Шаховски савез Србије

СТАТУТ ШСС

Београд, 17. март 2012. године

На основу члана 53. став 3. тачка 1. и члана 100. став 2. Закона о спорту Републике Србије
(Службени гласник Републике Србије број 24/2011.) и члана 27. став 1. тачка 1. Статута
Шаховског савеза Србије, Скупштина Шаховског савеза Србије на седници одржаној 17.
марта 2012. године усвoјила је

СТАТУТ
ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I

Основне одредбе

Члан 1.
Шаховски савез Србије (у даљем тексту ШСС) је caмостални, добровољни, невладин,
неполитички и непрофитни национални грански спортски савез за Републику Србију.
Члан 2.
У ШСС се удружују спортске организације и територијални грански спортски савези: ШС
Војводине, ШС Централне Србије, ШС Београда и ШС Косова и Метохије (у даљем тексту:
Удружени савези), ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког
репрезентовања, организовања такмичења и утврђивања статуса спортиста.
Члан 3.
Територија Републике Србије је јединствено такмичарско и регистрационо подручје. У циљу
ефикаснијег и рационалнијег организовања шаховских такмичења, у Републици Србији се
образују три такмичарска регистрациона подручја и то:
- такмичарско и регистрастрационо подручје Шаховског савеза Војводине, за
територију Војводине.
- такмичарско и регистрационо подручје Шаховског савеза Београда, за подручје
Београда.
- такмичарско и регистрационо подручје које заједнички образују Шаховски савез
Централне Србије и Шаховски савез Косова и Метохије.
Усклађивање система такмичења и кординацију рада између такмичарских подручја,
обавља Извршни одбор Шаховског савеза Србије.
1. Назив и седиште ШСС
Члан 4.
Назив Савеза је Шаховски савез Србије. Скраћени назив Шаховског савеза Србије је ШСС.
Назив Шаховског савеза Србије у међународној комуникацији је: Chess Federation of Serbia.
Седиште ШСС је у Београду.
2. Подручје активности
Члан 5.
ШСС своје активности обавља на целој територији Републике Србије
3. Правни статус
Члан 6
ШСС је правно лице.
ШСС одговара за своје обавезе целокупном имовином.
4. Забрана дискриминације, регистровање и профит
Члан 7.
ШСС забрањује сваки вид дискриминације према шаховским организацијама и појединцима
на националној, расној, верској, полној или било којој другој основи.
ШСС је регистрован у регистру који се води код надлежног државног органа.
ШСС је непрофитна организација.

Финансијска и материјална средства ШСС могу се користити искључиво за остваривање
циљева и задатака ШСС дефинисана законом о спорту.
ШСС има динарски и девизни рачун и преко њих послује.
5. Печат, заштитни знак и застава
Члан 8.
Печат ШСС је округлог облика пречника 35мм. са натписом по ободу: Шаховски савез
Србије, Београд.
Текст је исписан на српском језику ћириличним писмом. У средини печата је шаховска
табла.
Знак ШСС је половина шаховске табле, пресечена по белопољној дијагонали, са грбом
Републике Србије и натписом Шаховски савез Србије.
Застава ШСС је величине 1 х 1 м. На обе стране заставе на светло плавој подлози налази
се знак ШСС и натпис: Шаховски савез Србије.
6. Чланство у другим организацијама
Члан 9.
ШСС је члан: Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Европске шаховске
уније (ЕЦУ) и Светске шаховске федерације (ФИДЕ).
ШСС се може учланити и у друге националне и међународне организације, ако је то у
интересу развоја шаха и ако тако одлучи Скупштина ШСС.
7. Заступање и представљање
Члан 10.
ШСС представља и заступа председник ШСС, а по његовом овлашћењу ШСС може да
заступа потпредседник ШСС и генерални секретар ШСС.

