
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XV  БРОЈ 8 КОВИН, 11. МАЈ 2017. ГОДИНЕ 

  
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

75. 
 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
одлука УС и 54/2011) и члана 7. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“; бр. 17/2009 и 14/2015) и Извештаја Верификационог одбора  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на Конститутивној седници одржаној дана 
11.5.2017. године, у 10,40 часова, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 
 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима Скупштине општине Ковин, изабраним на 
изборима одржаним дана 23.4.2017. године са изборних листа и то:  
 
 
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ 
 

Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање 
Год. 

рођења 
Адреса 

становања 

1. САЊА ПЕТРОВИЋ дипломирани дефектолог 1972 
Ковин, 
Немањина 31 

2. ЗОРАН БРАДАЊИ машински техничар 1969 
Делиблато, 
Партизанска 24 

3. 
РАТКО 
МОСУРОВИЋ 

машински техничар 1982 
Ковин, Соње 
Маринковић 8/13 

4. 
ВИОЛЕТА 
ОЦОКОЉИЋ 

дипломирани туризмолог 1988 
Ковин, Трг 
Ослобођења 1/27 

5. ЗЛАТКО ТИЛИЋ грађевински техничар 1964 
Дубовац, Николе 
Тесле 85 

6. 
ДРАГАН 
ШЉИВОВАЧКИ 

техничар за биотехнологију 1984 
Баваниште, 
Његошева 64 

7. МАРИЈА РАЈИЋ дипломирани социолог 1985 
Ковин, Дејана 
Бранкова 64 

8. 
РАДИША 
АНТОНИЈЕВ 

шумарски техничар 1964 
Делиблато, 
Братства 
Јединства 7 

9. ДАРКО ВОЈВОДИЋ дипломирани економиста 1969 
Ковин, Уроша 
Предића 8 

10. 
СНЕЖАНА 
МАНЧИЋ 

медицинска сестра 1995 
Баваниште, 
Његошева 33 

11. 
АЛЕКСАНДАР 
ПАУЛИЦА 

ветеринар 1976 
Мраморак, 
2.Октобра 36 
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Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање 
Год. 

рођења 
Адреса 

становања 

12. 
МИЛАН 
МИЛОВАНОВ 

дипломирани географ 1984 
Плочица, Краља 
Петра Првог 66 

13. ДИВНА КИРИЛОВ дипл.инг.производ.менаџмента 1969 
Ковин, 
Београдска 13 

14. ДРАГАН ТОШИЋ административни радник 1959 
Скореновац, 
Маршала Тита 
88 

15. ЕМИЛ ХМЕЛИРШ економиста 1983 
Гај, Партизанска 
80 

16. 
ЉИЉАНА 
МИЛОСАВЉЕВ 

технолог шећера 1968 
Баваниште, 
Вељка Лукића 
2/3 

17. Д.Р. СРЂАН НЕНЕК лекар, спец.ург.мед. 1973 
Гај, Николе 
Раткова 86 

18. 
ДУШАН 
МАКСИМОВИЋ 

економиста 1976 
Ковин, 
Мирослава 
Антића 5 

19. НИНА КОЗИЦА 
специјалиста струковни 
нутрициониста дијететичар 
јавно здравље 

1985 
Мраморак, 
Жарка 
Зрењанина 70/11 

20. ИГОР БОБИЋ дипломирани економиста 1975 
Ковин, Трг 
Жарка 
Зрењанина 17/10 

21. ВЛАДАН ИЛИЋ предузетник 1965 
Дубовац, Миле 
Кердуља 3 

22. 
БОЈАНА 
МИТРОВИЋ-ТАСИЋ 

правник 1985 
Плочица, 
Широки сокак 84 

 
 
2. САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁGI 
MAGYAR  SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN 

 
Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. МАРИЈА КОВАЧ програмер 1964 Скореновац, ЈНА 30 

2. ИЛИЈА ПИРКОВ угоститељ 1974 
Скореновац, 1. Маја 
27 

 
 
3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – др Владимир Тасић 
 

Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. ВЛАДИМИР ТАСИЋ 
др специјалиста 
гинекологије и акушерства 

1971 
Ковин, Петра 
Драпшина 50 

2. СРЂАН ВУКША 
струковни инжењер 
машинства 

1978 
Ковин, Ватрогасна 
2/15 

3. РУЖА ПЕЛИЋ дипломирани политиколог 1953 Ковин, ЈБПО 11 

4. МИЛЧЕ МИЛУТИНОВ 
дипломирани социјални 
радник 

1959 
Дубовац, Цара 
Лазара 57 

 
 



11. Мај 2017. године                     С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                          Страна 3 Број 8 
 
 

 

 

4. ГРУПА ГРАЂАНА“КОВИН МОЖЕ БОЉЕ-ЗАЈЕДНО ЗА НАШУ ОПШТИНУ- 
     ДР. ИВАН ДОТЛИЋ“ 
 

Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. ДР ИВАН ДОТЛИЋ доктор специјалиста 1975 
Ковин, Смедеревска 
74 

2. МИЛИЦА МАКИЋ грађевински инжењер 1983 Ковин, ЈНА 47 

3. ПЕТАР КРСТИЋ грађевински техничар 1960 
Ковин, Коче 
Анђелковића 8 

4. ЖАРКО ПЕТРОВИЋ грађевински техничар 1964 Ковин, ЈНА 16/11 

 
 

5. ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Комунистичка партија 
(КП), Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста   (ПС), Српска народна партија СНП)“ 

 
Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. ЗОРАН НИКОЛИЋ дипломирани правник 1958 
Ковин, Светог Саве 
36 

