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ШАХОСВСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
 

Кандидат за председника  
мр Саша Јевтић 

 
 

ПРОГРАМ РАДА 
 
1. Увод 
Шаховски савез централне Србије (у даљем тексту: ШСЦС) је у претходном мандату 
деловао као хомогена организација која је у јавности представљана као скуп доказаних 
људи који су у различитим епохама оставили печат кроз своје шаховско деловање.  
Иако се одавао утисак јединства и хомогености, када се ШСЦС упоређивао са осталим 
подручним савезима удруженим у Шаховски савез Србије (у даљем тексту: ШСС), право 
стање ствари је знатно другачије јер постоји одређено незадовољство међу људима и у 
срединама где се улаже много напора на развоју и популаризацији шаха, а без 
релевантних позиција за доношење одлука које су директно повезане са тим 
ангажовањем.  
Поменуто незадовољство је, између осталог, проистекло из начина рада канцеларије 
савеза, недовољне транспарентности у раду (како канцеларије, тако и комисија), 
инертности за увођење савремених решења око регистрације клубова и играча, 
недовољне информисаности најодговорнијих људи око свих шаховских дешавања 
унутар територије коју покрива ШСЦС, недовољног ангажовања за иновативним 
решењима која би поправила ситуацију у различитим аспектима шаха и подигла 
рејтинг шаха као спорта итд. 
Сматрам да је, од стране највиших представника савеза, превише енергије уложено у 
одбрану интереса ШСЦС у органима ШСС а да је премало енергије уложено у 
равномеран развој шаха на комплетној територији ШСЦС, те да се успехом савеза 
представљају појединачне светле тачке на мапи централне Србије, а да је при том 
улога савеза у квалитетном раду и успесима у одређеним срединама, мала или 
занемарљива.  
Из горе наведених разлога изражавам своје незадовољство радом савеза у протеклом 
периоду, подносим кандидатуру за место председника ШСЦС и сматрам да у свим 
аспектима рада савез може много одговорније, транспарентније и боље да обаваља 
свој посао, а уколико добијем подршку делегата скупштине ШСЦС обећавам да ће се то 
и остварити.     
  
2. Систем такмичења 
2.1. Лигашки систем такмичења 
Иако сам то предлагао још 2010. год. најуже руководство ШСЦС није сматрало за 
сходно да предлог реорганизације лигашког такмичења на нивоу ШСС изнесе и 
довољно образложи пред органима ШСС. Залажем се да се као први степен такмичења 
формира Прва лига Србије са максимално 10 клубова а као други степен такмичења 
јединствена Друга лига Србије са 12 клубова. Сваки од подручних савеза би ниже лиге 
организовао по свом нахођењу у зависности од броја регистрованих клубова.  
На територији централне Србије би остала Прва лига централне Србије, која би била 
највиши степен унутар нашег савеза, имала би 12 клубова, представљала би трећи 
степен такмичења и давала нашег представника у Другој лиги Србије. 
Ниже лиге (садашње Друга лига ЦС исток и запад и 4 групе Треће лиге ЦС) су у 
претходном периоду претрпеле одређене промене у систему такмичења које су 
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поделиле клубове и шаховске раднике на присталице и противнике новог система 
такмичења. 
Мишљења сам да систем такмичења у нижим лигама није најбољи и да постоји пуно 
простора за унапређење, а пре свега у интересу шаха и шахиста. Уколико се код 
одређеног система такмичења, искључиво посматра финансијски аспекат по клубове 
може доћи до занемаривања шаховских аспеката и погрешних закључака. 
Обзиром на остељивост ове теме ја бих, као председник савеза, формирао радно тело, 
које би се озбиљно позабавило овом темом и узимајући у обзир све релевантне 
чињенице (регуларност такмичења, број и структуру играча у екипи, начин одржавања 
такмичења, могућност финансирања од стране локалних спортских савеза и сл.) дошао 
до најбољег могућег система који би уз детаљна образложења и анализе био јавно 
доступан пре коначног усвајања од стране Управног одбора ШСЦС и исти би почео да 
важи од такмичарске 2015. год. 
2.2. Куп систем такмичења 
Сматрам да и код Куп такмичења треба доћи до одређених промена које ће наступити 
након промена лигашког система такмичења. 
На нивоу централне Србије предлажем организацију Финала Купа ЦС, као јединственог 
турнира на коме би се играло 7 кола по швајцарском систему (4 пансион дана, среда-
недеља, 1+2+1+2+1) где би се 5 првопласираних екипа квалификовало за Куп Светозара 
Глигорића (Финале Купа Србије), на коме директно право учешћа имају само екипе из 
Прве лиге Србије. На Финалу Купа ЦС директно право учешћа имале би екипе са 
територије ЦС а које су чланови Друге лиге Србије и по три првопласиране екипе из 
сваког округа који ће организовати своје квалификационе турнире на својој територији. 
2.3. Омладинска лига Србије 
Веома је важно на нивоу ШСС инсистирати на формирању Омладинске лиге Србије, као 
првог степена такмичења у омладинској конкуренцији. Лига би се рејтинговала и на тај 
начин би најбољи млади шахисти Србије добили још један турнир а клубови могућност 
да оправдају улагања у младе играче кроз приказивање резултата на државном нивоу 
код тражења средстава од локалних спортских савеза. Сваки од подручних савеза имао 
би своју омладинску лигу која би била други степен такмичења. 
2.4. Појединачни шампионати 
Залагаћу се у ШСС за промену система појединачних шампионата, како би државни 
шампионати добили на значају и како би смо омогућили да сви најјачи шахисти из 
Србије на њима учествују. Сматрам да се мора организовати једно полуфинале 
првенства Србије са кога би играчи изборили пласман на државно првенство, док сваки 
од подручних савеза треба да организује квалификације за полуфинале првенства 
Србије. 
 
