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На основу члана 40. став 1. тачка 9. Статута ШСС, Управни одбор ШСС је на 

електронској седници одржаној путем средстава електронске комуникације дана 

02.03.2023. године донео следећу: 

 

ОДЛУКУ  

 

О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИМА СРБИЈЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 30.11.2023. ГОДИНЕ 

 

1. Шаховски савез Србије исказује спремност и обавезу да се члановима сениорске 

репрезентације Србије обезбеди одређена финансијска подршка ШСС са 

искључиво наменским утрошком. 

2. Право на коришћење средстава из овог Програма имају чланови репрезентације 

који су наступили на Олимпијади у Индији, одржаној у јулу-августу 2022. године, 

а који нису корисници ни једног другог програма подршке ШС Србије нити 

Републике Србије у 2023. години. 

3. Програм се примењује за период од 01.01.2023. године до 30.11.2023. године и 

право на коришћење средстава биће ревидирано након Екипног првенства Европе 

2023. године у зависности од састава репрезентације Србије на том такмичењу. 

4. Износ средстава се утврђује у зависности од рејтинга на ФИДЕ листи за јануар 

2023. за стандардни шах.  

5. Чланови мушке репрезентације Србије који испуњавају услов из члана 2. ове 

Одлуке имају право на следећи нето износ на месечном нивоу: 

- 2600+    40.000 динара (440.000 динара укупно) 

- испод 2600  30.000 динара (330.000 динара укупно) 

6. Чланице женске репрезентације Србије који испуњавају услов из члана 2. ове 

Одлуке имају право на следећи нето износ на месечном нивоу: 

- 2400+    40.000 динара (440.000 динара укупно) 

- 2300+   30.000 динара (330.000 динара укупно) 

- испод 2300  25.000 динара (275.000 динара укупно) 

7. Средства из овог Програма намењена су искључиво за финансирање учешћа на 

турнирима (пут, смештај, котизације), тренерског рада, набавке рачунара или 

софтвера, а све према споразуму ШС Србије и репрезентативца. 

8. Између играча и ШСС биће склопљен споразум о финансијској подршци који ће 

садржати и обавезе играча, пре свега у смислу обавезе да се одазивају позивима 

селектора за учешће на припремама и наступа за репрезентацију Србије, као и 

обавезе учешћа на Појединачним првенствима Србије. 

 

______________________ 

                  Председник ШСС 

                  Драган Лазић, с. р. 
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