Београд, 28.децембар 2018
Број
2/II Ž – 10 /2 -1

На основу члана 63. ст. 1. и 2. Правилника о такмичењу КСС и чл. 25. и 26. Пословника о
раду Комисије за издавање дозвола за сезону КСС, Комисија за издавање дозвола за сезону
донела је на седници одржаној дана 27.12. 2018. године
ЗАКЉУЧАК
Покреће се поступак ванредне контроле Крагујевачког женског кошаркашког спортског
удружења Раднички 2016 из Крагујевца, ЕБР 05050, у погледу испуњености услова за добијање
дозволе за сезону 2018/2019 за учешће у такмичењу 2. Женска лиги Србије.
Утврђује се да је Крагујевачко женско кошаркашког спортско удружење Раднички 2016 из
Крагујевца престао да испуњава посебне персоналне, административне , односно организационе
услове према члану 60. став 1. тачка 3) -није образован интернет сајта клуба са прописаном
садржином, потребан за издавање дозволе за сезону.
Налаже се Крагујевачком женском кошаркашком спортском удружењу Раднички 2016 из
Крагујевца да се до 15.јануара 2019. године изјасни и отклони недостатке у вези члана 60. став 1.
тачка 3) образује интернет сајта клуба са прописаном садржином у складу са Законом о спорту и о
томе обавести Комисију за одобравање дозвола за сезону. Ако клуб не отклони недостатке у
остављеном року. Комисија за издавање дозволе за сезоно донеће одлуку о одузимању дозволе
за сезону, у складу са чланом 63. став 3. Правилника о такмичењу КСС.
Образложење
Крагујевачком женском кошаркашком спортском удружењу Раднички 2016 из Крагујевца
одлуком Комисије за издавање дозвола за сезону КСС бр. 2/II Ž – 10 /2 од 30.јула 2018. године
одобрен је захтев за издавање дозволе за сезону за учешће у такмичењу 2. Женска лиги Србије у
такмичарској сезону 2018/2019, којом је остављен рок да клуб најкасније до почетка такмичарске
сезоне (1.октобар 2018.) да достави доказ о испуњености утврђених Правилником о такмичењу
КСС и Пропозицијама такмичења 2. Женска лиги Србије у погледу: регистрације екипа (сениори и
млађе катеорије) и потребног броја играча; образовања интернет сајта клуба са прописаном
садржином; уписа у Националну евиденцију организација у области спорта.

Дана 23. 10. 2018. године Комисија за издавање дозвола за сезону КСС је све клубове
подсетила на ову обавезу дату у тачки 2. предметне Одлуке, и према достављеним доказима
утврдила да је клуб престао посебне персоналне, административне , односно организационе
услове према члану 60. став 1. тачка 3) – није образован интернет сајта клуба са прописаном
садржином, то је Комисија у складу са чланом 63. став 3. Правилника о такмичењу КСС утврдила
својим закључком постојање тог недостатка.
Комисија је закључила да би примерени рок за изјашњење и отклањање утврђеног
недостатка био 15.јануара 2019. године Чланом 63. став 3. Правилника о такмичењу КСС
прописана је обавеза за Комисију за такмичење да донесе одлуку о одузимању дозволе за сезону
уколико клуб не отклони утврђени недостатак у остављеном року.
На основу свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву.
Против овог закључка није допуштена жалба.
ДОСТАВИТИ:
- Клубу
- Потпредседнику за такмичење КСС
- Комесару такмичења
- Генералном секретару КСС
- Регионалном кошаркашком савезу.
КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СЕЗОНУ
Проф. др Ненад Ђурђевић, председник