3. Рад Комисија 
За све Комисије које се буду формирале у оквиру ШСЦС морају бити урађени 
Правилници, који ће бити усвојени од стране УО и који ће на јасан и недвосмислен 
начин утврдити све аспекте рада Комисија. 
3.1. Такмичарска комисија 
Такмичарска комисија као једна од најважнијих Комисија мора утврдити јасне 
принципе рада у виду одређивања места и избора хотела за одржавање такмичења у 
надлежности савеза. Рад ове комисије мора бити максимално транспарентан. 
3.2. Судијска комисија 
Судијска комисија мора радити на повећању броја судија и њиховом константном 
образовању путем семинара, едукација и објављивања материјала на сајту савеза. Не 
сме се дозволити да се одржавају Куп или лигашка такмичења а да бар 7 дана унапред 
није објављена листа судија за сваки појединачни меч или такмичење. 
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Како би се омогућило судијама напредовање и освајање међународних титула 
заложићу се да се у време четворогодишњег мандата организује бар 1 семинар за 
ФИДЕ судије на територији Србије или да се исти организује путем интернета, али на 
српском језику. 
3.3. Комисија за кадетски и омладински шах 
Ова Комисија има велики значај а у претходном периоду није имала неке веће 
активности. Комисија треба да буде консултована и даје предлоге везане за све 
активности и такмичења међу кадетима и омладинцима. Потребно је озбиљно 
преиспитати модел организовања кадетских и омладинских првенстава на нивоу ШСЦС 
и размислити о увођењу истог темпа игре (а самим тим и рејтинговања такмичења) као 
што је случај са Кадетским првенством Србије. Такође је потребно осмислити начин 
како да се спречи осипање младих играча са њиховим одрастањем јер је пракса 
показала да након завршетка основне школе јако мали проценат младих играча остаје 
у шаху. 
3.4. Тренерска комисија 
Формирање ове Комисије је неопходност, обзиром да велики број шахиста по разним 
срединама, ради са младима, а да због непостојања адекватног лиценцирања и 
рангирања тренера, нису у могућности да остваре одређене принадлежности код 
спортских савеза на локалном нивоу.  
3.5. Дисциплинска комисија 
Дисциплинска комисија, уколико буде било потребно, мора много експедитивније да 
решава све случајеве у интересу заштите шаха и шахиста. Не сме се дозволити да 
појединачни случајеви по више месеци или чак година остану без изјашњавања и 
доношења одлука по спорним питањима. 
3.6. Комисија за правна питања 
Радиће на променама одредаба Статута које се тичу заступљености делегата у 
Скупштини ШСЦС која мора адекватније одређивати заступљеност округа у Скупштини 
у зависности од снаге самог округа. 
Такође, ова комисија треба да буде сервис свим осталим Комисијама приликом израде 
Правилника. Један од веома важних Правилника који се треба урадити је и Правилник 
о категоризацији и то на нивоу ШСС, који мора давати могућност освајања категорија и 
на основу званично објављеног рејтинга уз задржавање, али обавезну модификацију, 
старог начина освајања категорија путем категорних турнира или појединачних 
резултата на турнирима. 
 
