
С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ОПШТИНЕ КОВИН

КОВИН, 23. ЈУН 2015. ГОДИНЕГОДИНА XIII БРОЈ 8

АКТА СКУпшТИНЕ ОпшТИНЕ КОВИН

147.

На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-
др. Закон), члана 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 42. став 1. и 2. и члана 
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009),

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015.године, донела је

РЕшЕЊЕ
О РАЗРЕшЕЊУ пРЕДСЕДНИКА ОпшТИНЕ 

КОВИН

I

СА Њ А  п Е Т РО В И Ћ  и з  Ко в и н а ,  
РАЗРЕшАВА СЕ функције Председника општине 
Ковин, дана 23.6.2015.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о раз-
решењу Председника општине Ковин садржан је у 
члану 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члану 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члану 42. став 1. и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је утврђено да 
председник општине може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на образложен предлог 
најмање трећине одборника, на исти начин на који 
је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучи-
вати у року од петнаест дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Дана 18.6.2015. године више од трећине 
одборника Скупштине општине Ковин (26 одборника 
) упутило је Председнику Скупштине општине Ковин 

образложени предлог за разрешење Сање Петровић 
са функције Председника општине Ковин.

Подносиоци су предлог за разрешење Пред-
седника општине, пре времена на који је изабран, 
образложили да избор именованe на функцију пред-
седника општине више не представља вољу већине 
одборника у Скупштини општине Ковин.

У складу са Законом о локалној самоуправи, 
Статутом општине Ковин и Пословником општи-
не Ковин, након завршене расправе, обављена је 
процедура тајног гласања у поступку разрешења 
Председника општине Ковин. 

Разрешење Председника општине извршено 
је на седници Скупштине општине Ковин, одржаној 
дана 23.6.2015. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Поступак тај-
ног гласања спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на 
седници Скупштине општине Ковин, дана 23.6.2015. 
године у саставу: Mиленко Грујичић – Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије 
(СДПС), Стеван Радуловић - ЗА БОЉИ КОВИН-др 
БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач- Савез Војвођан-
ских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági Magyar 
Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Коми-
сија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања доставила је Скупштини општине Ковин 
Записник о раду. Записником је утврђено да је од 
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1 
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници 
Скупштине општине присуствовало 24 одборника 
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало 
неупотребљено 21 гласачки листић, да је у гласачкој 
кутији нађено 24 употребљених гласачка листића, 
да је одвајањем гласачких листића утврђено да је 
1 гласачки листић неважећи и исти је запечаћен у 
посебну коверту, да је утврђено да има 23 важећих 
гласачких листића и да је провером важећих гласачких 
листића утврђено да је ЗА РАЗРЕШЕЊЕ председ-
ника Општине Ковин – САЊЕ ПЕТРОВИЋ гласало 
23 одборника, што представља већину гласова од 
укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Сања Петровић, разрешена 
функције председника Општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.



Страна 2 Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 23. јун 2015. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 020-35/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

148.

На основу члана 50. став 1. a у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. Закон), 
члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.06.2015.године, донела је

РЕшЕЊЕ
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКУ 

пРЕДСЕДНИКА ОпшТИНЕ КОВИН

I

ДАРКУ БАКОВИЋУ из Ковина, престаје 
мандат заменика председника општине Ковин дана 
23.06.2015. године, због разрешења председнице 
општине Ковин. 

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“.

Образложење:

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1., а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члану 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да 
разрешењем председника општине престаје мандат 
заменика председника општине и општинског већа, а 
да председник општине може бити разрешен пре ис-
тека времена на које је биран, на образложен предлог 
најмање трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора 

расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога председнику Скупштине.Чланом 
104. Пословника Скупштине општине прописана су 
акта која доноси Скупштина општине.

