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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ковин 

„УСТАНОВА ЗА СПОРТ“ КОВИН 

26220 Ковин, ЈНА бр. 34 

Број: 1/216-2018 

Дана: 01.08.2018. године. 

 

 

 

 На основу члана 21. став 1. тачка 1). Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр., 83/05 испр. др. закона 83/14 др. закон), члана 16. 

став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Установе „Установа за спорт“ Ковин“ („Сл. лист општине 

Ковин“, бр. 15/2017 и 16/2017), члана 49. став 1. тачка 1. Статута „Установе за спорт“ Ковин, 

( "Сл.лист општине Ковин" бр.2/2018 ), од 15.01.2018. године, 

 УПРАВНИ ОДБОР „УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“ КОВИН, на седници одржаној дана 

01.08.2018. године, донео је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

„УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“ КОВИН 

 

 

Члан 1. 

 У Статуту „Установе за спорт“ Ковин,  ("Сл.лист општине Ковин" бр. 2/2018), од 

15.01.2018. године, у члану 3. став 4. мења се и гласи: 

 „Назив Установе исписује се на српском језику, ћириличним писом, мађарском језику 

и писму и румунском језику и писму:“  

 

 Став 5. брише се. 

 

Члан 2. 

 Члан 7. мења се и гласи: 

 „Печат Установе је округлог облика пречника 50 мм, са исписаним текстом: 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Ковин, „Установа за спорт“ 

Ковин, Ковин. 

 У средини печата је грб Републике Србије. 

 Текст печата из става 1. овог члана исписује се у концентричним круговима око грба 

Републике Србије, у складу са законом. 

 Текст печата исписује се на српском језику, ћириличним писмом, на мађарском  језику 

и писму и румунском језику и писму, по следећем: 

 У горњем делу печата текст се исписује на српском језику и ћириличним писмом у 

складу са ставом 1. овог члана. 

 У десном делу печата текст се исписује на мађарском језику и писму. 

 У левом делу печата текст се исписује на румунском језику и писму" 
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Члан 3. 

 У члану 9. став 3. и 4. мењају се и гласе: 

 „Текст печата исписује се на српском језику и ћириличним писмом по следећем: 

„Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Ковин, „Установа за спорт“ 

Ковин, Ковин. 

 Текст печата из става 3. овог члана исписује се у концентричним круговима.“ 

 

Члан 4. 

 После члана 12. додаје се нови наслов “Знак установе” и нови  члан 12а који гласи: 

 

„ЗНАК УСТАНОВЕ 

Члан 12а. 

 ЗНАК Установе је у облику слова С које је изведено од првобитног облика октогона. 

 Слово С је састављено од делова троугла, који су спојени у јену целину и надовезују 

се. Троуглови су обележени видним линијама. 

 Троуглови су у плавој боји, где је сваки циклично поновљен од најтамније до 

нaјсветлије плаве у четири валерска тона. 

 У средини је 3д силуета спортисте који је окренут у правцу отвореног слова С. 

 Испод слова С исписан је назив Установе ћириличним писмом плаве боје “Установа за 

спорт” Ковин.” 

  

Члан 5. 

 Члан 35. мења се и гласи: 

 "Правилником о организацији и систематизацији послова у Установи утврђују се 

радна места, опис послова који се обављају на радним местима, одређује се стручна спрема, 

односно образовање потребно за обављање послова радног места, број извршиоца, други 

посебни услови за радна одређеним пословима. 

 Називи раних мeста уносе се у правилник према називима одређеним актом Владе РС 

и подзаконским актима Министарства омладине и спорта. 

 Број извршиоца у Правилнику из става 1. овог члана утврђује се на основу одлука 

оснивача. 

Правилник из става 1. овог члана доноси директор Установе уз претходно прибављену 

сагласност Управног одбора Установе. 

 На број и структуру запослених у Установи сагласност даје Општинско веће општине 

Ковин, на основу Статута општине Ковин" 

    

Члан 6. 