II

Циљеви и садржај рада ШСС

1. Циљеви
Члан 11.
ШСС као највиши облик удруживања у Републици Србији у области шаха, има за циљ да:
развија шах као спортску грану, односно спортске активности и делатности, усклађује
активности својих чланова, репрезентује национални шах у подрују свог деловања, ствара
услове за постизање врхунских спортских резултата, учествује у унапређењу стручног рада
шаховских стручњака, подстиче бављење шахом, посебно деце и омладине.
У свом подручју деловања, организује и води систем такмичења у земљи и иностранству.
2. Садржај активности
Члан 12.
ШСС своје циљеве остварује кроз следеће активности:
- ствара услове за постизање врхунских резултата у шаху (практичном, дописном и
проблемском),
- развија и унапређује све видове шаха у свим узрасним категоријама оба пола.
- представља и репрезентује нацинални и клупски шах у ФИДЕ и ЕЦУ и другим
међународним спортским организацијама и на такмичењима које они организују,
- стара се о националним шаховским репрезентацијама,
- стара се о појединцима који представљају ШСС у званичним циклусима за првенство
света на Европским и регионалним такмичењима,
- развија међународне шаховске односе кроз контакте са ФИДЕ и ЕЦУ и шаховским
савезима који су њихови чланови,
- подстиче стално стручно образовање и усавршавање у области шаха, посебно
шаховских тренера, судија и наставника
- доноси и остварује планове и програме развоја врхунског шаха,

-

-

утврђује системе националних такмичења,
организује и руководи националним такмичењима,
организује међународна такмичења,
нормативно уређује питања у вези са шаховским такмичењима, шаховским
репрезентацијама (мушка, женска, кадетска, омладинска и ветерана) шахиста,
шаховских тренера, судија и других стручних лица,
додељивање награда и признања за изузетне спортске резултате,
ствара услове за унапређивање шаха у Републици Србији,
издаје сопствене публикације и даје подршку излажењу других издања од значаја за
развој шаха у Републици Србији,
остварује међународну сарадњу са клубовима и организацијама српске дијаспоре,
популарише шах у медијима, образовним институцијама и другим организацијама,
посебно у школама и факултетима,
покреће истраживачко - развојне и научно - истраживачке пројекте у шаху,
предузима мере за спречавање негативних појава у шаху (недолично понашање,
лажирање резултата узимање недозвољених средстава и сл),
ШСС може поверити удруженим савезима непосредну организацију и реализацију
појединих активности из своје надлежности, уз прецизно утврђивање међусобних
обавеза и финансијских услова.
Остваривање циљева ШСС ближе се регулише одговарајућим општим и другим
актима, које доноси надлежни орган ШСС у складу са овим Статутом.

III

Спортска правила

Члан 13.
ШСС утврђује спортска правила у области шаха, а у складу са законом и међународним
правилима.
Спортским правилима утврђује се:
- систем, пропозиције, правила и календар такмичења,
- правила за организовање спортских такмичења,
- услови и критеријуми за учешће на спортским шаховским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености,
- услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском шаховском
такмичењу, укључујући сва званична квалификациона екипна и појединачна
такмичења,
- начин и поступак регистровања уговора између шахисте и спортске организације,
- услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје
више држава или више региона различитих држава,
- услови и начин регистровања шахиста и шаховских тренера за спортску организацију
укључујући и регистровање иностраних шахиста,
- мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично
понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам),
- медицинска заштита играча
- дисциплински поступак и дисциплинске казне,
- статус шахиста и њихови преласци у домаће и иностране спортске организације,
укључујући уступање шахиста између спортских организација, посредовање у
преласку шахисте из једне у другу спортску органзацију,
- статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на
такмичењима,
- обављање стручног рада у спортским организацијама,
- друга питања утврђена Законом о спорту.

IV

Систем спорта и учесници у систему спорта

Члан 14.
Систем спорта чине физичка и правна лица која се баве спортском активношћу, односно
делатношћу, као учесници у систему спорта, у складу са Законом.
1. Физичка лица у систему спорта – права и обавезе
Члан 15.
Шахиста може да се бави спортским активностим самостално или у оквиру организације у
области спорта.
Шахиста може да се бави спортским активностима аматерски или професионално.
Члан 16.
Права, обавезе и одговорности шахиста аматера уређује се Законом, спортским правилима
ШСС и општим актима спортске организације, а права и обавезе између шахисте и спортске
организације Уговором о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање
или Уговором о бављењу спортом, који се региструје код Шаховског савеза Србије, у
противном је ништаван. Права, обавезе и одговорности професионалних шахиста уређује
се законом, спортским правилима ШСС. Правилником о раду и уговором о раду између
шахисте и спортске организације.
Члан 17.
ШСС је обавезан да ствара услове за успешан рад шаховских репрезентативних селекција
са циљем постизања најбољих резултата и достојног репрезентовања Републике Србије и
српског шаха.
Члан 18.
Чланови репрезентације морају имати спортске и одговарајуће моралне квалитете.
Изабрани репрезентативац дужан је да испуњава све обавезе према репрезентацији.
Права и дужности члана репрезентације регулишу се посебним правилником.
Члан 19.
Остала физичка лица у систему спорта су спортски стручњаци и струњаци у спорту који
обављају стручни рад у складу са законом о овим статутом.
Спортски стручњаци су лица која имају високо образовање у области спорта, односно
физичке културе или су оспособљена за обављање стручних послова у спорту, ако законом
није другачије одређено.
Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те
врсте послова и доприносе остваривању спортских активности у складу са законом и овим
Статутом.