Како је на 3. ванредној седници Скупштине 
општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председница општине Ковин 
разрешена функције председнице општине , то је 
по сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и заменику председника општине 
Ковин Дарку Баковићу.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 020-36/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

149.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1. а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА  
ОпшТИНЕ КОВИН

I

ВЕЛИМИРУ РАЂЕНОВИЋУ, дипломира-
ном инжењеру пољопривреде - агроному из Ковина, 
престаје мандат члана Општинског већа општине 
Ковин због разрешења председника општине Ковин 
са 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“.
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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин 
на који је изабран, као и да се о предлогу за разре-
шење мора расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Велимиру Рађеновићу.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-67/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

150.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

САЊИ СпАСИЋ, струковном инжењеру 
заштите животне средине, из Гаја, престаје мандат 
члана Општинског већа општине Ковин због раз-
решења председника општине Ковин са 23.6.2015. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1. а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да 
разрешењем председника општине престаје мандат 
заменика председника општине и општинског већа, а 
да председник општине може бити разрешен пре ис-
тека времена на које је биран, на образложен предлог 
најмање трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора 
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога председнику Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Сањи Спасић.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-68/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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151.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

ЂУРИ ЦРЕпАЈСКОМ, дипломираном 
саобраћајном инжењеру, из Баваништа, престаје 
мандат члана Општинског већа општине Ковин 
због разрешења председника општине Ковин са 
23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин 
на који је изабран, као и да се о предлогу за разре-
шење мора расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 

разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Ђури Црепајском.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-69/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

152.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

ДР СРЂАНУ НЕНЕКУ, специјалисти ур-
гентне медицине, из Гаја, престаје мандат члана 
Општинског већа општине Ковин због разрешења 
председника општине Ковин са 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
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да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин 
на који је изабран, као и да се о предлогу за разре-
шење мора расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин др Срђану Ненеку.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-72/2015-I од 23. јуна 2015. године 

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

153.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

ДРАГАНУ шЉИВОВАЧКОМ, техничару 
за биотехнологију, из Баваништа, престаје мандат 
члана Општинског већа општине Ковин због раз-
решења председника општине Ковин са 23.6.2015. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин 
на који је изабран, као и да се о предлогу за разре-
шење мора расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Драгану Шљивовачком.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-73/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

154.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015)  
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и члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
и члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

МИРЈАНИ БАНОВИЋ, мастер учитељу, 
из Ковина, престаје мандат члана Општинског већа 
општине Ковин због разрешења председнице општине 
Ковин са 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин 
на који је изабран, као и да се о предлогу за разре-
шење мора расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине прописана су акта која доноси Скупшти-
на општине.

Како је на Трећој ванредној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана дана 
23. јуна 2015. године Скупштина одлучивала тајним 
гласањем о поднетом предлогу за разрешење пре-
седника општине Ковин, и како је већином гласова 
од укупног броја одборника (23 од 45) председник 
општине Ковин разрешен функције председника 
општине, то је по сили Закона разрешењем председ-
ника општине престао мандат и члану Општинског 
већа општине Ковин Мирјани Бановић.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-71/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

155.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

НЕБОЈшИ НЕшИЋУ, дипломираном ве-
теринару, из Гаја, престаје мандат члана Општинског 
већа општине Ковин због разрешења председника 
општине Ковин са 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образло-
жен предлог најмање трећине одборника, на исти 
начин на који је изабран, као и да се о предлогу за  
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разрешење мора расправљати и одлучивати у року 
од 15 дана од дана достављања предлога председ-
нику Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Небојши Нешићу.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-74/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

156.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

РАДИшИ АНТОНИЈЕВУ, специјалисти 
ловства, из Делиблата, престаје мандат члана 
Општинског већа општине Ковин због разрешења 
председниka општине Ковин са 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано 
да разрешењем председника општине престаје ман-
дат заменика председника општине и општинског 
већа, а да председник општине може бити разрешен 
пре истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти начин 
на који је изабран, као и да се о предлогу за разре-
шење мора расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Радиши Антонијеву.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-70/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

157.

На основу члана 50. став 1. а у вези са чла-
ном 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и 
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
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СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ

ОпшТИНСКОГ ВЕЋА ОпшТИНЕ КОВИН

I

ФИЛИпУ АНДРЕЈИЋУ, дипл.инж.грађе-
вине, из Ковина,, престаје мандат члана Општинског 
већа општине Ковин због разрешења председника 
општине Ковин са 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом 
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану 
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015), 
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да 
разрешењем председника општине престаје мандат 
заменика председника општине и општинског већа, а 
да председник општине може бити разрешен пре ис-
тека времена на које је биран, на образложен предлог 
најмање трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора 
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога председнику Скупштине.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине.