2. ЂОРЂЕ СТОЈАНОВИЋ економиста 1984 
Ковин, Мирослава 
Антића 7 

3. БИЉАНА ИЛИЋ књижничар 1963 
Гај, Трг Ослобођења 
11 

4. ГОРАН ВУЈОВИЋ бравар 1962 
Мраморак, Ж. 
Зрењанина 98 

5. КАТАРИНА ЛОВИЋ економиста 1976 
Ковин, С. 
Маринковић 6 

6. ЂУРА ЦРЕПАЈСКИ дипл.инг.саобраћаја 1957 
Баваниште, 
Св.Каначког 121 

7. ИГОР РАЂЕНОВИЋ приватник 1978 
Ковин, Цара Лазара 
146 

 
6. ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – „ ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ 
 

Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. ДАРКО БАКОВИЋ машински техничар 1968 
Ковин, Соње 
Маринковић 9 

2. НЕМАЊА ВУЈАСИНОВИЋ апсолвент права 1988 
Ковин, Светог Саве 
84 

3. МАРИНА МИЛОШ електро техничар 1966 Гај, Келчина 20 

4. МИЛОРАД СТЕФАНОВИЋ 
пензионисано војно 
лице 

1965 
Ковин, Цара Лазара 
99/13 

5. ЗОРАН ПЕТКОВИЋ возач 1962 Плочица, Банатска 13 

6. 
ДРАГАНА 
МИЛАДИНОВИЋ 

дипломирани 
економиста 

1981 
Ковин, Пролетерска 
211 

 
II 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.  
 

III 
 Даном потврђивања мандата напред наведеним одборницима, престаје мандат 
одборницима из претходног сазива.  
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IV 
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења исте.  

V 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Ковин“ и на сајту општине Ковин.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-5/2017-I од 11. маја 2017. године 
 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                          Ружа Пелић 
76. 

На основу члана 56. став 5. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и 
члана 7. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној 11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА  
 
I 

Образује се Верификациони одбор за пот-
врђивање мандата изабраним oдборницима у 
саставу:  
 
1. ДР СРЂАН НЕНЕК - са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, 
БОЉЕ 

2. КАТАРИНА ЛОВИЋ - са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка 
партија Србије  (СПС), Комунистичка 
партија (КП), Зелени Србије (ЗС), Покрет 
социјалиста (ПС), Српска народна 
партија (СНП) 

3. МИЛОРАД СТЕФАНОВИЋ - са 
Изборне листе ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА –  „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-4/2017-I од 11. маја 2017. године  

     
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
          Ружа Пелић 

 

77. 
 

На основу члана 30. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 84/2014-др. закон) члана 35. став 
3. Статута општине Ковин („Сл. лист општи-
не Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 29. став 1. алинеја 
2. и  става 4. Пословника Скупштине општи-
не („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на конститутивној седници одржа-
ној дана 11.5.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 
 

ЗОРАНУ БРАДАЊИЈУ, из Дели-
блата, престаје функција председника Скуп-
штине општине Ковин, дана 11.5.2017. годи-
не, због истека мандата скупштинског сазива 
у коме је обављао функцију председника 
Скупштине општине. 

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 

садржан је у одредбама члана 30. став 3. За-
кона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 
35. став 3. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен тек-
ст, 25/2013 и 2/2015) и члана 29. став 1. али-
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неја 2. и  става 4. Пословника Скупштине 
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015),  којим је прописано да да-
ном потврђивања одборничког мандата лици-
ма које је именовала односно поставила  
Скупштина престаје функција на коју су име-
новани односно постављени. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима 
одржаним 23.4.2017. године, којом су пот-
врђени мандати 45 одборника а одборницима 
из претходног скупштинског сазива престао 
мандат одборника, то је у складу са Законом, 
Статутом и Пословником, председнику 
Скупштине општине Ковин из претходног 
скупштинског  сазива Зорану Брадањију, пре-
стала  дужност обављања функције председ-
ника Скупштине општине  Ковин.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-6/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                             Ружа Пелић 
78. 

На основу члана 30. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 84/2014-др. закон) члана 35. став 
3. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 29. став 1. 
алинеја 2. и  става 4. Пословника Скупштине 
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на конститутивној седници 
одржаној дана 11.5.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

БОЈАНУ ЂУРАШИНОВУ, из Кови-
на, престаје функције заменика председника 
Скупштине општине Ковин, дана 11.5.2017. 
године, због истека мандата скупштинског 
сазива у коме је обављао функцију заменика 
председника Скупштине општине. 
 

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 

садржан је у одредбама члана 30. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 
35. став 3. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен тек-
ст, 25/2013 и 2/2015) и члана 29. став 1. 
алинеја 2. и  става 4. Пословника Скупштине 
општине („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015),  којим је прописано да да-
ном потврђивања одборничког мандата лици-
ма које је именовала односно поставила  
Скупштина престаје функција на коју су 
именовани односно постављени. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника а одборницима из 
претходног скупштинског сазива престао 
мандат одборника, то је у складу са Законом, 
Статутом и Пословником, заменику председ-
ника Скупштине општине Ковин из прет-
ходног скупштинског сазива Бојану Ђураши-
нову, престала  дужност обављања функције 
заменика председника Скупштине општине  
Ковин.   

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

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-7/2017-I од 11. маја 2017. године 
 

    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                   Ружа Пелић 
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79. 
 

На основу члана 30. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 84/2014-др. закон)  и члана 35. 
став 3. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

СИКИМИЋ РАДМИЛИ, дипломи-
раном правнику из Плочице, престаје функ-
ција секретара Скупштине општине Ковин, 
дана 11.5.2017. године, због истека мандата 
скупштинског сазива у коме је обављала 
функцију секретара Скупштине општине. 
 

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 

садржан је у одредбама члана 30. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 
35. став 3. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 29. став 1. 
алинеја 2. и  става 4. Пословника Скупштине 
општине („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015), којим је прописано да да-
ном потврђивања одборничког мандата лици-
ма које је именовала односно поставила  
Скупштина престаје функција на коју су име-
новани односно постављени. 