V

Oблици организације

1. Спортске организације
Члан 20.
Ради обављања спортских активности и спортских делатности, спортска организација може
се организовати као Удружење или као привредно друштво, у складу са законом и овим
Статутом, а на питања која нису уређена законом или овим Статутом примењује се општи
прописи о удружењима, односно привредним друштвима.
2. Спортско друштво
Члан 21.
Спортске организације могу се ради уређивања и остваривања заједничких циљева и
интереса, као и заједничког наступа у области спорта, удруживати у спортска друштва.

3. Територијална организација
Члан 22.
Општински шаховски савез оснива се ако на подручју општине постоје и активно раде
најмање три шаховска клуба. Општински шаховски савез делује као носилац шаховске
активности у својој општини, градски на територији града и међуопштински за шаховске
клубове који делују на територији општина које су удружене.
Члан 23.
Међуопштински, градски и општински шаховски савези одлукама својих органа удружују се
у удружене савезе из члана 2. овог Статута на основу територијалне припадности.
Члан 24.
У ШСС се могу удружити и други правни субјекти чија је делатност непосредно повезана са
шахом, о чему одлуку доноси Скупштина на предлог Извршног одбора.
У случају да Извршни одбор одбије да предлог достави Скупштини, правни субјект из
предходног става, може молбу за учлањене проследити директно Скупштини.
Члан 25.
Регистрација шаховских клубова, услови за пријем у чланство и иступање из чланства
шаховских клубова у Савезе, врши се по јединственом правилнику ШСС, а у складу са
Законом о спорту и овим Статутом.
Сви клубови истог ранга и статуса такмичења, у погледу услова регистрација и других права
морају имати једнак положај на нивоу такмичарске области у којој учествују.
ШСС може техничке активности око регистрације доделити удруженим савезима из члана 2.
овог Статута.
4. Права и обавезе удружених савеза
Члан 26.
Удружени савези имају, сходно циљевима удруживања следећа права и обавезе:
- да у оквиру договорене процедуре утврђује заједничку политику,
- да активно учествује у раду и одлучивању преко својих представника,
- да своје представнике у ШСС предлажу и бирају у складу са својим статутима,
општим актима и Статутом ШСС,
- да доследно извршавају одлуке органа и тела ШСС које су донете у складу са
Статутом и другим донетим актима ШСС,
- да утврђене финансијске обавезе извршавају уредно у погледу износа, намене,
рокова и динамике,
- да обезбеде усклађеност годишњих програма и календара такмичења са програмом и
календаром такмичења ШСС;
- да дају предлоге и примедбе на рад органа,тела и носилаца појединих функција,
задужења или радних обавеза у ШСС, да дају предлоге за сазивање редовних
ванредних седница као и иницијативе за постављење и разрешења са појединих
дужности,
- да иступе из ШСС, уз обавезу предходног обавештавања органа ШСС и органа других
удружених савеза најмање шест месеци пре датума иступања из ШСС,а уз измирење
свих обавеза према ШСС.
Када удружени савез затражи да се одређено питање размотри на Изршном одбору и о том
питању достави писани материјал са предлогом закључака, то питање се обавезно увршћује
у дневни ред прве наредне седнице Извршног одбора.
5. Стручна и друга удружења
Члан 27.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се ради уређивања и остваривања стручних
спортских питања од заједничког интереса удруживати у спортска удружења (удружења
тренера, судија ...)
У циљу унапређивања свог статуса спортске организације - клубови као и шахисти аматери
и шахисти професионалци могу организовати своје удружење.

Делокруг рада унутрашњу организацију одређују својим правилима, која морају бити у
сагласности са Законом.

VI

Унутрашња организација ШСС
Члан 28.