Како је на Трећој ванредној седници Скупшти-
не општине Ковин која је одржана дана 23. јуна 2015. 
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о 
поднетом предлогу за разрешење преседника општине 
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја 
одборника (23 од 45) председник општине Ковин 
разрешен функције председника општине, то је по 
сили Закона разрешењем председника општине 
престао мандат и члану Општинског већа општине 
Ковин Филипу Андрејићу.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-75/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

158.

На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 
43.став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 39. став 
1. тачка 13. и члана 58. став 1. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и одредби члана 39. став 1. и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној 23.6.2015. године, донела је

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ пРЕДСЕДНИКА ОпшТИНЕ 

КОВИН

I

ЗОРАН НИКОЛИЋ, из Ковина изабран 
је за председника општине Ковин, дана 23.6.2015. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

O б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења садржан 
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. члану 43. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члану 39. став 
1. тачка 12. и члану 58. став 1. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст , 25/2013 и 2/2015 ) и одредби члана 39. став 1. 
и 3. и члану 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009). 

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи ( „ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-
др.закон) прописано је да Скупштина општине у 
складу са законом бира и разрешава председника 
Општине и, на предлог председника Општине бира 
заменика председника Општине и чланове општин-
ског већа. Чланом 43. став 1. истог Закона прописано 
је да председника Општине бира Скупштина општи-
не, из реда одборника, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника.

Чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општи-
не Ковин, прописано је да Скупштина општине, 
у складу са Законом бира и разрешава, на пред-
лог председника општине, заменика председника 
општине. Чланом 58. став 4. Статута прописано је да 
председника Општине бира Скупштина општине, из 
реда одборника, тајним гласањем, већином гласова 
од укупног броја одборника.

Чланом 39. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописано је да председника општи-
не из реда одборника бира Скупштина општине 
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тајним гласањем већином гласова од укупног броја 
одборника. 

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине

Разлог за спровођење поступка избора пред-
седника општине Ковин, садржан је у чињеници да 
је Скупштина општине Ковин, на седници одржаној 
дана 23.6.2015. године разрешила Сању Петровић 
функције председника општине Ковин. 

Председник Скупштине општине Ковин 
Тихомир Вукосављевић, у складу са чланом 43. 
став 3. Закона о локалној самоуправи, чланом 58. 
став 3. Статута општине Ковин и чланом 39. став 3. 
Пословника Скупштине општине Ковин предложио 
је кандидата за председника општине Ковин, Зорана 
Николића, одборника са листе Ивица Дачић-Соција-
листичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДПС).

 Кандидат за председника општине Зоран 
Николић дао је писану сагласност да прихвата кан-
дидатуру за председника општине Ковин.

 Избор председника Општине Ковин, извршен 
је на седници Скупштине општине Ковин, одржаној 
дана 23.6.2015. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Поступак тај-
ног гласања спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на 
седници Скупштине општине Ковин, дана 23.6.2015. 
године у саставу : Mиленко Грујичић – Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије 
(СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ КОВИН-др 
БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач- Савез Војвођан-
ских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági Magyar 
Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Коми-
сија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања доставила је Скупштини општине Ковин 
Записник о раду. Записником је утврђено да је од 
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1 
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници 
Скупштине општине присуствовало 24 одборника 
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало 
неупотребљено 21 гласачки листић, да је у гласачкој 
кутији нађено 24 употребљених гласачких листића, 
да је одвајањем гласачких листића утврђено да нема 
неважећих гласачких листића, да је утврђено да има 
24 важећих гласачких листића и да је провером ва-
жећих гласачких листића утврђено да је кандидат за 
председника Општине Ковин – ЗОРАН НИКОЛИЋ 
добио 24 гласа, што представља већину од укупног 
броја одборника. 

 На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је за председника Општине 
Ковин изабран ЗОРАН НИКОЛИЋ.

На основу наведеног, донето је Решење као 
у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења 
може се поднети тужба Управном суду у Београду 
року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број:020-37/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

159.