Како је на Констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника а одборницима из 

претходног скупштинског сазива престао 
мандат одборника, то је у складу са Законом, 
Статутом и Пословником, секретару Скуп-
штине општине Ковин из претходног скуп-
штинског  сазива Радмили Сикимић, преста-
ла дужност обављања функције секретара 
Скупштине општине  Ковин.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-8/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                    Ружа Пелић 
80. 

На основу члана 38. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 51.став 
1. Статута општине Ковин („Сл. лист опш-
тине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 11.став 2. Послов-
ника Скупштине општине („ Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на конститутивној седници 
одржаној дана 11.5.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ЗОРАН БРАДАЊИ, машински тех-
ничар из Делиблата, изабран је за пред-
седника Скупштине општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
године. 

II 
 Ово решење објавити се у „Службе-
ном листу општине Ковин“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Решења 

садржан је у одредбама члана 38. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члану 
51. став 1. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015). и члану 11. став 2. 
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Пословника Скупштине општине („ Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015) ко-
јима је прописано да се председник  скуп-
штине, на предлог најмање 1/3 одборника, 
бира из реда одборника, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника 
скупштине општине.  

Дана 11.5.2017. године више од тре-
ћине одборника Скупштине општине Ковин 
(20 одборника) доставило  је председавајућем 
Скупштине општине Ковин предлог канди-
дата за председника Скупштине општине Ко-
вин - Зоран Брадањи одборник са листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ,ЈАЧЕ, БОЉЕ. 

Кандидат за председника Скупштине 
општине Зоран Брадањи дао је писану саг-
ласност да прихвата кандидатуру за пре-
дседника Скупштине општине Ковин. 

Избор председника Општине Ковин, 
извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 11.5.2017. године, тај-
ним гласањем. Поступак тајног гласања 
спровела   је Комисија  за спровођење и утвр-
ђивање резултата тајног гласања, изабрана на 
седници Скупштине општине Ковин, дана 
11.5.2017. године у саставу : др Срђан Не-
нек—са изборне листе Александар Вучић-
БРЖЕ,ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић– са из-
борне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалис-
тичка  партија Србије (СПС), Комунистичка  
партија (КП),  Зелени Србије (ЗС), Покрет 
социјалиста (ПС), Српска народна партија   
(СНП)“ и  Милорад Стефановић–  са изборне 
листе ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА -  
„ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ 

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је од стручне службе примље-
но 45 гласачких листића + 1 гласачки листић 
за гласачку кутију, да је на седници Скуп-
штине општине присуствовало 44 одборника 
и да су им уручени гласачки листићи, да је 
остало неупотребљених 1 гласачки листић, 
да је у гласачкој кутији нађено 44 упот-
ребљених гласачких листића, да је утврђено 
да има 43 важећих гласачких листића, да има 
1 неважећи гласачки листић и да је провером 
важећих гласачких листића утврђено да је 
кандидат за председника Скупштине опш-
тине Ковин – ЗОРАН БРАДАЊИ добио 37 

гласова, што представља већину од укупног 
броја одборника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања за избор председ-
ника Скупштине општине Ковин, утврђује да 
је ЗОРАН БРАДАЊИ, изабран за председ-
ника Скупштине општине Ковин. 

Како Скупштина општине Ковин има 
45 одборника и како је на конститутивној 
седници Скупштине општине Ковин одржа-
ној дана 11.05.2017. године, за избор Зорана 
Брадањија, одборника са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ,ЈАЧЕ,БОЉЕ, 
на функцију председника Скупштине  гласа-
ло 37 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника, то је сагласно 
Закону, Статуту и Пословнику исти изабран 
на функцију председника Скупштине опш-
тине Ковин. 

На основу наведеног, донето је Реше-
ње  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:020-10/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                  Ружа Пелић 

81. 
На основу члана 40. став 1.2. и 3. За-

кона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 
55. став 1. 2. и  3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 34. 
35. и 36. Пословника Скупштине општине („ 
Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници одржа-
ној дана 11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

СИКИМИЋ РАДМИЛA, дипломи-
рани правник из Плочице, поставља се за  
секратара Скупштине општине Ковин, дана 
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11.5.2017. године, на период од четири 
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 

садржан је у одредбама члана 40. став 1.2. и 
3. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-
сник РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), 
члана 55. став 1. 2. и  3. Статута општине Ко-
вин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 
34. 35. и 36. Пословника Скупштине општине 
(„ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) којима је прописано да Скупштина 
има секретара Скупштине који се поставља 
на предлог председника Скупштине на ман-
датни период од 4 године, да за секретара 
Скупштине може бити постављено лице које 
има завршен правни факултет, положен стру-
чни испит за рад у органима управе и радно 
искуство од најмање три године. 

Председник Скупштине општине Ко-
вин Зоран Брадањи, у складу са чланом 40. 
став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 
55. став 2. Статута општине Ковин, и члана 
35. став 1. Пословника Скупштине општине 
Ковин предложио је за секретара  
Радмилу Сикимић, дипломираног правника 
из Плочице. 

Како Скупштина општине Ковин има 
45 одборника и како је на конститутивној 
седници Скупштине општине Ковин одржа-
ној дана 11.05.2017. године, за постављење 
Радмиле Сикимић на функцију секретара 
Скупштине  општине  Ковин гласало 44 од-
борника, што представља већину од укупног 
броја одборника, то је сагласно Закону, 
Статуту и Пословнику иста постављена за 
секретара Скупштине општине Ковин. 

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-11/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
     ПРЕДСЕДНИК 
                              Зоран Брадањи 

82. 
 

