
Записник 
са Ванредне изборне скупштине Шаховског савеза Србије 

 
 Скупштина је почела са радом у 12:00 часова, а одржана је у Амфитеатру 
Високе школе за пословну економију и предузетништво у Београду (ул. Војводе 
Влаховића 35 б). 
 Скупштину је отворио Александар Миловановић, председник Скупштине 
Шаховског савеза Србије, који је поздравио делегате и пожелео им успешан рад. 
Затим је предложио следећи 
 

Дневни ред: 
 

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

2. Усвајање записника са Скупштине од 27. јуна 2019. године 
3. Избор председника Шаховског савеза Србије 
4. Разрешење лица овлашћених за заступање - заступника Шаховског савеза 

Србије 
5. Избор лица овлашћених за заступање - заступника Шаховског савеза 

Србије 
6. Разрешење чланова Управног одбора Шаховског савеза Србије 
7. Избор чланова Управног одбора Шаховског савеза Србије 

 

Дневни ред усвојен је једногласно. 
 

1. Избор радних тела: 
У Радно председништво, поред председника Скупштине ШСС Александра 
Миловановића, изабрани су: Константин Орлов, Миодраг Вукотић, Јован 
Вујасиновић и Зоран Бојовић. 
У Верификациону комисију су изабрани Миливоје Миливојевић, Пера Рацић и 
Аца Ђорђевић. 
За записничара је изабран Петар Миличевић, док су два оверивача записника 
Ненад Стјепановић и Мирослав Ивановић. 
Све одлуке донете су једногласно. 
Верификациона комисија одмах је приступила провери и верификацији 
присутних делегата и установила следеће: Скупштини Шаховског савеза Србије 
присуствује 35, од укупно 45 делегата, и то 
- из Шаховског савеза Војводине је присутно свих 8 делегата и то:  
Зоран Станимировић, Константин Орлов, Драгољуб Рацић, Пера Рацић, Предраг 
Томин, Петар Миличевић, Владимир Шапоња и Ненад Стјепановић. 
- из Шаховског савеза Београда, од седам делегата присутно је шест делегата и 
то: Невена Савић, Ђуро Шкарић, Јован Вујасиновић, Драган Недељковић, Аца 
Ђорђевић и Будимир Јевдоксић. 
- из Шаховског савеза Централне Србије присутно је свих девет делегата, и то: 
Зоран Бојовић, Славимир Шћепановић, Зоран Симовић, Милан Алексић, 
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Слободан Милић, Љубиша Малеш, Павле Јовановић, Никола Ракић и Милан 
Митић. 
- из шаховских клубова присутно је 11 делегата, и то: ШК Бас  Београд (Миодраг 
Вукотић), ШК Златар Нова Варош (Александар Курћубић), ШК Јелица Пеп 
Горачићи мушка екипа (Ласло Вадлеве), ШК Јелица Пеп Горачићи женска екипа 
(Небојша Стефановић), ШК Раднички Рудовци мушка екипа (Владимир 
Петровић), ШК Раднички Рудовци женска екипа (Дејан Ђаловић), ШК 
Владимирци (Сава Живковић), Сомборски ШК (Мирослав Ивановић), 
Новосадски ШК (Жељко Савановић), ШК Младост Лучани (Секула Секулић), и 
ШК Нафтагас Елемир (Милорад Јанков). 
- председник скупштине ШСС Александар Миловановић. 
Сходно томе, Скупштина Шаховског савеза Србије има кворум за пуноправан 
рад и одлучивање, како је предвиђено чланом 37, став 1, Статута ШСС. 
 

2. Записник са редовне Скупштине Шаховског савеза Србије одржане 27.06.2019. 
године, усвојен је једногласно. 
 