На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 
43.став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 39. 
став 1. тачка 12. и члана 58.став 4. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћен текст , 25/2013 и 2/2015) и одредби члана 
39. став 4. члана 40. став 3. и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр.17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној 23.6.2015. године, донела је

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА пРЕДСЕДНИКА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

ДАНИЕЛ ЗАРИЈА, из Ковина изабран 
је за заменика председника општине Ковин, дана 
23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

O б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења садржан 
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. члану 43. 
став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члану 39. 
став 1. тачка 12. и члану 58. став 4. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћен текст , 25/2013 и 2/2015 ) и одредби члана 
39. став 4., члана 40. став 3. и члану 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр.17/2009).. 

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи ( „ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-
др.закон) прописано је да Скупштина општине у 
складу са законом бира и разрешава председника 
Општине и, на предлог председника Општине бира 
заменика председника Општине и чланове општин-
ског већа. Чланом 43. став 4. истог Закона прописано 
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је да кандидат за председника Општине предлаже 
кандидата за заменика председник општине, из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти 
начин као председника општине, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника.

Чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општи-
не Ковин, прописано је да Скупштина општине, 
у складу са Законом бира и разрешава, на пред-
лог председника општине, заменика председника 
општине. Чланом 58. став 4. Статута прописано 
је да кандидат за председника општине предлаже 
кандидата за заменика председника општине из реда 
одборника кога бира Скупштина општине на исти 
начин као председника општине.

Чланом 39. став 4.Пословника прописано 
је да кандидат за председника општине предлаже 
кандидата за заменика председника општине из 
реда одборника кога бира Скупштина општине на 
исти начин као и председника, а чланом 40. став 3. 
да Скупштина када одлучује о избору председника 
општине, истовремено одлучује и о избору заменика 
председника и чланова Општинског већа.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
прописана су акта која доноси Скупштина општине

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на основу 
члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 40. став 
2. Пословника Скупштине општине Ковин кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат заменика председника 
општине Ковин. 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 43. став 4. Закона 
о локалној самоуправи, члана 58. став 4. Статута 
општине Ковин и члана 39.став 4. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за заменика председника општине Ковин.

Кандидат за заменика председника општине 
Даниел Зарија дао је писану сагласност да прихвата кан-
дидатуру за заменика председника општине Ковин.

Избор заменика председника Општине Ко-
вин, извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.6.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Коми-
сија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања доставила је Скупштини општине Ковин 
Записник о раду. Записником је утврђено да је од 
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1 
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници 
Скупштине општине присуствовало 24 одборника 
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало 
неупотребљено 21 гласачки листић, да је у гласачкој 
кутији нађено 24 употребљених гласачких листића, 
да је одвајањем гласачких листића утврђено да није 
било неважећих гласачких листића, да је утврђено да 
има 24 важећих гласачких листића и да је провером 
важећих гласачких листића утврђено да је кандидат 
за заменика председника Општине Ковин – ДАНИЕЛ 
ЗАРИЈА добио 24 гласа, што представља већину од 
укупног броја одборника. 

 На основу утврђених резултата гласања 
Комисија за спровођење и утврђивање резултата 
тајног гласања, утврђује да је за заменика председ-
ника Општине Ковин изабран ДАНИЕЛ ЗАРИЈА.

На основу наведеног, донето је Решење као 
у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења 
може се поднети тужба Управном суду у Београду 
року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 020-38/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

160.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

ВЕЛИМИР РАЂЕНОВИЋ, дипл.инж.
пољопривреде-агроном, из Ковина, изабран је за 
члана Општинског већа општине Ковин, дана 23. 
6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
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Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин, кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин,, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин

Кандидат за члана општинског већа Велимир 
Рађеновић дао је писану сагласност да прихвата канди-
датуру за члана општинског већа општине Ковин.

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 

дана 23.6.2015. године у саставу : Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István. 

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор чла-
на општинског већа општине Ковин – Велимира 
Рађеновића гласало 24 одборника, што представља 
већину гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Велимир Рађеновић, изабран 
за члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-76/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

161.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

JАСМИНА ЂАКОВ, магистар економских 
наука, из Ковина, изабрана је за члана Општинског 
већа општине Ковин, дана 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
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Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин.

Кандидат за члана општинског већа Јасмина 
Ђаков дала је писану сагласност да прихвата канди-
датуру за члана општинског већа општине Ковин.

 Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.6.2015. године у саставу: Mиленко Грујичић  

– Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска пар-
тија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана 
општинског већа општине Ковин – Јасмину Ђаков 
гласало 24 одборника, што представља већину гла-
сова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Јасмина Ђаков, изабрана за 
члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-77/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

162.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

ЂУРA ЦРЕпАЈСКИ, дипломирани са-
обраћајни инжењер, из Баваништа,, изабран је 
за члана Општинског већа општине Ковин, дана 
23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин,, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин

Кандидат за члана општинског већа Ђура 
Црепајски дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана општинског већа општине 
Ковин.

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 

дана 23.6.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач- Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Коми-
сија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања доставила је Скупштини општине Ковин 
Записник о раду. Записником је утврђено да је за 
избор члана општинског већа општине Ковин – Ђуру 
Црепајског гласало 24 одборника , што представља 
већину гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Ђура Црепајски, изабран за 
члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-78/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

163.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

TРАНДАФИР ЈЕНЧА, дипломирани пра-
вник, из Ковина, изабран је за члана Општинског 
већа општине Ковин, дана 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
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Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61. Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на основу 
члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи члана 
69. Статута општине Ковин и члана 43. став 1. Посло-
вника Скупштине општине Ковин, констатовала да је 
разрешењем председника општине Ковин престао и 
мандат чланова општинског већа општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин

Кандидат за члана општинског већа Трандафир 
Јенча дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру 
за члана општинског већа општине Ковин.

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.6.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 

партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана 
општинског већа општине Ковин – Трандафир Јен-
че гласало 24 одборника, што представља већину 
гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Трандафир Јенча, изабран за 
члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-79/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

164.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

САЊА СпАСИЋ, струковни инжењер заштите 
животне средине, из Гаја, изабранa је за члана Општин-
ског већа општине Ковин, дана 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
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и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61. Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин, кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин

Кандидат за члана општинског већа Сања 
Спасић дала је писану сагласност да прихвата канди-
датуру за члана општинског већа општине Ковин.

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.06.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 

Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана 
општинског већа општине Ковин – Сање Спасић гла-
сало 24 одборника, што представља већину гласова 
од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Сања Спасић, изабрана за 
члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-82/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

165.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13. и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

ДРАГАН шЉИВОВАЧКИ, техничар за 
биотехнологију, из Баваништа, изабран је за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 23.6.2015. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
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гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13. Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61. Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин,, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.6.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач- Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 

доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана 
општинског већа општине Ковин – Драгана Шљи-
вовачкoг гласало 24 одборника, што представља 
већину гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Драган Шљивовачки, изабран 
за члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-81/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

166.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

пЕТАР СТАМЕНОВИЋ, фудбалски тре-
нер са лиценцом, из Делиблата, изабран је за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 23.6.2015. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. и 104.  
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Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009)

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, на 
седници одржаној дана 23.06.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин, кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин.

Кандидат за члана општинског већа дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
општинског већа општине Ковин.

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.6.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 

о раду. Записником је утврђено да је за избор члана 
општинског већа општине Ковин – Петра Стамено-
вића гласало 24 одборника, што представља већину 
гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Петар Стаменовић, изабран 
за члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-83/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

167.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

ОЛИВЕРА ТАНАСИЈЕВИЋ, дипломирани 
правник, из Ковина, изабрана је за члана Општинског 
већа општине Ковин, дана 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
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Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председника општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин, кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин.

Кандидат за члана општинског већа Оливера 
Танасијевић дала је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана општинског већа општине 
Ковин.

Избор члана општинског већа општине 
Ковин извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 23.6.2015. године, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.06.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана 

општинског већа општине Ковин – Оливере Танасије-
вић гласало 24 одборника, што представља већину 
гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Оливера Танасијевић, изабрана 
за члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02-80/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

168.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009)

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 23.6.2015. године, донела је 

