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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О „УСТАНОВИ ЗА СПОРТ“ КОВИН И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

 

 

Назив: „Установа за спорт“ Ковин 

Адреса: ЈНА 34, Ковин 

Матични број: 08969221 

ПИБ: 110650893 

Адреса електронске поште: sportkovin@gmail.com 

 

Овлашћено лице за потпуност и тачност података из Информатора о раду 

“Установе за спорт“ Ковин је директор Дејан Јањевић. 

Датум првог објављивања Информатора о раду: 1. октобар 2022. године 

Интернет страница „Установе за спорт“ Ковин : https://www.sportkovin.rs/index.php 

Друштвена мрежа „Установе за спорт Ковин: https://www.facebook.com/Ustanova-za-sport-

Kovin-2368819370061481 

 

Заинтересована лица могу извршити увид у Информатор о раду и добити штампану копију 

Информатора о раду „Установе за спорт“ Ковин у седишту Установе, на адреси ЈНА бр. 

34, Ковин. 

Информатор је објављен на званичној интернет страници „Установе за спорт“ Ковин: 

https://www.sportkovin.rs/index.php , на којој се може преузети електронска верзија 

информатора. 

Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу  

информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 5420/07, 104/2009, 

36/2010 и 105/2021) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа 

(„Службени гласник РС“ број 68/2010 10/2022 – др. упутство). 
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https://www.sportkovin.rs/index.php
https://www.facebook.com/Ustanova-za-sport-Kovin-2368819370061481
https://www.facebook.com/Ustanova-za-sport-Kovin-2368819370061481
https://www.sportkovin.rs/index.php
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II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА „УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“ КОВИН 

 

  

 

 
НАДЗОРНИ ОДБОР 

                                                   

 

          

 

 

 

 

 

          НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИОЦИ 

 

 

 

Планиране активности у 2021. години реализовало је петоро стално запослених и 

једно лице ангажовано на привременим и повременим пословима. Поред директора, који 

представља и заступа Установу и обавља радне задатке у складу са општим и 

појединачним актима, у Установи су запослени: самостални финансијско – 

рачуноводствени сарадник - за област финансија и рачуноводства, техничар 

инвестиционог и техничког одржавања - за инвестиционо и техничко одржавање 

спортских објеката, сарадник за физичку културу и спорт - за планирање и реализацију 

спортских програмских активности и инструктор - рекреатор - за организацију и 

демонстрацију рекреативних спортских активности и организацију функционисања 

спортских објеката.  

Због привремених и повремених послова током 2021. године, а због реализације свих 

планираних активности, Установа је ангажовала лице за извршавање послова који нису 

систематизовани актом.  

Називи радних места извршилаца и описи послова усклађени су са подзаконским актима 

Министарства омладине и спорта и са прописаним делатностима Установе.  

 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

УПРАВНИ ОДБОР 
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Р. 

бр. 

Име и презиме запосленог Стручна 

спрема 

Радно место 

    

1. 

 

ДЕЈАН ЈАЊЕВИЋ 

висока спрема 

дипл. менаџер 

240 ЕСПБ 

 

Директор 

   

2. 

 

ПРЕДРАГ ЂОНДОВИЋ 

висока спрема 

дипл. тренер 

180 ЕСПБ 

 

Инструктор – 

рекреатор 

              

3. 

 

 

 

 

ЖАРКО РОДИЋ 

 

виша спрема 

тренер 

180 ЕСПБ 

 

Сарадник за 

физичку културу и 

спорт 

  

4. 

 

          

 

 

 

СУЗАНА ЈАРИЋ ЂЕРИЋ 

 

висока спрема 

дипл. менаџер 

240 ЕСПБ 

 

Самостални 

финансијско-

рачуноводствени 

сарадник 

                

  5.           

 

 

 

      

ЗОРАН МИЛИЈАНОВИЋ 

 

средња стручна    

спрема 

(гимназија) 

 

Техничар 

инвестиционог и 

техничког одржавања 

 

 

 

 

III ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

 

Органи „Установе за спорт“ Ковин су: 

 

1. Директор 

2. Управни одбор 

3. Надзорни одбор 

 

 

Директор: 

Директора Установе именује и разрешава оснивач – Скупштина општине Ковин. Директор 

Установе именује се на период од четири године, на основу јавног конкурса, уз могућност 

поновног избора. Конкурсни поступак за избор директора спроводи Управни одбор 
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Установе. Директор остварује права из радног односа у Установи, односно по основу 

обављања дужности директора у Установи даном ступања на дужност. 