На основу члана 43.став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. став 
1. Статута општине Ковин („Сл .лист опш-
тине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 39. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр.17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на конститутивној седници 
одржаној 11.05.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

I 
САЊА ПЕТРОВИЋ, дипломирани 

дефектолог, из Ковина изабрана је  за 
председницу општине Ковин, дана  
11.5.2017. године, на период од четири 
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  овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 43. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глас-
ник РС“, бр. 129/2007 и  83/2014 – др. закон), 
члана 58. став 1. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћен текст , 25/2013 и 2/2015 ) и одредби 
члана 39. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
бр.17/2009 и 14/2015), којим је прописано да 
председника Општине бира Скупштина опш-
тине, из реда одборника,на време од четири 
године,  тајним гласањем, већином гласова 
од укупног броја одборника. 

Председник Скупштине општине Ко-
вин Зоран Брадањи, у складу са чланом 43. 
став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 
58. став 3. Статута општине Ковин, и члана 
39. став 3. Пословника Скупштине општине 
Ковин предложио је кандидата за председ-
ника  општине Ковин Сању Петровић, одбор-
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ницу са листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ. 

Кандидат за председника општине 
Сања Петровић дала је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за председника опш-
тине Ковин.  

Избор председника Општине Ковин, 
извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 11.5.2017. године, тај-
ним гласањем. Поступак тајног гласања 
спровела   је Комисија  за спровођење и утвр-
ђивање резултата тајног гласања, изабрана на 
седници Скупштине општине Ковин, дана 
11.5.2017. године у саставу: др Срђан Не-
нек—са изборне листе Александар Вучић-
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић– са из-
борне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалис-
тичка  партија Србије (СПС), Комунистичка  
партија (КП),  Зелени Србије (ЗС), Покрет со-
цијалиста (ПС), Српска народна партија   
(СНП)“ и  Милорад Стефановић–  са изборне 
листе ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА -  
„ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ 

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је од стручне службе примље-
но 45 гласачких листића+1 гласачки листић 
за гласачку кутију, да је на седници Скуп-
штине општине присуствовало 40 одборника 
и да су им уручени гласачки листићи, да је 
остало неупотребљено 5 гласачких листића, 
да је у гласачкој кутији нађено 40  упот-
ребљених гласачких листића, да је одвајањем 
гласачких листића утврђено да има 40 
важећих гласачких листића  и да је провером 
важећих гласачких листића утврђено да је 
кандидат за председника Општине Ковин – 
САЊА ПЕТРОВИЋ добила 38 гласова, што 
представља већину од укупног броја одбор-
ника.  
 На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је за 
председника Општине Ковин изабрана СА-
ЊА ПЕТРОВИЋ. 
 Како Скупштина општине Ковин има 
45 одборника и како је на конститутивној 
седници Скупштине општине Ковин одр-
жаној дана 11.05.2017. године, за избор Сање 
Петровић, одборника са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ, БО-

ЉЕ, на функцију председника општине гла-
сало 38 одборника, што представља већину 
од укупног броја одборника, то је сагласно 
Закону, Статуту и Пословнику иста изабрана 
на функцију председника општине. 

На основу наведеног, донето је Реше-
ње  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:020-9/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
     ПРЕДСЕДНИК  
                              Зоран Брадањи 
 
83. 

 
На основу 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 опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст , 25/2013 и 2/2015) 
и члана 39. став 4. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр.17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној 11.05.2017. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

ЗОРАН НИКОЛИЋ, дипломирани 
правник, из Ковина изабран је  за заменика 
председника општине Ковин, дана  
11.05.2017. године, на период од четири 
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 43. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и  83/2014 – др.закон), 
члана  58. став 4. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
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чишћен текст , 25/2013 и 2/2015 ) и члану  39. 
став 4., Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009 
и 14/2015), којим је прописано да кандидат за  
председника Општине предлаже кандидата за 
заменика председник општине, из реда од-
борника, кога бира Скупштина општине на 
исти начин као председника општине, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић , у складу са чланом 
43. став 4. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 3. Статута општине Ковин  и 
чланом 39. став 4. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
заменика председника  општине Ковин Зора-
на Николића, одборника са листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ –„Социјалистичка  партија Србије 
(СПС), Комунистичка  партија (КП),  Зелени 
Србије (ЗС), Покрет социјалиста (ПС), Срп-
ска народна партија   (СНП)“ .  

Кандидат за заменика председника 
општине Зоран Николић дао је писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за 
заменика председника општине Ковин. 

Избор заменика председника Општи-
не Ковин, извршен је на седници Скупштине 
општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. го-
дине, тајним гласањем. Поступак тајног гла-
сања спровела   је Комисија  за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања, изабра-
на на седници Скупштине општине Ковин, 
дана 11.5.2017. године у саставу : др Срђан 
Ненек—са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-БРЖЕ,ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ло-
вић– са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Комунистичка  партија (КП),  Зелени Србије 
(ЗС), Покрет социјалиста (ПС), Српска на-
родна партија   (СНП)“ и  Милорад Стефано-
вић–  са изборне листе ДРАГАН МАРКО-
ВИЋ ПАЛМА -  „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ 

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија  за спровођење и утврђивање резу-
лтата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је од стручне службе при-
мљено 45 гласачких листића+ 1 гласачки ли-
стић за гласачку кутију, да је на седници 
Скупштине општине присуствовало 40 од-
борника и да су им уручени гласачки лис-
тићи, да је остало неупотребљено 5 гласач-

ких листића, да је у гласачкој кутији нађено 
40  употребљених гласачких листића, да је 
одвајањем гласачких листића утврђено да 
има 40 важећих гласачких листића  и да је 
провером важећих гласачких листића утврђ-
ено да је кандидат за заменика  председника 
Општине Ковин – ЗОРАН НИКОЛИЋ добио 
37 гласова, што представља већину од укуп-
ног броја одборника.  
 На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је за 
председника Општине Ковин изабран ЗО-
РАН НИКОЛИЋ. 
 Како Скупштина општине Ковин има 
45 одборника и како је на конститутивној 
седници Скупштине општине Ковин одржа-
ној дана 11.05.2017. године, за избор Зорана 
Николића, одборника са са изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка  партија 
Србије (СПС), Комунистичка  партија (КП),  
Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста 
(ПС), Српска народна партија   (СНП)“, на 
функцију заменика председника општине 
гласало 37 одборника, што представља већи-
ну од укупног броја одборника, то је саг-
ласно Закону,Статуту и Пословнику исти 
изабран на функцију заменика председника 
општине. 