Р Е ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОпшТИНСКОГ ВЕЋА 

ОпшТИНЕ КОВИН

I

СЛАВОЉУБ СТОЈАДИНОВ, грађевински 
техничар, из Ковина, изабран је за члана Општинског 
већа општине Ковин, дана 23.6.2015. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану 
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
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Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине 
бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да 
општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира Скупштина општине, на период од четири 
године тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Ста-
тута општине Ковин прописано је да скупштина 
општине бира и разрешава председника општине 
и, на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа, 
а чланом 61. Статута и чланом 40. Пословника да 
Општинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и девет чланова 
општинског већа које бира Скупштина општине, на 
период од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Разлог за доношење овог Решења садржан 
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, 
на седници одржаној дана 23.6.2015. године након 
разрешења председнице општине Ковин, на осно-
ву члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, 
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став 
1. Пословника Скупштине општине Ковин, кон-
статовала да је разрешењем председника општине 
Ковин престао и мандат чланова општинског већа 
општине Ковин 

Кандидат за председника општине Ковин 
Зоран Николић, у складу са чланом 45. став 2. Закона 
о локалној самоуправи, члана 61.став 5. Статута 
општине Ковин и члана 40. став 2. Пословника 
Скупштине општине Ковин, предложио је кандидата 
за члана општинског већа општине Ковин

Кандидат за члана општинског већа Сла-
вољуб Стојадинов дао је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за члана општинског већа 
општине Ковин.

Избор члана општинског већа општине Ковин 
извршен је на седници Скупштине општине Ковин, 
одржаној дана 23.06.2015. године, тајним гласа-
њем, већином гласова од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, 
изабрана на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 23.06.2015. године у саставу: Mиленко Груји-
чић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), Стеван Радуловић- ЗА БОЉИ 
КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ и Марија Ковач-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági 
Magyar Szővetség – Pásztor István.

После спроведеног тајног гласања, Комисија 
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
доставила је Скупштини општине Ковин Записник 
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана  

општинског већа општине Ковин – Славољуба 
Стојадинова гласало 24 одборника , што представља 
већину гласова од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања Ко-
мисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, утврђује да је Славољуб Стојадинов, изабран 
за члана општинског већа општине Ковин.

На основу напред изнетог донето је Решење 
како и гласи у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 02- 84/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

169.

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а у вези 
са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС 54/2011), члана 43. став 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 23.6.2015. године у 10,15 
сати донела је

РЕшЕЊЕ
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

ЗОРАНУ НИКОЛИЋУ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зорану Николићу, одбор-
нику Скупштине општине Ковин, изабраном са Изборне 
листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), престао мандат одборника 
дана 23.6.2015. године, пре истека времена на које је 
изабран, због избора на функцију која је, у складу са 
законом, неспојива с функцијом одборника. 

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 23.6.2015. године одборник Зоран Ни-
колић изабран је за председника општине Ковин, те 
је Скупштина општине на истој седници, на основу 
члана 46. став 6. Закона о локалним изборима, утврди-
ла да је одборнику Зорану Николићу престао мандат 
одборника дана 23.6.2015. године у 10,15 сати.
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Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран, између осталог и због 
преузимања посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве са функцијом одборника.

Ставом 6. истог члана прописано је да ако 
одборнику престаје мандат због прузимања функције, 
која је у складу са законом, неспојива са функцијом 
одборника скупштина јединице локалне самоуправе 
утврђује да је одборнику престао мандат.

Чланом 49.став 1. истог Закона прописано је 
да на одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе 
о престанку мандата одборника, као и о потврђивању 
мандата новом одборнику, допуштена је жалба Управ-
ном суду. Ставом 4. истог Закона прописано је да право 
на подношење жалбе има сваки одборник, а став 5. 
прописује да се жалба подноси у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке скупштини јединице локалне 
самоуправе, односно од дана одржавања седнице на 
којој је скупштина пропустила да донесе одлуку. 

Чаном 43. став 5. Закона о локалној самоуп-
рави прописано је да председнику општине и заме-
нику председника општине избором на ове функције 
престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

Поступајући у складу са својим овлашћењи-
ма, а након избора одборника Зорана Николића за 
председника општине Ковин, Скупштина општине 
донела је решење како и гласи у диспозитиву.

пОУКА О пРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења допуштена је жалба Управном суду Београд 
у року од 48 сати од доношења Решења.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 020-39/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

170.