 

Директор Установе је Дејан Јањевић, дипломирани менаџер 

Телефон: 013/741-014 

 

Директор Установе:  

1. Представља и заступа Установу; 

2. Организује и руководи процесом рада и води пословање Установе; 

3. Прати учинак запослених и спроводи корективне мере; 

4. Одговара за законитост рада Установе; 

5. Предлаже Годишњи програм рада Установе и предузима мере за његово 

спровођење; 

6. Предлаже Годишњи финансијски план прихода и примања и расхода и издатака 

Установе; 

7. Подноси Извештај о раду и резултатима пословања; 

8. Предлаже годишњи Извештај о раду и пословању Установе; 

9. Извршава одлуке Управног одбора; 

10. Доноси акт о организацији и систематизацији послова уз сагласност Општинског 

већа општине Ковин; 

11. Одлучује о појединачним актима, обавезама и одговорностима запослених у складу 

са законом и другим општим актима; 

12. Предлаже акте које доноси Управни одбор Установе; 

13. Закључује Уговоре са трећим лицима у име Установе; 

14. Формира одборе и комисије за поједине послове, утврђује њихов број и састав; 

15. Одговара за преузете финансијске обавезе Установе; 

16. Одговара за законитост плаћања са рачуна Установе; 

17. Одговара за благовременост израде годишњег финансијског извештаја Установе; 

18. Одговара за придржавање одредби Одлуке о буџету општине Ковин које се односе 

на обавезе индиректних корисника новчаних средстава; 

19. Доноси план јавних набавки; 

20. Предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању; 

21. Извршава судске одлуке које се односе на Установу; 

22. Стара се о спровођењу мера безбедности и здравља на раду и мера противпожарне 

заштите; 

23. Одобрава службена путовања запосленима у Установи; 

24. Присуствује седницама Управног и Надзорног одбора без права одлучивања; 

25. Доноси упутства за рад запослених и издаје радне налоге; 

26. Спроводи одлуке Скупштине општине Ковин које се односе на Установу; 

27.  Обавља и друге послове утврђене законом и другим општим актима Установе. 

 

 

Управни одбор: 

Управни одбор „Установе за спорт“ Ковин именује и разрешава оснивач – Скупштина 

општине Ковин. Управни одбор Установе има три члана – председника и два члана, од 

којих је један представник запослених у Установи. Члана Управног одбора из реда 
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запослених именује Скупштина општине Ковин на предлог запослених. Мандат 

председника и чланова Управног одбора траје четири године. Председник и чланови 

Управног одбора имају накнаду за рад у складу са оснивачким актом Установе. 

 

Чланови Управног одбора Установе су: 

1. Предраг Ђондовић 

2. Сафет Хаџалић 

3. Предраг Стојановић 

 

 

Управни одбор је орган управљања Установом и обавља следеће послове: 

1. Доноси Статут Установе; 

2. Доноси друге опште акте за које је надлежан по Статуту; 

3. Одлучује о пословању Установе; 

4. Доноси годишњи програм рада Установе; 

5. Доноси годишнји финансијски план; 

6. Доноси инвестиционе одлуке; 

7. Доноси одлуку о прибављању и отуђивању основних средстава; 

8. Одлучује о расподели остварене добити и покрићу губитака уз сагласност оснивача; 

9. Усваја извештај о пословању Установе и финансијски извештај; 

10. Одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом, одлукама оснивача и општим 

актима Установе; 

11. Закључује уговор о раду са директором, односно ВД директора Установе; 

12. Доноси пословник о свом раду; 

13. Обавља и друге послове утврђене законом. 

За обављање послова из своје надлежности, Управни одбор одговара оснивачу. 

 

 

Надзорни одбор: 

Надзорни одбор „Установе за спорт“ Ковин именује и разрешава оснивач – Скупштина 

општине Ковин. Надзорни одбор Установе има три члана – председника и два члана, од 

којих је један представник запослених у Установи.  Мандат чланова Надзорног одбора 

траје четири године. Председник и чланови Надзорног одбора имају накнаду за рад у 

складу са оснивачким актом Установе. 