На основу наведеног, донето је Реше-
ње  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:020-12/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
     ПРЕДСЕДНИК  
                              Зоран Брадањи 
 
84. 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ, дипломи-
рани туризмолог, из Ковина, изабрана је за 
члана Општинског већа општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
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 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- 
др.закон), члана 61.став 1. и 3. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и ) и члана 40. став 1. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик пред-
седника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и 
чланом 40.став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић , у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Виолету Оцокољић.  

Кандидат за члана општинског већа 
Виолета Оцокољић дала је писану сагласност 
да прихвата кандидатуру за члана Општин-
ског већа  општине Ковин. 

Избор члана Општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 11.5.2017. године у саставу: др Ср-
ђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Комунистичка партија (КП), 
Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста 
(ПС), Српска народна партија (СНП) и 
Милорад Стефановић – ДРАГАН МАРКО-
ВИЋ ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања доставила је Скуп-
штини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Виолету 
Оцокољић гласало 38 одборника, што пред-
ставља већину гласова од укупног броја 
одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Вио-
лета Оцокољић, изабрана за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-11/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
        ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Брадањи 
85. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
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штине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 БОЈАН СТОЈАНОВИЋ, тренер 
фудбала, из Баваништа, изабран је  за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
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 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. 
закон), члана 61.став 1. и 3. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
и) и члана 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик председ-
ника општине, као и чланови општинског ве-
ћа чији је број утврђен Статутом општине и 
које бира  Скупштина општине, на период од 
четири године тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и чла-
ном 40.став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 

45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Бојанa Стојановићa.  

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

Избор члана Општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 11.5.2017. године у саставу: др 
Срђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Комунистичка партија (КП), 
Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста 
(ПС), Српска народна партија (СНП) и Ми-
лорад Стефановић – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија  за спровођење и утврђивање ре-
зултата тајног гласања доставила је Скуп-
штини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Бојана 
Стојановића гласало 37 одборника, што пред-
ставља већину гласова од укупног броја од-
борника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Бојан 
Стојановић,  изабран за члана Општинског 
већа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-12/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
        ПРЕДСЕДНИК  
                  Зоран Брадањи 
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86. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 БОЈАНА МИТРОВИЋ-ТАСИЋ,  
правник, из Плочице, изабрана је за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
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 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. 
закон), члана 61.став 1. и 3. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
и) и члана 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик предсе-
дника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и чла-
ном 40.став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 

заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Бојану Митровић 
Тасић.  

Кандидат за члана општинског већа 
Бојана Митровић-Тасић дала је писану саг-
ласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа  општине Ковин. 

Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, 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 11.5.2017. године у саставу: др 
Срђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Комунистичка партија (КП), 
Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста 
(ПС), Српска народна партија (СНП) и Мило-
рад Стефановић – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је за избор члана Општинског 
већа општине Ковин – Бојану Митровић-
Тасић гласало  37 одборника, што представ-
ља већину гласова од укупног броја одбор-
ника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је 
Бојана Митровић-Тасић, изабрана за члана 
Општинског већа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба 
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Управном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-13/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
         ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Брадањи 
 
87. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.9.2015. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ, тех-
ничар за биотехнологију, из Баваништа, 
изабран је за члана Општинског већа опш-
тине Ковин, дана 11.5.2017. године, на пе-
риод од четири 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 ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глас-
ник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), 
члана 61.став 1. и 3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и чла-
на 40. став 1. Пословника Скупштине опш-
тине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 

чине председник општине, заменик пред-
седника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и чла-
ном 40.став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић , у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Драгана Шљиво-
вачког.  

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

Избор члана Oпштинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скуп-
штине општине Ковин, одржаној дана 
11.5.2017. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Пос-
тупак тајног гласања спровела   је Комисија  
за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 11.5.2017. године у 
саставу: др Срђан Ненек – АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина 
Ловић – ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Комунистичка партија 
(КП), Зелени Србије (ЗС), Покрет соци-
јалиста (ПС), Српска народна партија (СНП) 
и Милорад Стефановић – ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СР-
БИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је за избор члана Oпштинског 
већа општине Ковин – Драгана Шљивовачког 
гласало 37 одборника, што представља ве-
ћину гласова од укупног броја одборника.  
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На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Дра-
ган Шљивовачки, изабран за члана Oпштин-
ског већа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-14/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
        ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Брадањи 
 
88. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 НИНА КОЗИЦА, нутрициониста 
дијететичар, из Мраморка, изабрана је за 
члана Општинског већа општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
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 ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глас-

ник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), 
члана 61.став 1. и 3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и 
члана 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик пред-
седника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и 
чланом 40.став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Нину Козицу.  

Кандидат за члана општинског већа 
Нина Козица дала је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за члана Општинског 
већа  општине Ковин. 

