
 

З А П И С Н И К 

 

са редовне седнице Скупштине Шаховског савеза Новог Сада одржане 18. 

децембра 2018.године, са почетком у 19 часова у улици Николе Пашића 26. 

Седницу је отворио потпредседник Скупштине Славко Станојевић , који је 

поздравио све присутне представнике клубова и предложио следећи 

ДНЕВНИ РЕД: 

1) Извештај о раду савеза у текућој години и извештај НО 

2) План рада у 2019. години 

3) Блокада и деблокада жиро рачуна савеза 

4) Чланарина клубова ШСНС 

5) Разрешење два члана УО и избор нових 

6) Р а з н о. 

Седници су присуствовали представници 16 од 20 клубова, и то: 

“Новосадски шаховски клуб” НС, ШК “Југовић” Каћ, НДШК “Шахматни кружок” НС, 

ШК “Краљица ПТТ” Петроварадин, ШК “Војводина” НС, ЖШК “Даме” НС, ШКС 

“Анпасан” НС, ШК “Ченејац” Ченеј, ШК “Борац” НС, ШК “Прави потез” НС, ШК 

“Бубамара” НС, ДШК “Капабланка 1992” НС, ШК “64” НС, ШК “Еђшег” НС, ШК 

“Пензионер” НС и ШК “Буковац” Буковац.  

По усвајању предложеног дневног реда, седница је започела са радом.  

1. Извештај о раду поднео је секретар ШСНС, Алмир Гагић и нагласио да ће НО 

поднети извешај по завршетку 2018. године: 

 Учествовали смо у организацији Сениорског првенства Србије, које је 

прошло без икаквих примедби и проблема, које је организовано у Новом 

Саду после дужег низа година  



 Организовали смо Кадетског првенство државе, које је имало више 

учесника него прошлих година, чиме смо наставили тенденцију 

популаризације шаха и такође донели најјаче Кадетско такмичење у Нови 

Сад после много година  

 Организовали смо циклус Брзопотезног првенства града (четвртина, полу и 

финале) у шаху, чиме смо наставили једну лепу и играчима веома 

занимљиву традицију.  

 Поново смо вратили Омладинско првенство Новог Сада у сарадњи са ШК 

„Дневник“ у мушкој и женској конкуренцији са лепим одзивом и пригодним 

наградама 

 Урађено је и 86. традиционално финале града за 2017 годину, са малим 

закашњењем због промена које су се десиле почетком децембра прошле 

године, као и комплетан циклус 87. традиционалног првенства града чиме је 

настављена дугогодишња традиција.  

 Након тога организовали смо и Отворено аматерско првенство Новог Сада 

по први пут што се испоставило као добар потез с обзиром на  

интересовање играча   

 Такође били смо организатори и три међународна меча и то између дечје 

репрезентације Новог Сада и шаховске школе из Санкт Петербурга што је 

нашој деци веома користило у шаховском смислу, као и могућ наставак 

сарадње, а затим и два меча између младих нада Турске и искусних 

новосадских играча која су резултат сарадње са најбољим и најпознатијим 

новосадским велемајстором Драганом Шолаком, са којим ћемо надамо се и 

у будуће сарађивати  

 Требало би још поменути и организацију НС лиге која је проширена у 

односу на прошле године, више категорних турнира, као и Првества Новог 

Сада у убрзаном шаху сваког месеца почевши од септембра и циклус од 30 

Гран при цугера који су рејтинговани за фиде листу  

Милорад Лазић (“Новосадски шаховски клуб” НС) је похвалио рад и напредак 

савеза у протеклом периоду, као и одличну сарадњу са ШСВ. 

Дарко Укропина  (ШК “Војводина” НС) је нагласио да је организација категорних 

турнира за сваку похвалу. 

Данко Бокан (НДШК “Шахматни кружок” НС) се захвалио на заједничким акцијама 

и организацијама турнира, који су заједно организовали ШСНС и ШСВ и похвалио 

досадашњи рад ШСНС. 

Станислав Клишанић (ЖШК “Даме” НС) је изнео похвале за рад у савезу и 

унапређење односа са ШСВ. 



Прва Тачка је усвојена једногласно. 