 

Чланови Надзорног одбора Установе су: 

1. Зоран Милијановић 

2. Синиша Думитру 

3. Дејан Лазаревић 

 

Надзорни одбор је орган надзора у Установи и обавља следеће послове: 

1. Врши надзор над пословањем Установе; 

2. Прегледа извештај о пословању Установе и завршни рачун и утврђује да ли су 

сачињени у складу са законом и другим финансијско-рачуноводственим 

прописима; 
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3. Прегледа пословне књиге Установе и даје мишљење о ваљаности вођења 

пословних књига; 

4. Разматра извештаје ревизора, налазе и записнике буџетског инспектора; 

5. Доноси пословник о свом раду; 

6. Обавља и друге послове у складу са законом. 

За послове из своје надлежности, Надзорни одбор одговара оснивачу. 

 

 

 

IV ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 

Уређење јавности рада „Установе за спорт“ Ковин регулисано је Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за објављивање информатора о раду 

државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/2010 и 10/2022 – др. упутство). 

 

Рад Установе је јаван, а јавност рада остварује се: јавношћу рада Управног и Надзорног 

одбора, подношењем извештаја о пословању Установе, објављивањем финансијског 

извештаја Установе, објављивањем општих аката Установе и доставом информација по 

Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Установа ставља на увид 

све информације од јавног значаја које су у поседу и делокругу њеног рада, а нису 

означене као тајна у смислу прописа који регулишу тајност података и заштиту података о 

личности. 

 

1. ПИБ: 110650893 

2. Радно време „Установе за спорт“ Ковин: радним данима од 7.00 – 15.00 часова  

3. Адреса Установе: ЈНА 34, Ковин, а адреса за пријем електронске поште је 

sportkovin@gmail.com ; контакт телефон: 013/744-899 

4. Директор Дејан Јањевић је овлашћена особа за сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима; контакт телефон: 013/741-014 

5. Идентификациона обележја за праћење рада органа се не примењују. 

6. Идентификациона обележја запослених у „Установи за спорт“ Ковин који по 

природи свог посла могу доћи у контакт са грађанима се не примењују. 

7. Објекти „Установе за спорт“ Ковин нису прилагођени особама са инвалидитетом 

8. Аудио и видео снимање објеката које „Установа за спорт“ Ковин користи 

омогућено је уз дозволу Директора Установе. 

 

 

 

 

 

mailto:sportkovin@gmail.com
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V СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

Од оснивања „Установе за спорт“ Ковин нису тражене информације од јавног 

значаја подношењем захтева за приступ информацији од јавног значаја. 

 

 

VI ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

Надлежности „Установе за спорт“ Ковин уређене су Одлуком o оснивању 

„Установе за спорт“ Ковин Скупштине оппштине Ковин број 022-68/2017-I од 21. 

децембра 2017. године и Статутом „Установе за спорт“ Ковин – пречишћен текст број 

1/306-2018 од 3. октобра 2018. године. 

Поменути документи налазе се на званичној интернет страни Установе - 

https://www.sportkovin.rs/index.php/dokumenta 

 

Поред послова обухваћених претежном делатношћу (93.11 Делатност спортских објеката), 

Установа обавља и следеће делатности: 

- 55.3  Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице 

- 68.2  Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

- 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско 

саветовање 

- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт 

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

- 82.30  Организовање састанака и сајмова 

- 84.12 Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, 

услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног 

социјалног осигурања 

- 85.51 Спортско и рекреативно образовање 

- 90.01 Извођачка уметност 

- 93.19 Остале спортске делатности 

- 93.21 Делатност забавних и тематских паркова 

- 93.29 Остале забавне и рекреативне активности 

- 96.04 Делатност неге и одржавања тела 

 

„Установа за спорт“ Ковин обавља делатности управљањем непокретностима које су јој 

дате на коришћење, а на основу посебних уговора закључених између Општине Ковин и 

„Установе за спорт“ Ковин. Установа обавља послове одржавања и управљања повереним 

спортским објектима на начин којим се обезбеђује несметан рад корисника ових објеката 

и терена. Такође се бави опремањем спортских објеката и терена, као и обезбеђивањем 

квалитетних предуслова за функционисање свих видова спорта, а све у складу са 

прописима из области спорта. 

https://www.sportkovin.rs/index.php/dokumenta
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VII ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

„Установа за спорт“ Ковин поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и 

овлашћења утврђених Одлуком о оснивању „Установе за спорт“ Ковин („Сл. лист 

општине Ковин“ бр.15/2017) и Статутом „Установе за спорт“ Ковин („Сл. лист општине 

Ковин“, бр. 2/2018). Установа своје обавезе извршава у складу са Програмом пословања 

Установе за 2021. годину, који је усвојен од стране Скупштине општине Ковин.  