3. Председавајући је информисао присутне да је у предвиђеном року стигао 
предслог Шаховског савеза Војводине да Драган Лазић буде изабран за 
председника Шаховског савеза Србије. Предлог је својим потписима подржало 
17 делегата (неопходно је 15 потписа, према члану 45, став 2, Статута ШСС), а у 
Статутом предвиђеном року, кандидат за председника доставио је Програм рада 
и биографију. 
У име предлагача, Зоран Станимировић је истакао да нема потребу да понавља 
детаље из биографије и програма Драгана Лазића, већ је изразио уверење да је он 
прави кандидат за председника у овој изразито тешкој сутиацији за савез. 
У дискусији су учествовали и: 
- Јован Вујасиновић, који је истакао да мисли да претходни председник Душан 
Цогољевић није требао да подноси оставку и, уколико се то већ десило, да је 
Савез до краја мандата и нових избора требао да остане у в.д. стању  
– Душан Цогољевић је, одговарајући на претходну дискусију, рекао да је поднео 
оставку у изузетно тешкој материјалној и организационој ситуацији, после 
приличних личних улагања, када није видео могућност да настави са радом и 
рекао да снажно треба подржати Драгана Лазића у овом критичном тренутку за 
ШСС 
- Драгољуб Јоксимовић, досадашњи члан УО ШСС, изразио је резерву према 
предлогу јединог кандидата за председника, видећи разлоге за то у његовом 
претходном деловању у савезу пре готово 20 година, али су се, као реакција на ту 
дискусију, за реч јавили и Константин Орлов, Владимир Шапоња, Зоран Бојовић 
и Миодраг Вукотић, сваки од њих истичући пуну и безрезервну подршку 
Драгану Лазићу. 
- На самом крају за реч се јавио и кандидат за председника ШСС Драган Лазић, 
који је појаснио неке тачке из свог програма, намере када је реч о неопходним 
финансијским средствима, али и искористио прилику да негира неке наводе из 
дискусије Д. Јоксимовића. 
Када је дискусија исцрпљена, председник Скупштине дао је на гласање предлог 
да Драган Лазић буде изабран за председника Шаховског савеза Србије. 
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„За“ је гласало 34 од 35 присутних делегата, док је један (Јован Вујасиновић) био 
уздржан, па је председавајући скупштине ШСС констатовао да је Драган Лазић, 
сходно одредбама члана 37, став 6, Статута Шаховског савеза Србије, изабран за 
председника Шаховског савеза Србије до краја текућег мандата. 
 

4. Делегати Скупштине ШСС једногласно су разрешили досадашње заступнике 
ШСС у Агенцији за привредне регистре Душана Цогољевића и Мирослава 
Копању. 
 

5. Делегати Скупштине ШСС једногласно су именовали Драгана Лазића за 
заступника Шаховског савеза Србије у Агенцији за привредне регистре. 
Делегати су овластили Миливоја Миливојевића из Београда (ЈМБГ 
2804960710184), да преда документацију у Агенцију за привредне регистре. 
 

6. Делегати Скупштине ШСС једногласно су разрешили досадашње чланове УО 
ШСС: Драгољуба Јоксимовића, Миодрага Ракића и Велибора Ћирјанића. 
 

7. Делегати Скупштине ШСС једногласно су именовали Драгана Лазића, 
Славољуба Јоцића и Јована Обрадовића за чланове УО Шаховског савеза 
Србије, док је Јован Вујасиновић именован са 34 гласа „за“ и једним „уздржан“ 
(сопствени глас). 
 
Пошто је исцрпљен Дневни ред, у 13,35 часова Скупштина је завршила са радом. 
  
          Записничар      Председавајући Скупштине 
          Шаховског савеза Србије 
         (до избора председника) 
_______________________     _______________________ 
    Петар Миличевић             Иван Маринковић 
 
 
     Оверивачи записника 
 
 
_______________________        _______________________ 
    Мирослав Ивановић              Ненад Стјепановић 
 
 

Председник Скупштине 
Шаховског савеза Србије 

 
 
 

_________________________ 
Александар Миловановић 

 