Органи савеза
У ШСС постоје колективни и инокосни органи.
Колективни органи су:
1. Скупштина
2. Извршни одбор
3. Надзорни одбор
Инокосни органи су:
1. председник и потпредседник Скупштине
2. председник и потпредседник ШСС
3. генерални секретар ШСС
Члан 29.
Скупштина је највиши орган управљања у ШСС.
Скупштину чине:
1 - стални чланови - делегати:
- изабрани председник Скупштине
- 9 делегата Удруженог савеза Централне Србије,
- 8 делегата Удруженог савеза Војводине,
- 7 делегата Удруженог савеза Београда,
- 2 делегата Косова и Метохије.
2 - представници прволигашких клубова – делегати:
- по 1 делегат клубова Прве лиге Србије за мушкарце и Прве лиге Србије за жене који
су у последњем такмичарском циклусу пред Скупштинско заседање задржали
прволигашки статус.
Члан 30.
Начин избора и опозива сталних чланова Скупштине из члана 29. овог Статута уређује се
актима удружених савеза чији су делегати, а представнике прволигашких клубова
делигирају клубови за свако скупштинско заседање.
1. Скупштина
Члан 31.
Скупштина ради на редовним и ванредним седницама. Редовна седница Скупштине
одржава се једном годишње. Изборна седница Скупштине одржава се сваке четири године.
Скупштину заказује председник Скупштине.
Редовна седница Скупштина се сазива најкасније 15 дана пре њеног одржавања
објављивањем дневног реда и места одржавања.
Ванредна седница Скупштина се заказује на заједнички захтев једне трећине чланства
делегата Скупштине и на захтев Извршног одбора.
Иницијатори сазивања седнице Скупштине дужни да доставе предлог дневног реда са
одговарајућим материјалом и да обезбеде трошкове одржавања Скупштине.
Скупштина може да заседа и пуноважно да одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја делегата, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата.
Када Скупштина доноси или мења Статут за одлуку мора гласати најмање три четвртине од
укупног броја делегата Скупштине.
Када Скупштина бира и разрешава председника ШСС, за одлуку мора гласати најмање две
трећине од укупног броја делегата Скупштине.
На седницама Скупштине гласа се јавно уколико Скупштина двотрећинском већином
чланова не утврди другачији начин гласања.

Начин сазивања Скупштине и друга питања из њеног делокруга рада и одлучивања ближе
се уређују Пословником.
Члан 32.
Скупштина обавља следеће послове:
- доноси Пословник о раду Скупштине,
- доноси одлуку о лицима која заступају и представљају савез,
- доноси и мења Статут ШСС,
- усваја финансијски извештај,
- утврђује програме развоја и унапређења шаха у Србији,
- утврђује основне смернице међународне политике ШСС,
- потврђује одлуке о избору и разрешењу чланова Скупштине, сагласно утврђеним
предлозима,
- бира председника и потпредседника Скупштине,
- бира председника, потпредседника и чланове Извршног одбора,
- бира чланове Надзорног одбора,
- разматра и усваја извештај раду Скупштине, Извршног одбора и Надзорног одбора,
- разматра и усваја програм рада за период од једне или више година,
- утврђује финансијску политику,
- доноси одлуку о удруживању нових организација у ШСС и престанку својства
удружене организације,
- доноси одлуку о учлањењу у одговарајућу међународну организацију,
- даје смернице и упутства за рад органима ШСС,
- додељује признања и награде заслужним члановима и организацијама,
- доноси одлуку о престанку рада ШСС,
- обавља и друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима.
1. Председник и потпредседник Скупштине
Члан 33.
Скупштина има председника и потпредседника, које бира Скупштина на период од четири
године, уз могућност поновног избора.
Председник Скупштине ангажује се на спровођењу одлука и закључака Скупштине уз сталну
непосредну сарадњу са председником ШСС.
Председник Скупштине представља Скупштину, председава заседањима, руководи радом
Скупштине и врши друге послове утврђене овим Статутом. Председник Скупштине
учествује у раду Извршног одбора без права на одлучивање.
Потпредседник Скупштине замењује председника у одсуству, помаже му у раду и посредно
се ангажује на одређеним пословима и задацима.
Председник и потпредседник Скупштине могу бити разрешени пре истека мандата и у том
случају нови председник и потпредседник се бирају до истека мандата осталих делегата.
Када председник Скупштине поднесе оставку пре истека мандата или је дефинитивно
спречен да обавља ову дужност, Извршни одбор сазива ванредну Скупштину у року од 30
до 90 дана на којој се бира нови председник Скупштине.
Председник и потпредседник за свој рад одговарају Скупштини.
2. Извршни одбор
Члан 34.
Извршни одбор ШСС има 11 чланова који се бирају на предлог удружених савеза: Шаховски
савез Централне Србије 4, Шаховски савез Војводине 3, Шаховски савез Београда 3 и
Шаховски савез Косова и Метохије 1, од којих се на предлог председника ШСС бира
потпредседник ШСС.
Изабрани председник ШСС је по функцији председник Извршног одбора и у квоти је
удруженог савеза коме припада.