 

 

 

VIII ПРОПИСИ КОЈЕ  „УСТАНОВА ЗА СПОРТ“ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 

 

 

ЗАКОНИ: 

 - Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 149/2020 и 118/2021),  

 - Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС, бр. 149/2020, 

40/2021 и 100/2021), 

- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019), 

- Закон о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13-2017 

– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 

 - Закон о спорту („Сл. гласник“ РС“ број 10/2016) 

- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 

– испр.др. закона, 83/2005 – испр. др. закона, 83/14 – др. закон) 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/2001, 

62/2006 – др. закон, 63/2006 –испр. др. закона, 116/2008 –др.закони, 92/2011, 99/2011 – др. 

закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – др. закон) 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 

120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) 

- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/2018 ) 

- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 73/2019, 44/2021 – др. закон) 

- Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020) 

- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, број 36/2010) 

- Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“, број 52/2021) 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 – др. закон ) 
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УРЕДБЕ:  

-Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 

21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, и 59/2015, 159/2020) 

-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  

(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба, 30/2002, 32/2002-исправка, 69/2002, 

78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 

105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 

60/2007, 91/200, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 

108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 

124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. 

закон, 157/2020 – др. закон) 

 

ОДЛУКЕ: 

-Одлука о буџету Општине Ковин за 2021. годину 

 

ПРАВИЛНИЦИ: 

-Правилник о раду „Установе за спорт“ Ковин, бр. 1/123-2020 од 25. августа 2020. године 

-Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим 

примањима запослених у „Установи за спорт“ Ковин, број 1/20-2021 од 25. Јануара 2021. 

године  

-Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у „Установи за спорт“ Ковин, 

број 1/146-2020 од 2. октобра 2020. године 

-Правилник о организацији и систематизацији послова у „Установи за спорт“ Ковин, број 

1/115-2021 од 7. септембра 2021. године 

-Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе 

и документарног материјала, број 1/144/2021 од 23. новембра 2021. године 

-Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, број 

1/145-2021 од 23. новембра 2021. године 

 

 

 

IX УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА „УСТАНОВА ЗА СПОРТ“ КОВИН 

 

 

„Установа за спорт“ Ковин је реализовала све планиране активности у 2021. 

години, како на редовном одржавању објеката, тако и улагањем у нове садржаје и опрему, 

чиме је подигнут ниво функционалности пружених услуга нашим корисницима.  

„Установи за спорт“ Ковин поверени су на коришћење и управљање следећи објекти: 

1. Зграда за спорт и физичку културу 

2. Зграда за мале спортове 

3. Отворени терени за мали фудбал, рукомет и кошарку 
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Зграда за спорт и физичку културу: 

Налази се у склопу Основне школе „Ђура Јакшић“, која је користи за спровођење наставе 

физичког образовања и васпитања. Зграда је опремљена и одговара свим стандардима за 

такмичарске и тренажне процесе спортских клубова – кошарка, одбојка, рукомет. У њој се 

одржавају и приредбе, сусрети манифестационог карактера, едукативни, образовни и 

забавни програми, као и програми Спортског савеза општине Ковин. У склопу Зграде 

налазе се и конференцијска сала, четири свлачионице, просторије за судије и делегате. У 

слободним терминима, према утврђеном распореду, користе је грађани за задовољење 

својих потреба у спортско-рекреативним активностима. У Згради за спорт и физичку 

културу постоји 15 термина, не рачунајући викенд, када се одигравају првенствене и 

пријатељске утакмице. Сви термини су коришћени.  

 

 

Зграда за мале спортове: 

Овај мултифункционални објекат је на услузи свим грађанима који упражњавају спортскe 

активности, тимски или индивидуално. Зграда се простире на око 630м2 у два нивоа: у 

приземљу су велика и мала сала са свлачионицама и теретана са 17 справа, док се на 

другом нивоу налазе конференцијска сала, помоћна сала за шах са бифеом, кардио сала са 

шест справа, као и радне просторије „Установе за спорт“ Ковин и Спортског савеза 

општине Ковин. Две хале са татами подлогом, кардио сала, теретана, шах сала, су у току 

2021. године максимално искоришћени у складу са важећим мерама и утврђеним 

распоредом. Опремљеност теретане и кардио сале справама је максимална и по високим 

стандардима, што свим корисницима омогућава квалитетно вежбање и задовољење 

потреба у спортским активностима. Корисницима је на располагању стручно лице – 

фитнес инструктор. У Згради за мале спортове, у све три сале, на располагању је укупно 

35 термина, које спортске организације редовно користе. Термини у малој и великој сали 

распоређени су на основу потреба спортских клубова и удружења, док се код коришћења 

теретане и кардио сале води рачуна о динамици и броју корисника у оквиру једног 

термина.  