Избор члана Општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 11.5.2017. године у саставу: др 
Срђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Комунистичка партија (КП), 
Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста 
(ПС), Српска народна партија (СНП) и Ми-
лорад Стефановић – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање ре-
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зултата тајног гласања доставила је Скуп-
штини општине Ковин Записник о раду. За-
писником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Нине Ко-
зице гласало  37 одборника , што представља 
већину гласова од укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Нина 
Козица,  изабрана за члана Општинског већа 
општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-15/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

        ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Брадањи 
 

89. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
штине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ЂУРА ЦРЕПАЈСКИ, дипл. инг. сао-
браћаја, из Баваништа, изабран је  за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
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 ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-
сник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон), 
члана 61.став 1. и 3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и) и чла-
на 40. став 1. Пословника Скупштине опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик председ-
ника општине, као и чланови општинског ве-
ћа чији је број утврђен Статутом општине и 
које бира  Скупштина општине, на период од 
четири године тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и чла-
ном 40.став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић , у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Ђуру Црепајског.  

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

Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 11.5.2017. године у саставу: др Ср-
ђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БР-
ЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Ср-
бије (СПС), Комунистичка партија (КП), Зе-
лени Србије (ЗС), Покрет социјалиста (ПС), 
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Српска народна партија (СНП) и Милорад 
Стефановић – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резу-
лтата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је за избор члана општинског 
већа општине Ковин– Ђуру Црепајског гла-
сало 37 одборника, што представља већину 
гласова од укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Ђура 
Црепајски,  изабран за члана Општинског ве-
ћа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-16/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
        ПРЕДСЕДНИК  
        Зоран Брадањи 
90. 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
штине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 

МИЛЕНКО ГРУЈИЧИЋ, ветеринар, 
из Мраморка, изабран је за члана Опш-
тинског већа општине Ковин, дана 11.5.2017. 
године, на период од четири 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 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. За-
кон), члана 61.став 1. и 3. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
и) и члана 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик пред-
седника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и чланом 
40.став 1. Пословника утврђено је да Општин-
ско веће чине председник општине, заменик 
председника општине као и девет чланова 
Општинског већа које бира Скупштина оп-
штине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Миленка Грујичића.  

Кандидат за члана општинског већа 
Миленко Грујичић дао је писану сагласност 
да прихвата кандидатуру за члана Општин-
ског већа  општине Ковин. 

Избор члана Општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скуп-
штине општине Ковин, одржаној дана 
11.5.2017. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Посту-
пак тајног гласања спровела   је Комисија  за 
спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 11.5.2017. године у сас-
таву: др Срђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић 
– ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка пар-
тија Србије (СПС), Комунистичка партија 
(КП), Зелени Србије (ЗС), Покрет соција-
листа (ПС), Српска народна партија (СНП) и 
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Милорад Стефановић – ДРАГАН МАРКО-
ВИЋ ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је за избор члана Општинског 
већа општине Ковин – Миленка Грујичића 
гласало  38 одборника, што представља већи-
ну гласова од укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Ми-
ленко Грујичић, изабран за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-17/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
         ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Брадањи 
 
91. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ДРАГОСЛАВ БУБАЊА, професор 
физичке културе, из Делиблата, изабран је за 
члана Општинског већа општине Ковин, дана 
11.5.2017. године, на период од четири 
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 ре-

шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гла-
сник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), 
члана 61.став 1. и 3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и 
члана 40. став 1. Пословника Скупштине оп-
штине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик председ-
ника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и 
чланом 40. став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Драгослава Бубању.  

Кандидат за члана Општинског већа 
Драгослав Бубања дао је писану сагласност 
да прихвата кандидатуру за члана Општин-
ског већа  општине Ковин. 

Избор члана Општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 11.5.2017. године у саставу: др Ср-
ђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БР-
ЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – ИВИ-



11. Мај 2017. године                     С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                          Страна 19 Број 8 
 
 

 

 

ЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Ср-
бије (СПС), Комунистичка партија (КП), Зе-
лени Србије (ЗС), Покрет социјалиста (ПС), 
Српска народна партија (СНП) и Милорад 
Стефановић – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је за избор члана општинског 
већа општине Ковин – Драгослава Бубању 
гласало 37 одборника, што представља ве-
ћину гласова од укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Дра-
гослав Бубања, изабран за члана Општинског 
већа општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-18/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
         ПРЕДСЕДНИК  
                    Зоран Брадањи 

92. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 61.став 
1. и 3. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 РОБЕРТ ТОТ, дипломирани прав-
ник, из Ковина, изабран је  за члана Опш-

тинског већа општине Ковин, дана 11.5.2017. 
године, на период од четрири 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 ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. Глас-
ник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон), 
члана 61.став 1. и 3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и 
члана 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик председ-
ника 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. 

Чланом 61.став 1.и 3. Статута и чла-
ном 40. став 1. Пословника утврђено је да 
Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине као и девет 
чланова Општинског већа које бира  Скуп-
штина општине, на период од четири године 
тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 61. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила је кандидата за 
члана општинског већа Роберта Тота.  

Кандидат за члана општинског већа 
Роберт Тот дао је писану сагласност да при-
хвата кандидатуру за члана Oпштинског већа  
општине Ковин. 

Избор члана Oпштинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 11.5.2017. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
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брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 11.5.2017. године у саставу: др Ср-
ђан Ненек – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ; Катарина Ловић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Комунистичка партија (КП), 
Зелени Србије (ЗС), Покрет социјалиста 
(ПС), Српска народна партија (СНП) и 
Милорад Стефановић – ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – „ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА“.  

После спроведеног тајног гласања, 
Комисија за спровођење и утврђивање резул-
тата тајног гласања доставила је Скупштини 
општине Ковин Записник о раду. Записником 
је утврђено да је за избор члана Oпштинског 
већа општине Ковин – Роберта Тота  гласало  
37 одборника, што представља већину гла-
сова од укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Ро-
берт Тот, изабран за члана Oпштинског већа 
општине Ковин. 