2. Извештај о плану рада за 2019. годину поднео је секретар ШСНС, Алмир Гагић: 

 У сарадњи са ШСВ организујемо Кадетски фестивал Војводине у Новом 

Саду од 25.12-30.12.2018. у хотелу “Нови Сад”  

 У јануару, следеће године, организоваћемо Отворено аматерско првенство 

Новог Сада по други пут и надамо се још већем броју учесника 

 У фебруару нам следи Првенство града у брзопотезном шаху, а у марту 

ћемо организовати Пролећни опен турнир са пригодним наградама.  

 У периоду од априла до септембра у плану су Омладинско првенство Новог 

Сада у мушкој и женској конкуренцији, одржавање Новосадске лиге која ће 

највероватније поново бити проширена и реконструисана, али о томе ћемо 

кад дође време за то, затим серија категорних турнира као и још два опен 

турнира у мају и јулу.  

 У периоду од септембра до краја године очекују нас циклус 88. Првенства 

града као и један опен и још један аматерски турнир 

 Поред свега наведеног ШСНС ће учествовати у организацији свих дечјих и 

школских турнира на територији Новог Сада током целе године као и 

Првенстава Новог Сада у убрзаном шаху и циклусима Гран при турнира као 

и разних међународних мечева 

3. / 4. Извештај о блокади и деблокади рачуна поднео је председник ШСНС, Дане 

Баста: 

 Извештај о дугу из претходног периода, у износу од 715.000,00 РСД,услед 

кога је дошло до блокаде рачуна савеза од стране Народне банке Србије. 

Након преговора са Пореском службом једино решење било је репрограм 

дуга на 39 месечних рата. Председник је замолио клубове ШСНС да 

увођењем чланарине савезу града помогну што бржем решавању 

проблема, у износу чланарине на годишњем нивоу од 12.000,00 РСД. Та 

чланарина ће трајати до измирења дуга Пореској управи, а након тога ће се 

направити састанак о евентуалној редовној чланарини ШСНС. Такође је 

додао да ће се као председник ШСНС потрудити да сваки клуб ШСНС 

добије додатак у истом износу од Градског већа за спорт и омладину. 

Милорад Лазић (“Новосадски шаховски клуб“ НС) је напоменуо да су сви покушаји 

да се реши ова ситуација у протеклом периоду били неуспешни и да је ово 

решење једино могуће и сложио се са предлом о увођењем чланарине. Предлог је 

да се чланарина прилагоди рангу клуба у којем се такмичи. Ако се успе добити пун 

захтеван износ од Градског већа за спорт и омладину онда у том случају да 

чланарина свима буде једнака, ако не онда по рангу  клуба у којем се такмичи. 

Истакао је да је логично да се чланарина савезу плаћа. 



Данко Бокан (НДШК “Шахматни кружок“ НС) се сложио да треба да се помогне 

савезу да што пре изађе из проблема и додао да постоји могућност да ће у 

будућности расподела средстава клубовима ићи преко ШСНС и да је због тога 

потребно да савез буде стабилан и јак. 

Цветко Вуковић (ШК “Пензионер“ НС) је дао сагласност да треба увести 

чланарину. 

Владан Петровић (ШКС “Анпасан“ НС) је изнео предлог да чланарина клубовима 

буде примерена активностима клубовима. 

Трећа и четврта тачка: о чланарини у износу од 12.000,00 РСД, док ШСНС не 

изађе из дуга је усвојена једногласно. 

5. Разрешење два члана УО: 

 Председник ШСНС, Дане Баста, је истакао члана УО Марију Стојановић 

Медар, која због болести у породици, није била у могућности да присуствује 

састанцима и због тога је предложио Светлану Стојадинов за новог члана 

УО. 

Пета тачка је усвојена једногласно. 

6. Р а з н о : 

 Под тачком разно Милорад Лазић (“Новосадски шаховски клуб” НС) је 

подсетио чланове савеза, на женску легенду новосадског шаха Милунку 

Лазаревић, која је нажалост недавно преминула и такође истакао њене 

доприносе новосадском шаху и успехе које је постигла. 

 Клубови су дали предлоге за захвалнице поводом 70. година од оснивања 

ШСВ, које је савез проследио ШСВ на разматрање. 

 

Седница је завршена у 20:32. 

 

Записничар:      За председника Скупштине: 

Алмир Гагић      Славко Станојевић  