 

 

Отворени терени кошарку, мали фудбал и рукомет: 

Отворени терени су, поред задовољења потреба клубова, доступни грађанима оба пола и 

свих узраста, од преподневних до касних вечерњих сати. На њима се одржавају разни 

турнири свих категорија, кампови, манифестациони сусрети, школска такмичења, а 

реализује се и програм Спортског савеза општине Ковин.  
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X ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

 

            Заинтересовано физичко или правно лице може усменим (на адреси ЈНА 34, Ковин, 

од 07.00 - 15.00 часова), телефонским (013/744-899, такође радним данима од 07.00 - 15.00 

часова) или електронским путем (sportkovin@gmail.com) да добије информацију о 

услугама које „Установа за спорт“ Ковин пружа, као и о статусу поступка и ценама 

услуга.  

 

„Установа за спорт“ Ковин омогућава реализацију тренажних и такмичарских активности 

организација у области спорта, а у складу са Одлуком о одобравању бесплатног 

коришћења у спортским салама и спортским објектима за спортске активности и 

тренирање учесницима у систему спорта на територији општине Ковин за 2021. годину. 

Са корисницима термина, председница Општине закључује уговор. Распоред термина 

видно је истакнут на огласним таблама спортских објеката. За ванредне потребе за 

терминима организација у области спорта, поступа се по писаном захтеву. 

 

 

 

XI ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

 

У току 2021. године, на основу примљених захтева и утврђене доделе термина, број 

реализованих термина спортским клубовима је следећи: 

 

 Зграда за спорт и физичку културу: 

 

1. МРК Раднички Ковин 160 термина 

2. ЖКК Ковин 120 термина 

3. КК Раднички Ковин 120 термина 

4. ОК Баваниште 160 термина 

5. Спортски савез општине Ковин 120 термина 

 

 Зграда за мале спортове:  

 

1. Карате клуб Раднички 760 термина 

2. Пилатес 120 термина 

3. Корективна гимнастика 160 термина 

4. Академија „Витез“ 200 термина 

5. КБВ „Мали змај“ 120 термина 

6. МК „Ко-Ма“ 40 термина 

7. Терапеутске вежбе 80 термина 

8. ШК Раднички 120 термина 

mailto:sportkovin@gmail.com
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Теретану и кардио салу је у 2021. години користило укупно 784 корисника, од тога 640 

мушкараца и 144 жене. 

 

 

 

XII ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

 

Укупни приходи „Установе за спорт“ Ковин у 2021. години износили су 

22.240.713,68 динара и састојали су се од прихода из буџета општине Ковин.  

Укупни расходи „Установе за спорт“ Ковин у 2021. години износили су 22.240.713,68 

динара  и састојали су се из расхода буџетских средстава. 

 

 

Конто Опис План Извршење % Преостало 
411 Плате, додаци и накнаде запослених  

( зараде ) 
4.300.000,00 3.809.258,43 89 490.741,57 

411111 Зарада бруто 1 4.300.000,00 3.809.258,43 89 490.741,57 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
716.000,00 634.241,51 89 81.758,49 

412111 Пио 495.000,00 438.064,72 88 56.935,28 

412211 Здравствено осигурање 221.000,00 196.176,79 89 24.823,21 

413 Накнаде у натури 40.400,00 40.400,00 100 0,00 

413142 Поклони за децу запослених 40.400,00 40.400,00 100 0,00 

414 Социјална давања запосленима 604.521,00 530.131,46 88 74.389,54 

414314 Помоћ у случају смрти запосленог или 
члана уже породице 

250.521,00 201.361,56 80 49.159,44 

414419 Остале помоћи запосленим радницима 354.000,00 328.769,46 93 25.230,54 

415 Накнаде трошкова за запослене 322.800,00 317.155,53 98 5.644,47 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и 