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а у вези 
са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС 54/2011), члана 43. став 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 23.6.2015. године у 10,16 
сати донела је

РЕшЕЊЕ
О пРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

ДАНИЕЛУ ЗАРИЈИ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Даниелу Зарији, 
одборнику Скупштине општине Ковин, изабраном 

са Изборне листе ЗА БОЉИ КОВИН – др БОЈАН 
ПАЈТИЋ, престао мандат одборника дана 23.6.2015. 
године, пре истека времена на које је изабран, због 
избора на функцију која је, у складу са законом, 
неспојива с функцијом одборника. 

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 23.6.2015. године одборник Даниел 
Зарија изабран је за заменика председника општине 
Ковин, те је Скупштина општине на истој седници, 
на основу члана 46. став 6. Закона о локалним из-
борима, утврдила да је одборнику Даниелу Зарији 
престао мандат одборника дана 23.6.2015. године 
у 10,16 сати.

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локал-
ним изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, између 
осталог и због преузимања посла, односно функције 
које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом 
одборника.

Ставом 6. истог члана прописано је да ако 
одборнику престаје мандат због прузимања функције, 
која је у складу са законом, неспојива са функцијом 
одборника скупштина јединице локалне самоуправе 
утврђује да је одборнику престао мандат.

Чланом 49.став 1. истог Закона прописано 
је да на одлуке Скупштине јединице локалне са-
моуправе о престанку мандата одборника, као и о 
потврђивању мандата новом одборнику, допуштена 
је жалба Управном суду. Ставом 4. истог Закона 
прописано је да право на подношење жалбе има 
сваки одборник, а став 5. прописује да се жалба под-
носи у року од 48 часова од дана доношења одлуке 
скупштини јединице локалне самоуправе, односно 
од дана одржавања седнице на којој је скупштина 
пропустила да донесе одлуку. 

Чаном 43. став 5. Закона о локалној самоуп-
рави прописано је да председнику општине и заме-
нику председника општине избором на ове функције 
престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

Поступајући у складу са својим овлашћењима, 
а након избора одборника Даниела Зарије за заменика 
председника општине Ковин, Скупштина општине 
донела је решење како и гласи у диспозитиву.

пОУКА О пРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења допуштена је жалба Управном суду Београд 
у року од 48 сати од доношења Решења.

СКУпшТИНА ОпшТИНЕ КОВИН
Број: 020-40/2015-I од 23. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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На основу члана 192. Закона о општем уп-
равном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 
и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана 69. став 
4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), 
члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 17. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 20/2014 и 4/2015) као наред-
бодавац буџета

пРЕДСЕДНИЦА ОпшТИНЕ КОВИН, 
доноси

Р Е ш Е Њ Е 
О УпОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 20/2014 и 4/2015) са раздела 2. глава 2.1. 
Председник општине и Општинско веће, Програм 
15 – Локална самоуправа – програмска класифика-
ција 0602, Програмска активност – Функционисање 
локалне самоуправе – програмска класификација 
0602-0001, функционална класификација 111, пози-
ција 34, економска класификација 499912 – ТЕКУЋА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе се средства Центру 
за социјални рад „Ковин“ у Ковину у износу од 
10.000,00 динара за намене исплате новчане помоћи 
Милојков Душану из Панчева за објављивање пу-
тописне књиге која популаризује одређене спортске 
гране као и бициклизам, екологију, здрав начин 
живота, рекреацију, историју и културу. 

2. Обавезује се Центар за социјални рад 
„Ковин“ у Ковину да исплати износ од 10.000,00 
динара Милојков Душану из Панчева за објављи-
вање путописне књиге која популаризује одређене 
спортске гране са раздела 3. глава 3.11 – Центар 
за социјални рад „Ковин“ у Ковину, Програм 11 
– Социјална и дечја заштита – програмска класи-
фикација 0901, Програмска активност – Социјалне 
помоћи – програмска класификација 0901-0001, 
функционална класивфикација 070, позиција 412, 
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 

3. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске управе 
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин број 
840-119640-11, преносом средстава на рачун Центра 
за социјални рад „Ковин“ у Ковину број 840-341661-
47, а исплату наведене новчане помоћи извршиће 
Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину. 

4. Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене за које 
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава 
достави извештај о утрошеним средствима. 

Број: 40-69/2015-II
У Ковину, 16. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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