису усаглашени са Законом о 
спорту да рок да то ураде како би могли да се региструју и такмиче и 2022. години. Такође је 
предложио да се припреми огледни примерак статута клуба, како би се тим клубовима олакшао 
посао. Такође се заложио и за већу транспарентност у раду. 
Наташа Савић је предложила да се укину чланске карте и да се пређе на онлајн систем регистрације 
и евиденције регистрованих играча. 
Слободан Радосављевић је предложио да се седиште и канцеларија савеза изместе из Београда и 
преместе на територију ШСЦС. 
Мирослав Марковић је затражио од руководства ШСЦС да се бори за ваћи заступљенији став ШС 
централне Србије у ШС Србије. 
Председник Скупштине, Саша Јевтић предложио је да се усвоји овакав план рада са финансисјким 
планом за 2022. годину, али и да се донесе одлука да се овласти Управни одбор ШСЦС да може да 
у складу са потребама у току године мења и усклађује финансијски план. 
Приступило се гласању и план рада са финансијским планом за 2022. годину је једногласно усвојен 
док је поменута одлука усвојена са два уздржана гласа. 



  
10. Разно 
Славиша Милановић је делегатима Скупштине представио проблеме са којима се суочавају 
клубови из Колубарског оркуга везано за Скупштину округа која је недавно одржана и са њиховим 
Статутом који је пун недостатака и нејасних информације о томе ко има право гласа. 
Председник савеза, Лидија Вучковић, објаснила је да мора да се одржи нова Скупштина округа и 
да се статут мора променити, али је апеловала не све клубове у том округу да заједнички дођу до 
најбољег решења. 
 

У 13:50, ванредна Скупштина ШСЦС је завршила са радом. 
 
 
 
 
 

Записничар:        Председник Скупштине:  
Јелена Костић        Саша Јевтић 
                                                                                
_____________________      ____________________ 
                                     
Оверавачи записника: 
 
Небојша Радосављевић 
 
_____________________ 
 
Војислав Динић 
 
_____________________ 
 
 
      
 