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-19/2017-I од 11. маја 2017. године 

     
         ПРЕДСЕДНИК  
                   Зоран Брадањи 
93. 
 На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана  45. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
 

I 
 САЊИ ПЕТРОВИЋ  из Ковину, 
престаје дужност обављања функције пред-
седника општине Ковин дана 11.5.2017. 
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 Ре-
шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), 
којима је прописано да престанком мандата 
Скупштине престаје мандат извршних органа 
општине, с тим да они врше текуће послове 
из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника општине и Општинског 
већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  доношењем Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима 
одржаним 23.4.2017. године, којом су потвр-
ђени мандати 45 одборника,  одборницима из 
претходног скупштинског  сазива  престао 
мандат одборника,  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, председници општине Ковин 
из претходног сазива Сањи Петровић, пре-
стала дужност обављања функције пред-
седника општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број:020-13/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
        ПРЕДСЕДНИК  
                                 Зоран Брадањи 
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94. 

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана  45. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ЂУРИ КРСТИЋУ из Плочице, пре-
стаје дужност обављања функције заменика 
председника општине Ковин дана 11.5.2017. 
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 51. 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-
др.закон), члана 71. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћени текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015), којима је прописано да престанком 
мандата Скупштине  престаје мандат извр-
шних органа општине, с тим да они врше те-
куће послове из своје надлежности до сту-
пања на дужност новог председника општине 
и Општинског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника а одборницима из 
претходног скупштинског сазива  престао 
мандат одборника,  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 

Пословником, заменику председника опш-
тине Ковин из претходног сазива Ђури Крс-
тићу, престала  дужност обављања функције 
заменика председника општине.   

 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: 020-14/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
     ПРЕДСЕДНИК  
                             Зоран Брадањи 
95. 

На основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/2014-др. Закон), члана 71. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 
и 2/2015) и члана  45. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ДР СРЂАН НЕНЕК,  специјалиста 
ургентне медицине из Гаја, престаје дужност 
обављања функције члана Општинског већа 
општине Ковин дана 11.5.2017. 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 51. 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-
др.закон), члана 71. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћени текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
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14/2015), којима је прописано да престанком 
мандата Скупштине  престаје мандат извр-
шних органа општине, с тим да они врше 
текуће послове из своје надлежности до сту-
пања на дужност новог председника општине 
и Општинског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског  сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива др Срђану 
Ненеку, престала дужност обављања функ-
ције члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-20/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

                   ПРЕДСЕДНИК  
                 Зоран Брадањи 
 

96. 
 

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015) 
и члана  45. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

 

I 
 БЛАГОЈУ БОГДАНОВИЋУ, дип-
ломираном инжењеру пољопривреде за еко-
номику, из Ковина, престаје дужност обавља-
ња функције члана Општинског већа опш-
тине Ковин дана 11.5.2017. 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 51. 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-
др.закон), члана 71. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћени текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015), којима је прописано да престанком 
мандата Скупштине престаје мандат извршн-
их органа општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања на 
дужност новог председника општине и Оп-
штинског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског  сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа оп-
штине Ковин из претходног сазива Благоју 
Богдановићу, престала  дужност обављања 
функције члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-21/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

                   ПРЕДСЕДНИК  
                 Зоран Брадањи 
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97. 
 

На основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/2014-др. Закон), члана 71. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 
и 2/2015) и члана  45. Пословника Скупшти-
не општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
I 

 РУЖИ МИТИЋ, професору разред-
не наставе, из Ковина, престаје дужност 
обављања функције члана Општинског већа 
општине Ковин дана 11.5.2017. 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 Ре-

шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Послов-
ника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), ко-
јима је прописано да престанком мандата 
Скупштине  престаје мандат извршних орга-
на општине, с тим да они врше текуће пос-
лове из своје надлежности до ступања на 
дужност новог председника општине и Опш-
тинског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 

Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Ружи Ми-
тић, престала  дужност обављања функције 
члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-22/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
                  ПРЕДСЕДНИК  
                                           Зоран Брадањи 
98. 
 

На основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/2014-др. Закон), члана 71. Стату-
та општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 
и 2/2015) и члана  45. Пословника Скупшти-
не општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ЈОВАНИ МАРИНКОВ, финансиј-
ском техничару из Баваништа, престаје дуж-
ност обављања функције члана Општинског 
већа општине Ковин дана 11.5.2017. 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 Ре-

шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Послов-
ника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
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општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), ко-
јима је прописано да престанком мандата 
Скупштине престаје мандат извршних органа 
општине, с тим да они врше текуће послове 
из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника општине и Општинског 
већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског  сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Јовани Ма-
ринков, престала  дужност обављања функ-
ције члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-23/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

                    ПРЕДСЕДНИК  
                  Зоран Брадањи 
 

99. 
 

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана  45. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

I 
 ЧЕДУ МАРИЋУ, професору, из Ко-
вина, престаје дужност обављања функције 
члана Општинског већа општине Ковин дана 
11.5.2017. 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 Ре-
шења садржан је у одредбама члана 51. 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. 
Закон), члана 71. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пре-
чишћени текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015), којима је прописано да престанком 
мандата Скупштине  престаје мандат изврш-
них органа општине, с тим да они врше те-
куће послове из своје надлежности до ступа-
ња на дужност новог председника општине и 
Општинског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Чеду Ма-
рићу, престала  дужност обављања функције 
члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 (триде-
сет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-24/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
                   ПРЕДСЕДНИК  
                 Зоран Брадањи 
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100. 
 

На основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/2014-др. Закон), члана 71. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 
и 2/2015) и члана  45. Пословника Скупшти-
не општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ДРАГАНУ ШЉИВОВАЧКОМ, тех-
ничару за биотехнологију из Баваништа, 
престаје дужност обављања функције члана 
Општинског већа општине Ковин дана 
11.5.2017. 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 Ре-

шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Послов-
ника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), ко-
јима је прописано да престанком мандата 
Скупштине  престаје мандат извршних орга-
на општине, с тим да они врше текуће посло-
ве из своје надлежности до ступања на дуж-
ност новог председника општине и Општин-
ског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског сазива престао 

мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Драгану 
Шљивовачком, престала  дужност обављања 
функције члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-25/2017-I од 11. маја 2017. године 
     
                   ПРЕДСЕДНИК  
                                            Зоран Брадањи 
101. 