  Члан 41. мења се и гласи: 

 „Именовање директора Установе врши се након спроведеног конкурсног, односно 

изборног поступка за директора заснованог на вредновању кандидата у складу са законом. 

 Конкурсни поступак спроводи Управни одбор Установе. 

 Директора Установе именује Скупштина општине Ковин. 

 Директор остварује права из радног односа у Установи, односно по основу обављања 

дужности директора у Установи даном ступања на дужност.“ 
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Члан 7. 

 Члан 42. мења се и гласи: 

 „Ако након спроведеног конкурса није извршено именовање директора или ако 

директор престане да обавља дужност пре истека времена на које је именован, до именовања 

директора у складу са чланом 41. Статута, Скупштина општине може именовати вршиоца 

дужности директора, без спровођења конкурсног поступка а најдуже до годину дана. 

 Скупштина општине може да именује вршиоца дужности директора и у случају дужег 

одсуства директора са дужности (теже болести, дуже специјализације и сл), до његовог 

повратка на рад. 

 Вршилац дужности мора да испуњава услове  који су овим Статутом одређени за 

директора. 

 Вршилац дужности директора има иста права, обавезе и одговорности као директор 

Установе" 

 

Члан 8. 

 После члана 42. додаје се члан 42а који гласи: 

„Члан 42а 

 Управни одбор Установе закључује са директором уговор о раду којим се уређују 

његова права и обавезе, док траје мандат директора. 

Ако је за директора Установе именовано лице из реда запослених у Установи, доноси 

се решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује 

одговарајуће одредбе уговора о раду. 

 О правима, обавезама и одговорностима из радног односа, односно по основу 

обављања дужности директора одлучује решењем председник Управног одбора Установе" 

 

Члан 9. 

 Члан 44. мења се и гласи: 

 „Директору престаје дужност: 

 1.истеком мандата-даном истека мандата; 

 2.поништавањем конкурсног поступка,  односно одлуке о именовању-протоком рока 

од 30 дана од правоснажности судске одлуке; 

 3.разрешењем на лични захтев-даном одређеним у акту о разрешењу; 

 4.разрешењем у другим случајевима у складу са законом-даном одређеним у акту за 

разрешење, односно даном разрешења; 

 5.престанком радног односа-даном престанка радног односа; 

 6.у другим случајевима утврђеним законом. 

 

 Разрешење директора из става 1. тачка 4. овог члана Скупштина општине извршиће: 

 1.ако обавља дужност директора супротно закону или Статуту Установе; 

 2.ако нестручним, неправилним или несавесним радом проузрокује већу штету 

Установи или тако занемарује обавезе због којих су настале или су могле настати веће 

сметње у раду Установе; 

 3.ако је против директора покренут кривични поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском 

одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора. 

 Директор престаје да остварује права из радног односа у јавној служби даном 

престанка дужности, осим у случају прописаном чланом 76. став 2. Закона о запосленима и 

јавним службама. 
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Директор коме је престала дужност остварује и дуга права у складу са законом" 

 

Члан 10. 

 У члану 66. став 1. у тачки 2. речи: „унутрашњој“ бришу се. 

  

Члан 11. 

 У члану 70. став 1. тачка 1. речи: „унутрашњој“ бришу се, а после речи: „раних места“ 

додаје се запета и речи: „по претходно прибављеној сагласности од Управног одбора 

Установе“. 

 

 У тачки 3. после речи: „раду“додаје се запета и речи: „по претходно прибављеној 

сагласности Општинског већа општине Ковин. 

 

Члан 12. 

 У члану 80. став 2. речи: „унутрашњој“ бришу се. 

 

 

Члан 13. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном добивања сагласности од стране Скупштине 

општине Ковин. 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР „УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“ КОВИН 

Број: 1/216-2018 од 01.08.2018. године 

 

 

 

                    П Р Е Д С Е Д Н И К  

        Предраг Ђондовић, дипл. тренер у спорту 

 

 