Мандат председника ШСС, потпредседника и чланова ИО траје четири године уз могућност
поновног избора.
Извршни одбор за свој рад одговара Скупштини.
Члан 35.
Скупштина може председника ШСС, потпредседника и чланове ИО да разреши дужности и
пре истека мандата.
Предлоге за разрешење може да поднесе ИО, једна трећина чланова Скупштине или
Удружени савез.
Разрешењем председника ШСС разрешава се и потпредседник којег је он предложио.
До избора новог, фунцију председника ШСС врши разрешени председник а у случају његове
спречености, најстарији члан ИО
Члан 36.
Извршни одбор обавља следеће послове:
- припрема предлоге за Скупштину и извршава њене одлуке, закључке и налоге,
утврђује предлог Статута ШСС.
- доноси општа акта ШСС,
- води пословну политику ШСС
- доноси одлуке у систему сталних такмичења на националном нивоу,
- доноси планове и програме рада,
- спроводи одлуке и закључке Скупштине, стара се о њиховој реализацији и подноси
Скупштини извештај о свом раду,
- развија и унапређује све видове шаха: сениорски, омладински, кадетски,
предшколски, школски, универзитетски, ветерански, проблемски, дописни и шах за
слепе и слабовиде особе,
- усваја финансијски план, усваја извештај о пословању,
- одлучује о кандидовању представника ШСС за избор у међународним
организацијама, одређује представнике на међународним скуповима, одлучује о
остваривању сарадње са одговарајућим организацијама других држава,
- даје мишљење и сагласност за организовање међународних такмичења која се
одржавају у Србији,
- о организовању међународних активности у нашој земљи, које нису обухваћене
календаром такмичења Удружених савеза и ШСС, организатор је дужан да
благовремено обавестити ШСС преко Удруженог савеза,
- доноси мере за примену Статута ШСС,
- доноси систематизацију радних места у ШСС,
- именује и разрешава генералног секретара на предлог председника ШСС,
- бира по утврђеним критеријума директора репрезентације,
- бира и разрешава чланова комисија и радних тела,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима појединаца и организација у савезу,
уколико Статутом и другим општим актима то право није пренето у надлежност
комисија или других тела Извршног одбора,
- утврђује критеријуме и услове за именовање националног тренера и националног
селектора и доноси одлуку о њиховом именовању и разрешењу,
- усваја извештаје о раду својих тела, националог капитена, националог селектора,
националног тренера,
- доноси дисциплински правилник ШСС
- доноси правилнике сталних такмичења на националном нивоу,
- доноси годишњи календар такмичења ШСС,
- одлучује о висини такси које прописује ШСС,
- утврђује критеријуме и мерила за финансирање појединих активности и врши
расподелу средстава,
- усваја пословник о свом раду,
- руководи сталним такмичењима на националном нивоу (појединачним и екипним),
- закључује међународне сусрете репрезентација и доноси одлуке о њиховом учешћу,

потврђује листе судија за национална такмичења,
усваја општа акта у вези са радом Стручне службе ШСС на предлог генералног
секретара,
- доноси свој програм и план рада,
- даје тумачења општих аката савеза,
- обавља и друге послове за које га је овластила Скупштина или су предвиђени општим
актима ШСС.
Члан 37.
Седнице Извршног одбора се одржавају према потреби, по правилу једном у три месеца.
Седница Извршног одбора се заказује по правилу пет дана пре одржавања. Седницу ИО
сазива председник ИО, а припрема генерални секретар и Стручна служба. ИО је обавезан
да на захтев Удруженог савеза разматра одређена питања за која је предлагач припремио
одговарајући материјал.
ИО може да заседа и пуноважно да доноси одлуке ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова ИО.
Када ИО утврђује измене и допуне или предлог Статута, усваја финансијски план и када
одлучује о избору директора репрезентације, генералног секретара, селектора, тренера и
свих комисија и тела, за одлуку мора гласати већина од укупног броја чланова ИО.
Члан 38.
Извршни одбор за обављање послова из своје надлежности образује сталне комисије и
тела,а према потреби и повремене органе, којима утврђује њихове задатке и који му
непосредно одговарају за свој рад.
-