4. Седиште и рад канцеларије 
Седиште канцеларије је једно од кључних питања. Сматрам да је логично да седиште 
канцеларије савеза буде географски на територији савеза и да се на томе треба радити. 
Са друге стране, финансирање рада канцеларије и службеног лица (секретара) савеза је 
веома важно и не сме довести у питање нормално функционисање и финансирање 
активности из плана рада савеза. Уколико се изнађе могућност за несметано 
функционисање канцеларије и службеног лица ван Београда а на локацији која 
географски гравитира средини централне Србије седиште канцеларије биће 
измештено. До тада, седиште канцеларије остало би у Београду. 
Рад канцеларије и службеног лица (секретара) савеза мора у наредном периоду бити 
много бољи, транспарентнији и одговорнији. Канцеларија мора бити сервис окрузима 
и клубовима, са јасно дефинисаним правима, начином рада и радним временом.  
Пуно пажње се мора посветити и прављењу календара такмичења која мора бити 
усклађен са свим важнијим такмичењима у оквиру ЕШУ и ФИДЕ, као и са значајнијим 
ОПЕН турнирима у окружењу. 
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5. Шах у школе 
Иако се на Кадетским првенствима ШСЦС окупља солидан број такмичара и пратилаца, 
финансирање њихових наступа се углавном своди на ентузијазам родитеља или иде на 
терет ионако финансијски сиромашних клубова. Обзиром да деца наступајући на 
првенству централне Србије, а затим и на првенству Србије, поред свог града 
представљају и своју школу неопходно је наћи системско решење како би се школе, а 
нарочито оне у којима је шах уведен као изборни предмет, обавезале да финансирају 
наступе својих представника као што то чине из других спортова или предмета. 
Сматрам да по овом важном питању није ништа урађено и залагаћу се да се на 
релацији Спортског савеза Србије, Савеза за школски спорт и Шаховског савеза Србије 
дође до решења овог проблема које је капитално важно за будућност шаха у Србији. 
Такође, трудићу се да примере добре праксе са територије централне Србије, везане за 
рад са младима, инфилтрирамо у све округе како би подигли квантитет, а самим тим и 
квалитет шаха међу младима. 
 
6. Деловање у органима ШСС 
Као нови председник ШСЦС наставио бих у ШСС политику претходног руководства, 
бранећи интересе нашег савеза и интересе шаха и шахиста. Нећу дозвољавати да било 
чији лични интереси условљавају прављење одређених штетних копромиса међу 
подручним савезима, а који ће за резултат имати негативне последице по шах и 
шахисте. 
Доста снажније и енергичније ћу се борити за све пројекте који су важни за развој шаха 
у Србији.  
Нарочито важним сматрам рад на пројекту увођења шаха, као изборног предемта, у 
свим основним школама на територији Србије и опремања школа шаховским 
реквизитима и уџбеницима. На овом пројетку, који би као нашу иницијативу, 
спроводио ШСС, сарађивали би са свим надлежним државним институцијама. 
 
7. Основна програмска начела 
-Транспарентнији и одговорнији рад савеза и канцеларије; 
-Решавање питања седишта канцеларије савеза; 
-Модернизација рада савеза и вођења евиденције о клубовима и играчима; 
-Реорганизација система такмичења, како екипних, тако и појединачних; 
-Увођење Омладинске лиге Србије; 
-Формирање тренерске комисије као веома важног фактора развоја; 
-Израда Правилника за рад свих Комисија у оквиру савеза и њихов транспарентан рад; 
-Залагање за много већу сарадњу ШСС и надлежног министарства; 
-Статусно решавање питања финансирања такмичара на кадетским првенствима; 
-Увођење примера добре праксе на целу територију савеза; 
-Снажна борба у органима ШСС за заштиту интереса ШСЦС и права свих шахиста; 
-Организација по једног семинара за судије и тренере за добијање ФИДЕ титула; 
 
 
 

 

кандидат за председника ШСЦС 
мр Саша Јевтић 
 
______________ 