са посла 
322.800,00 317.155,53 98 5.644,47 

416 Јубиларне награде запосленима 596.673,10 596.673,10 100 0,00 

416111 Јубиларне награде запосленима 596.673,10 596.673,10 100 0,00 

421 Стални трошкови 2.018.960,00 1.939.627,41 96 79.331,59 

421111 Трошкови платног промета 60.000,00 41.281,24 69 18.718,76 

421211 Електрична енергија 40.000,00 0,00 0 40.000,00 

421221 Енергетске услуге – гас 1.404.000,00 1.403.015,04 100 984,96 

421311 Комуналне услуге 172.999,00 165.496,94 96 7.502,06 

421411 Телефонске услуге 35.000,00 33.002,43 94 1.997,57 

421412 Услуге интернета 36.000,00 36.000,00 100 0,00 

421414 Услуге мобилног телефона 60.000,00 53.524,09 89 6.475,91 

421511 Осигурање зграда 153.126,00 153.125,47 100 0.53 

421513 Осигурање опреме 4.680,00 4.679,40 100 0,60 

421521 Осигурање запослених 12.960,00 12.960,00 100 0,00 

421522 Здравствено осигурање запослених 21.895,00 21.895,00 100 0,00 

421911 Радио-телевизијска претплата 18.300,00 14.647,80 80 3.652,00 

422 Трошкови путовања 29.700,00 27.597,20 93 2.102,80 

422111 Дневнице за службено путовање 9.700,00 9.700,00 100 0,00 

422194 Накнада за употребу сопственог возила 20.000,00 17.897,20 89 2.102,80 

423 Услуге по уговору 3.960.000,00 3.956.254,86 100 3.745,14 

423212 Услуге за одржавање софтвера 144.000,00 144.000,00 100 0,00 

423221 Услуге одржавања рачунара 100.800,00 100.800,00 100 0,00 

423321 Котизација за семинаре 14.000,00 13.980,00 100 20,00 

423419 Услуге штампања 48.150,00 48.150,00 100 0,00 
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423539 Остале правне услуге 420.000,00 420.000,00 100 0,00 

423591 Накнаде члановима управних, 
надзорних одбора и комисија 

130.000,00 129.287,58 99 712,42 

423599 Остале стручне услуге 2.039.100,00 2.038.287,80 100 812,20 

423621 Угоститељске услуге 5.000,00 4.975,00 100 25.00 

423711 Репрезентација 150.000,00 149.858,00 100 142,00 

423911 Остале опште услуге 908.950,00 906.916,48 100 2.033,52 

424 Специјализоване услуге  5.053.912,00 5.047.324,80 100 6.587,20 

424231 Услуге спорта 411.412,00 404.880,00 98 6.532,00 

424911 Остале специјализоване услуге 4.642.500,00 4.642.444,80 100 55.20 

425 Текуће поправке и одржавање 2.972.077,00 2.953.090,21 99 18.986,79 

425111 Зидарски радови 92.860,00 92.860,00 100 0,00 

425112 Столарски радови 567.384,00 567.384,00 100 0,00 

425113 Молерски радови 628.350,00 628.350,00 100 0,00 

425115 Радови на водоводу и канализацији 8.000,00 8.000,00 100 0,00 

425117 Електричне инсталације 720.206,00 701.220,00 97 18.986,00 

425118 Радови на комуникацијским 
инсталацијама 

23.200,00 23.200,00 100 0,00 

425119 Остале услуге и материјали за текуће 
поправке и одржавање 

874.657,00 874.656,21 100 0,79 

425229 Остале поправке и одржавање 

административне опреме 

21.600,00 21.600,00 100 0,00 

425263 Текуће  поправке и одржавање 
административне опреме 

35.820,00 35.820,00 100 0,00 

426 Материјал 983.020,00 968.305,62 99 14.714,38 

426111 Канцеларијски материјал  135.691,00 135.691,00 100 0,00 

426121 Расходи за радну униформу 120.000,00 112.680,00 94 7.320,00 

426124 ХТЗ опрема 12.200,00 12.200,00 100 0,00 

426131 Цвеће и зеленило 172.730,00 172.730,00 100 0,00 

426311 Стручна литература за потребе 
запослених 

54.900,00 54.900,00 100 0,00 

426411 Бензин 10.000,00 9.929,02 99 70.98 

426631 Материјали за спорт 271.579,00 271.160,80 100 418.20 

426819 Остали материјали за одржавање 

хигијене 
26.000,00 25.888,00 100 112,00 

426913 Алат и инвентар 14.820,00 14.820,00 100 0,00 

426919 Остали материјали за посебне намене 165.100,00 158.306,80 96 6.793,20 

482 Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали  
5.000,00 0,00 0 5.000,00 