3. Председник ШСС
Члан 39.
Председник ШСС представља и заступа ШСС, заказује и води седнице ИО и обавља друге
послове и задатке утврђене овим Статутом и другим општим актима ШСС.
Председник ШСС руководи радом ИО, кординира рад на остваривању закључака, ставова и
одлука Скупштине, ИО стара се о извршењу програма и рада ових органа. Председник ШСС
одлучује између две седнице ИО о питањима из надлежности ИО која захтевају хитно
решавање. Ове одлуке ИО верификује на првој наредној седници. Председник ШСС је
наредбодавац за извршење финансијског плана и може то право пренети, по потреби на
потпредседника или генералног секретара.
Председника ШСС у његовом одсуству замењује потпредседник по његовом овлашћењу.
Кандидата за председника ШСС може да предложи једна трећина чланова Скупштине или
удружени савези.
Најкасније пет дана пре одржавања изборне Скупштине, кандидати за председника
обавезни су да преко Стручне службе ШСС доставе кратку биографију и своје програме
рада.
Пре гласања кандидати за председника могу делегатима Скупштине да образложе свој
програм рада као и да представе радну биографију кандидата за потпредседника.
Председника, потпредседника и чланове Извршног одбора Скупштина бира и разрешава у
складу са чланом 31. и 32. овог Статута.
Када председник ШСС поднесе оставку или је дефининитивно спречен да обавља дужност,
Извршни одбор бира вршиоца дужности и обавезан је да у року од 60 дана сазове ванредну
изборну Скупштину, на којој се бира нови председник ШСС који користи мандат председника
ШСС у оставци.
Члан 40.
Председник ШСС може са ШСС да заснује радни однос.
4. Генерални секретар
Члан 41.
Генерални секретар руководи радом Стручне службе,

Генерални секретар поступа у складу са одлукама и закључцима Скупштине и ИО у чијем
раду учествује без права гласа и одговоран је за њихово оперативно спровођење.
Кандидата за генералног секретара у складу са условима прописаним овим Статутом
предлаже председник, а бира ИО. Генералног секретара у случају дуже одсутности
замењује лице које одреди председник.
Генерални секретар заснива радни однос са ШСС.
Члан 42.
Кандидат за генералног секретара може бити лице које испуњава следеће услове:
- три године искуства из области шаха,
- знање и стручност од значаја за рад у шаховској организацији
- професионалне квалификације,
- високо образовање,
- активно познавање најмање једног од званичних језика ФИДЕ.
Члан 43.
Генерални секретар обавља следеће послове:
- припрема седнице ИО,
- спроводи одлуке и закључке ИО
- стара се о законитости и раду свих органа ШСС,
- заступа ШСС у оквиру овлашћена добијених од стране ИО и председника ШСС,
- одговоран је за законитост рада и пословања ШСС,
- одговоран је за извршавања послова Стручне службе,
- обавља и друге послове које му повери ИО председник ШСС.
Генерални секретар за свој рад одговара ИО и председнику ШСС.

VII

Надзорни одбор

Члан 44.
Надзорни одбор је орган надзора и контроле у ШСС, који контролише примену и
спровођење одлука Скупштине и ИО, а нарочито контролише материјално - финансијско
пословање и извршење финансијског плана ШСС.
Уоченим неправилностима Надзорни одбор извештава ИО и генералног секретара и
захтева од њих да се те неисправности отклоне кроз предузимање одговарајућих мера.
Са резултатима надзора, путем годишњег извештаја Надзорни одбор упознаје Скупштину о
свом раду.
Надзорни одбор има три члана укључујући и председника као и два заменика члана,
Бира их и разрешава Скупштина, са мандатом од четири године и могућност поновног
реизбора.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа и тела ШСС.
Седнице Надзорног одбора сазивају се према потреби, а најмање једном годишње. Сазива
и њима руководи председник Надзорног одбора. Одлуке Надзорног одбора доносе се
већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. За свој рад Надзорни одбор је
одговоран Скупштини ШСС.

VIII Oргани Извршног одбора
1. Савет за развој и унапређење шаха
Члан 45.
Савет за развој и унапређење шаха је саветодавно тело ШСС. Чланове Савета
именује Извршни одбор на предлог председника ШСС и удружених савеза из редова
заслужних шахиста, функционера и јавних личности, који су својим личним ауторитетом и
интегритетом заслужили ово именовање а резултатима свог ангажовања битно допринели
афирмацији српског шаха у земљи и свету.

