ШАХОВСКИМ КЛУБОВИМА РЕГИСТРОВАНИМ У ШСБ И ШАХОВСКОЈ
ЈАВНОСТИ
На Ванредној седници Скупштине Шаховског савеза Београда, одржаној 17. фебруара, од
стране делегата изабран сам за привременог заступника Шаховског савеза Београда, до избора
председника и новог руководства (предвиђеног за 31. март).
У овом обраћању желим да обавестим клубове и шаховску јавност о предузетим активностима
у протеклих пар седмица. После уписа у Агенцији за привредне регистре, приступио сам текућим
обавезама, међу којима је било и утврђивање финансијског стања у коме се тренутно налази Шаховски
савез Београда.
Чињенице које сам утврдио биле су поражавајуће. Наиме, на основу програма рада и календара
за 2019. годину, Секретаријат за спорт Града Београда определио је Шаховском савезу износ од
600.000 динара, намењен финансирању одржавања 51. Осмомартовског турнира шахисткиња (од 3 –
11. марта).
Тај износ пребачен је на трезорски рачун (за буџетске кориснике) Шаховског савеза Београда
4. фебруара, а 7. фебруара тада већ бивши председник Шаховског савеза Београда Драган
Вучичевић, комплетан износ пребацио је на рачун свог шаховског клуба – ШК „БАС“. Идеја
бившег председника је вероватно била да „у бришућем лету“ склони средства са рачуна Шаховског
савеза Београда, како би се њима измирили трошкови Спортске арбитраже.
Драган Вучичевић је, да подсетим, оставку на место председника Шаховског савеза Београда
поднео 5. фебруара и од тог дана, по важећем статуту ШСБ, није смео да обави ни једну радњу,
укључујући и финансијске трансакције. Све и да није било тако, ненаменско трошење буџетских
средстава, без одлуке надлежног органа, представља тешку злоупотребу. Новом руководству ШСБ
препустићу да процени и донесе одлуку да ли је у поступању Драгана Вучичевића било елелемената
кривичног дела, а мени само остаје да констатујем да је бивши председник у целости испунио прву
тачку свог програма звану „Финансијска консолидација“. Једино још треба да сазнамо кога је тачно
„консолидовао“ Вучичевић.
Врхунац је отказивање Кадетског првенства Београда, а прикупљене котизације такође је
усмерио ка свом клубу „БАС“. Да организују и спроводе план активности за 2019. нису у могућности,
а наменска срдства су у могућности да присвоје.
У прилогу објава са сајта од 07. феброара.
„Обавештавамо вас да Канцеларија Шаховског савеза Београда није у могућности да организује
Кадетско првенство Београда за 2019. годину у предложеном термину из следећих разлога:
1. Орган управе више не функционише, због оставке председника и осам чланова Управног одбора
ШСБ, чиме не постоји налогодавац посла.
2. Предлог програма Шаховског савеза Београда за 2019. годину који се кандидује за финансирање
из Градског буџета није усвојен на седницама Скупштине, услед недостатка кворума, због чега
Секретаријат за спорт и омладину није уплатио одговарајућа средства.
Молимо вас да уважите наведене разлоге и не вршите пријаве и уплате.
Извршни директор
Марија Лукић
Можемо закључити шта је ИСТИНА, а шта ЛАЖ.
Секретаријат за спорт и омладину уплатио је средства 4. феброара.

На веома занимљив начин канцеларија ШСБ „увела“ нас је у овај проблем, али тек 18.
фебруара, објавом на сајту ШСБ под насловом „Мале шансе за одржавање осмомартовског турнира“.
Дакле, после 11 дана ћутања, извршна директорка ШСБ учинила је изузетан напор и „прекинула“
боловање, како би јавност обавестила на увијен начин о незаконитим радњама, тек онда када је постала
свесна да је ШСБ добио заступника који неће ћутати над оваквим поступцима.
У кратком року било је потребно решити питање одржавања Осмомартовског турнира
шахисткиња, јер се није смело дозволити да се прекине традиција дуга 50 година. Поред поменутог
финансијског проблема, са заказаним термином поклопили су се: полуфинале Првенства Србије
(хвала националном савезу на „разумевању и бризи“), турнир шахисткиња у Ријеци, првенства
Бугарске и Румуније за жене... У таквим околностима није било могуће обезбедити састав адекватан
реномеу турнира, па сам, после обављених консултација одлучио да се Осмомартовски турнир
шахисткиња одржи од 17 – 25. марта. Обављени су разговори за представницима Секретаријата за
спорт, а помоћ су обећали и многи добронамерни заљубљеници у шаховску игру, свесни опасности у
којима се београдски шах данас налази. Ускоро ће јавност бити обавештена о саставу и месту
одржавања турнира.
Поред овога, улажу се напори како би се обновило одржавање чувених „цугера у ШСБ“, а
верујем да ће бити могућ и повратак у календар традиционалних рејтинг турнира, по чему је ШСБ
такође био познат. Једно је сигурно – „консолидација“ коју је почео Вучичевић са својом екипом
срећом је на време заустављена.
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