482251 Судске таксе 5.000,00 0,00 0 5.000,00 

512 Машине и опрема 1.411.987,00 1.370.853,55 97 41.133,45 

512211 Намештај 53.500,00 53.500,00 100 0,00 

512212 Уградна опрема 35.588,00 35.588,00 100 0,00 

512221 Рачунарскa опрема 130.000,00 128.800,00 99 1.200,00 

512241 Електронска опрема 594.000,00 555.061,00 93 38.939,00 

512251 Опрема за домаћинство 44.990,00 44.990,00 100 0,00 

512641 Опрема за спорт 534.010,00 533.015,55 100 994,45 

512921 Моторна опрема 19.899,00 19.899,00 100 0,00 

515 Нематеријална имовина 50.000,00 49.800,00 100 200,00 

515123 Визуелна уметност 50.000,00 49.800,00 100 200,00 

      

Укупно :  23.065.050,10 22.240.713,68 96.4 824.336,42 
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XIII ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

У току 2021. године, „Установа за спорт“ Ковин имала je само набавке изузете од 

примене Закона о јавним набавкама. 

 

 Добра Радови Услуге 

 Укупни 
износ 

Укупни 
износ 

 (са ПДВ) 

Укупни 
износ 

Укупни 
износ (са 

ПДВ 

Укупни 
износ 

Укупни 
износ (са 

ПДВ 

Члан 12. став.1. тач 11)     1.403.942,88 1.669.686,30 

Члан 27. тачка 11) 1.852.864,91 2.134.443,15 2.926.406,33 3.234.117,00 2.980.656,02 3.399.342,66 

Укупно: 1.852.864,91 2.134.443,15 2.926.406,33 3.234.117,00 4.384.598,90 5.069.028,96 

 

 

Сви подаци о јавним набавкама доступни су на инетрнет страницама путем линкова: 

 

- https://www.sportkovin.rs/index.php/javne-nabavke 

- https://jnportal.ujn.gov.rs/ 

 

 

 

XIV ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

 

 

„Установа за спорт“ Ковин није додељивала нити тренутно додељује државну 

помоћ другим лицима (на пример одређеним категоријама привредних субјеката или 

становништва) по неком основу који не подразумева обавезу једнаких узвратних давања. 

 

 

        

XV ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

 

 

Конто Опис План Извршење % Преостало 
411 Плате, додаци и накнаде запослених  

( зараде ) 
4.300.000,00 3.809.258,43 89 490.741,57 

411111 Зарада бруто 1 4.300.000,00 3.809.258,43 89 490.741,57 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
716.000,00 634.241,51 89 81.758,49 

412111 Пио 495.000,00 438.064,72 88 56.935,28 

412211 Здравствено осигурање 221.000,00 196.176,79 89 24.823,21 

413 Накнаде у натури 40.400,00 40.400,00 100 0,00 

413142 Поклони за децу запослених 40.400,00 40.400,00 100 0,00 

https://www.sportkovin.rs/index.php/javne-nabavke
https://jnportal.ujn.gov.rs/
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414 Социјална давања запосленима 604.521,00 530.131,46 88 74.389,54 

414314 Помоћ у случају смрти запосленог или 
члана уже породице 

250.521,00 201.361,56 80 49.159,44 

414419 Остале помоћи запосленим радницима 354.000,00 328.769,46 93 25.230,54 

415 Накнаде трошкова за запослене 322.800,00 317.155,53 98 5.644,47 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и 
са посла 

322.800,00 317.155,53 98 5.644,47 

416 Јубиларне награде запосленима 596.673,10 596.673,10 100 0,00 

416111 Јубиларне награде запосленима 596.673,10 596.673,10 100 0,00 

 

 

 

XVI ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

 

 

Оснивач „Установе за спорт“ Ковин је Скупштина општине Ковин, а Установи су 

дати на коришћење и управљање следећи објекти: 

- Зграда за спорт и физичку културу 

- Отворени терени за рукомет, мали фудбал и кошарку 

- Зграда за мале спортове. 

 

Објекти који су дати „Установи за спорт“ Ковин на коришћење и управљање су у јавној 

својини.  

Завршни рачун за 2021. годину кроз анализу Биланса стања садржи преглед средстава 

рада са приказаним књиговодственом вредношћу - набавна, исправка и садашња вредност. 

 

 

 

 

XVII  ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

 

„Установа за спорт“ Ковин има Правилник о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, број 

1/144-2021, донет 23. новембра 2021. године од стране Управног одбора, као и Правилник 

о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, број 1/145-2021, 

донет 23. новембра 2021. године од стране Управног одбора. 