2. Стручни одбор
Члан 46.
Стручни одбор има пет чланова укључујући и председника.
ИО именује председника, а на његов предлог и остале чланове одбора из редова
афирмисаних шаховских посленика врхунских играча и судија.
Члан 47.
Стручни одбор обавља следеће послове:
- предлаже програме развоја шаха,
- предлаже планове и програме рада са шаховским репрезентацијама и појединцима
који наступају на званичним такмчењима ФИДЕ и ЕЦУ,
- утврђује предлоге одлука о систему такмичења на националном нивоу,
- даје мишљење о предлогу календара за такмичење ШСС,
- предлаже кандидате за избор тренера и селектора репрезентације,
- разматра извештаје о раду националног тренера и селектора репрезентације,
- ради и друге послове по захтеву ИО коме и одговара за свој рад.
3. Такмичарска комисија
Члан 48.
Такмичарска комисија има три члана укључујући председника.
Конституисање такмичарске комисије врши се на предлог председника ИО.
Такмичарску комисију чине:
- 1 члан из редова мушких прволигашких клубова, кога предлаже Удружење клубова
Прве мушке лиге Србије,
- 1 члан из редова женских прволигашких клубова, кога предлаже Удружење клубова
Прве женске лиге Србије,
- 1 члан из редова ИО ШСС, кога предлаже ИО ШСС.
Такмичарска комисија обавља следеће послове:
- Предлаже ИО календар такмичења и његове промене,
- предлаже ИО промене система такмичења,
- спроводи такмичења из календара ШСС и именује службена лица, са изузетком
судија,
- на основу резултата конкурса или на основу најбоље пословне понуде, предлаже
најповољније решење за организацију такмичења из календара ШСС, водећи при
томе рачуна о свим такмичарским и финансијским аспектима,
- обавља и друге послове по захтеву ИО, коме и одговара за свој рад.
4. Одбор судија
Члан 49.
Одбор судија има три члана укључујући председника. Конституисање одбора се врши на
предлог председника ИО. Одбор судија обавља послове из своје надлежности у складу са
нормама и правилима које регулише област суђења.
За свој рад Одбор судија одговара ИО ШСС.
5. Дисциплинска комисија
Члан 50.
Дисциплинска комисија има три члана укључујући председника.
Конституисање дисциплинске комисије врши се на предлог председника ШСС.
Дисциплинска комисија ради и обавља послове предвиђене дисциплинским правилником
ШСС.
За свој рад Дисциплинска комисија одговара ИО ШСС.
Члан 51.
Одбори и комисије из члана 45, 46, 48, 49 и 50 делују у складу са правилницима које доноси
ИО.

Репрезентовање шаха у Србији

IX

Члан 52.
Српски шах у међународним сусретима и односима представљају:
- шаховске репрезентације Србије,
- репрезентација Удружених савеза као и клупске екипе уколико се такмиче уз
одобрење ШСС или оквиру званичних такмичења,
- шахисти на свим међународним турнирима који су у циклусу ФИДЕ и ЕЦУ,
- представници шаховских организација као и организатори међународних такмичења у
земљи

Систем такмичења

X

Члан 53.
ШСС организује своја такмичења у екипној и појединачној конкуренцији, у складу са
системом такмичења ФИДЕ.
Национална такмичења појединачна и екипна, као највиши степен такмичења организује и
спроводи ШСС, у складу са правилником о такмичењима ШСС.
Одлуком ИО остала такмичења дају се у надлежност Удружених савеза.

XI

Стручна служба

Члан 54.
ШСС организује Стручну службу за обављање административних стручних, финансијских,
организационих, техничких и сличних послова за потребе ШСС. ИО својом одлуком, у
складу са законом може основати привредно друштво за обављање одговарајуће
привредне делатности у области трговине, маркетинга, агенцијских издавачких и сличних
послова.
Средства за рад Стручне службе обезбеђује ШСС.
ИО, на предлог генералног секретара, доноси акта којима се уређује састав и рад Стручне
службе.

XII

Финансирање

Члан 55.
Финансирање ШСС се врши на основу програма рада и финансијског плана.
ШСС има завршни рачун који садржи биланс стања и биланс успеха за сваку календарску
годину.
За остваривање својих циљева, задатака и послова, а на основу програма који прави
Стручна служба, ШСС се финансира средствима из буџета Републике Србије.
Члан 56.
ШСС остварује финансијска средства из шаховске делатности: по основу такси, котизација и
чланарина Удружених савеза и спортских организација - клубова,
- средства добијена од спонзора и донатора,
- услуге ШСС на компјутерској обради,
- приходи од међународних турнира,
- приходи са домаћих такмичења,
- камате на пласирана средства,
- остала средства остварена по основу шаховске делатности.
Члан 57.
За закониту употребу средстава по финансијском плану одговоран је председник ШСС.
Члан 58.
Сва имовина ШСС се осигурава код одговарајућег осигуравајућег друштва.