Информације настале у раду и у вези са радом „Установе за спорт“ Ковин, у папирној 

форми, налазе се у предметима који се примају и евидентирају (заводе) у складу са 

прописима у седишту Установе, на адреси ЈНА бр. 34 у Ковину. Информације које постоје 

и у електронској форми налазе се на рачунарима „Установе за спорт“ Ковин, као и на 

интернет страници Установе.   

Наведени носачи информација Установе чувају се у архиви „Установе за спорт“ Ковин, на 

адреси ЈНА бр. 34 у Ковину, док се остала папирна документација – лични досијеи 

запослених, документација о регистрацији Установе, документација о набавци опреме, 

јавним набавкама и другим средствима за рад, чува у закључаним столовима и орманима, 

у складу са прописима. Информације у електронској форми налазе се у рачунарима у 

радним просторијама. Рачунари у којима се налазе информације у електронској форми, 
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чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, и то од вируса уз помоћ анти-вирус 

програма, као и лозинкама које осигуравају да приступ носачу информације нема нико 

осим особа које раде на предметима. Рачунари се не остављају без надзора у току радног 

времена, а налазе се у радним просторијама које се по завршетку радног времена 

закључавају. Све информације у електронској форми које се налазе на рачунарима, чувају 

се и на централном хард диску, који је смештен у засебној просторији Установе. 

Управни одбор „Установе за спорт“ Ковин, на седници одржаној 23. новембра 2021. 

године, донео је Листу категорија документарног материјала са роковима чувања, број 

8/146-2021 и она је објављена на огласној табли. 

Информације на интернет страници Установе, ту остају док траје њихова примена (или 

актуелност по другом основу), а по потреби се ажурирају.   

 

 

 

XVIII ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ „УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“ КОВИН 

 

 

У поседу „Установе за спорт“ Ковин налази се документација која је настала у раду 

или у вези са радом Установе.  

Све сервисне, актуелне и пословне информације доступне су на интернет страни 

„Установе за спорт“ Ковин -  https://www.sportkovin.rs/ , као и на Фејсбук страници 

Установе -  https://www.facebook.com/Ustanova-za-sport-Kovin-2368819370061481 

 

 

 

XIX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА „УСТАНОВА ЗА СПОРТ“ КОВИН 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

 

Информације којима „Установа за спорт“ Ковин рaсполаже, а које су настале у 

раду или у вези са радом, Установа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид 

документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, у складу са 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), осим када су се, према овом закону, 

према Закону о заштити података о личности ( „Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и Закону о 

тајности података (Сл. гласник РС“ бр. 104/2009), стекли услови за искључење или 

ограничавање слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на интернет 

страни „Установе за спорт“ Ковин, и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, који прописује да „орган власти не мора 

тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако 

се ради о информацији која је већ објављена“. 

„Установа за спорт“ Ковин ће ускратити давање података који су пословна тајна, због 

чијег би саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне 

последице по интерес и углед Установе. 

https://www.sportkovin.rs/
https://www.facebook.com/Ustanova-za-sport-Kovin-2368819370061481
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XX ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја „Установе за спорт“ Ковин, 

може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 

Захтев се може поднети путем обрасца (https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/ZAHTEV-

ZA-PRISTUP-INFORMACIJI-OD-JAVNOG-ZNACAJA.pdf ) : 

- лично или поштом на адреси ЈНА бр. 34, Ковин, радним данима од 7.00 до 15.00 

часова 

- електронски, путем е-маил адресе: sportkovin@gmail.com 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја може се поднети на наведеном обрасцу, 

а разлог тражења информације се не мора навести. 

 

Тражилац информације може тражити да му се омогући увид у информацију, као и 

издавање копије документа који садржи тражену информацију, уз сношење трошкова 

умножавања и упућивања копије документа. Установа је обавезна да омогући приступ 

информацији у року од 15 дана од пријема Захтева или да донесе решење којим се захтев 

одбија из разлога који су одређени Законом. Подносилац захтева има право жалбе, 

односно право да покрене управни спор против решења Установе, као и у случају да 

Установа не удовољи захтеву или не донесе решење којим се захтев одбија и право жалбе, 

односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује 

као неуредан. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            Директор „Установе за спорт“ Ковин 

                                                                                                                Дејан Јањевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/ZAHTEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJI-OD-JAVNOG-ZNACAJA.pdf
https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/ZAHTEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJI-OD-JAVNOG-ZNACAJA.pdf
mailto:sportkovin@gmail.com
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