XIII

Општи акти

Члан 59.
Општи акти ШСС су Статут, правилници, одлуке и пословници о раду.
Статут је основни општи акт ШСС.
Правилници су општи акти којима се уређују шира подручја рада и активности из
надлежности ШСС.
Одлуке су општи акти којима се уређују одређена питања рада органа и тела ШСС,
остваривање задатака из појединих подручја и остала питања од посебног значаја.
Пословници о раду органа ШСС су општи акти којима се уређују задаци, састав и начин
рада појединих органа и тела.
Сви општи акти морају бити у сагласности са Законом и овим Статутом.

XIV

Јавност рада

Члан 60.
Рад ШСС се заснива на начелима потпуне јавности.
Јавност рада се остварује:
- благовременим обавештавањем јавности о активностима, одлукама и програмима
рада ШСС,
- позивањем представника средстава јавног информисња и других лица на седнице
органа и тела ШСС на којима се разматрају питања од интереса за јавност,
- организовањем конференција за штампу ради давања информација шаховској и
широј јавности о активностима ШСС на домаћем и међународном плану.
Изузетно, орган ШСС може одлучити да седницу или поједина питања разматра без
присуства јавности.
О донетим одлукама и закључцима јавност се обавештава и путем званичних обавештења.
У циљу потпунијег информисања шаховске и шире јавности о свом раду и актуелним
питањима из области шаха ШСС може издавати службено гласило.

XV

Aнти - допинг правила

Члан 61.
Допинг је у супротности са фундаменатлним принципима шаховског спорта и медицинском
етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у
спорту РепубликеСрбије.
Правила утврђује Анти - допинг агенција Републике Србије, у складу са законом о спорту.
Сви спортисти и други чланови ШСС су обавезни да се подвргну допинг контроли и да
поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти - допинг правила ШСС.
На такмичењима у надлежности ШСС могу да учествују само лица која су сагласна са
спровођење анти - допинг контроле.
За кршење анти - допинг правила,одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу
са Законом о допинга у спорту и општим актима ШСС и Међународне федерације.

XVI

Награде и признања

Члан 62.
ШСС додељује награде и признања за изузетне резултате и велики допринос у развоју и
унапређењу шаха појединцима, шаховским клубовима и другим субјектима који су
допринели развоју и унапређењу шаха.

Врсте, начин и поступак додељивања награда и признања уређује се Правилником о додели
награда и признања и одлукама Скупштине или ИО.

XVII

Престанак рада ШСС

Члан 63
ШСС престаје са радом када тако одлучи Скупштина трочетвртинском већином од укупног
броја делегата Скупштине и под условима прописаним Законом.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни орган, ради брисања из
регистра.
Имовина и обавезе ШСС прелазе на Спортски савез Србије.

XVIII

Промена Статута

Члан 64.
Предлог за промену Статута могу да поднесу: ИО, једна трећина чланова Скупштине или
Удружени савез.
Предлог за промену Статута мора бити достављен најмање 15 дана пре одржавања
Скупштине.

XIX Прелазне и завршне одредбе
Члан 65.
Постојећи органи ШСС (Извршни одбор, Надзорни одбор, председник ШСС, председник
Скупштине), радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који
су бирани односно именовани.
Удружени савез Војводине је носилац мандата за функцију председника ШСС у периоду
децембар 2013 – децембар 2017. године.
Члан 66.
Нормативна акта који доноси ИО донеће се или ускладити са овим Статутом најкасније у
року од 12 месеци од дана његовог доношења.
Члан 67.
Удружени савези и спортске организације – клубови своје статуте и друга општа акта
ускладиће са овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање са Законом о спорту.
Члан 68.
Овај Статут је усвојен на Скупштини ШСС 17. марта 2012. године и ступа на снагу осам дана
од дана објављивања на огласној табли.
Доношењем овог Статута, престаје да важи Статут ШСС од 27. фебруара 2009. године, као
и Одлука о изменама и допунама Статута од 4. децембра 2009. године.

председник Скупштине ШСС
__________________
Милутин Караклајић