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015) 
и члана  45. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 СТЕФАНИ МИЉКОВИЋ, филоло-
гу турског језика из Делиблата, престаје дуж-
ност обављања функције члана Општинског 
већа општине Ковин дана 11.5.2017. 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 Ре-

шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
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текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Послов-
ника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), 
којима је прописано да престанком мандата 
Скупштине  престаје мандат извршних орга-
на општине, с тим да они врше текуће посло-
ве из своје надлежности до ступања на дуж-
ност новог председника општине и Општин-
ског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског сазива престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Стефани 
Миљковић, престала дужност обављања 
функције члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-26/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

                   ПРЕДСЕДНИК  
                 Зоран Брадањи 
102. 
 

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана  45. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 

 

I 
 ВИОЛЕТИ ОЦОКОЉИЋ, дипломи-
раном туризмологу из Ковина, престаје дуж-
ност обављања функције члана Општинског 
већа општине Ковин дана 11.5.2017. 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 Ре-

шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Послов-
ника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), ко-
јима је прописано да престанком мандата 
Скупштине  престаје мандат извршних орга-
на општине, с тим да они врше текуће посло-
ве из своје надлежности до ступања на дуж-
ност новог председника општине и Општин-
ског већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 
Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Виолети 
Оцокољић, престала дужност обављања 
функције члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 
(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-27/2017-I од 11. маја 2017. године 

     

                  ПРЕДСЕДНИК  
                Зоран Брадањи 
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103. 
 

На основу члана 51. Закона о локал-
ној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014-др. Закон), члана 71. Статута опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015) 
и члана  45. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
I 

 ЛУКИ МИЛИЋУ, апсолвенту, из 
Ковина, престаје дужност обављања функ-
ције члана Општинског већа општине Ковин 
дана 11.5.2017. 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 Ре-
шења садржан је у одредбама члана 51. („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени 
текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 45. Послов-
ника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015), ко-
јима је прописано да престанком мандата 
Скупштине престаје мандат извршних органа 
општине, с тим да они врше текуће послове 
из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника општине и Општинског 
већа. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 11.5.2017. године,  донета  Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Ковин изабраним на изборима одр-
жаним 23.4.2017. године, којом су потврђени 
мандати 45 одборника, а одборницима из 
претходног скупштинског  сазива  престао 
мандат одборника  и у даљем току седнице 
извршен избор извршних органа општине 

Ковин, то је у складу са Законом, Статутом и 
Пословником, члану Општинског већа опш-
тине Ковин из претходног сазива Луки Ми-
лићу, престала  дужност обављања функције 
члана Општинског већа општине.   

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-
равном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-28/2017-I од 11. маја 2017. године 
     

                   ПРЕДСЕДНИК  
                                           Зоран Брадањи 
104. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а 
у вези са ставом 6. Закона о локалним избо-
рима („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 
11.5.2017. године у 12,39 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ САЊИ ПЕТРОВИЋ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Сањи Петро-
вић, одборнику Скупштине општине Ковин, 
изабраној са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, престао ман-
дат одборника дана 11.5.2017. године, пре ис-
тека времена на које је изабрана, због избора 
на функцију која је, у складу са законом, нес-
појива с функцијом одборника.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 Дана 11.5.2017. године одборник Са-
ња Петровић изабрана је за председника 
општине Ковин, те је Скупштина општине  
на истој седници, на основу члана 46. став 6. 
Закона о локалним изборима, утврдила да је 
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одборнику Сањи Петровић  престао мандат 
одборника дана 11.5.2017. године у 12,39 
сати. 
 Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о 
локалним изборима прописано је да од-
борнику 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 пру-
зимања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 
 Чаном 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да председнику 
општине и заменику председника општине 
избором на ове функције престаје мандат 
одборника у Скупштини општине.  
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника Сање 
Петровић 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: 020-15/2017-I од  11. маја 2017. године 
     
      ПРЕДСЕДНИК 
                Зоран Брадањи 
 
105. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а 
у вези са ставом 6. Закона о локалним избо-
рима („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 КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године у 12,40 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ЗОРАНУ НИКОЛИЋУ 
 

I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зорану Николи-
ћу, одборнику Скупштине општине Ковин, 
изабраној са Изборне листе ИВИЦА ДА-
ЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Комунистичка партија (КП), Зелени Србије 
(ЗС), Покрет социјалиста (ПС), Српска на-
родна партија (СНП), престао мандат одбор-
ника дана 11.5.2017. године, пре истека вре-
мена на које је изабран, због избора на функ-
цију 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 11.5.2017. године одборник Зо-
ран Николић изабран је за заменика председ-
ника општине Ковин, те је Скупштина опш-
тине  на истој седници, на основу члана 46. 
став 6. Закона о локалним изборима, утврди-
ла да је одборнику Зорану Николићу  престао 
мандат одборника дана 11.5.2017. године у 
12,40 сати. 
 Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о 
локалним изборима прописано је да одбор-
нику престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран, између осталог и због преу-
зимања 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 прузи-
мања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 
 Чаном 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да председнику 
општине и заменику председника општине 
избором на ове функције престаје мандат од-
борника у Скупштини општине.  
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника Зора-
на Николића за заменика председника опш-
тине Ковин, Скупштина општине донела је 
решење како и гласи у диспозитиву. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од доно-
шења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-16/2017-I од  11. маја 2017. године 
     
      ПРЕДСЕДНИК 
      Зоран Брадањи 
 
106. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним избо-
рима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) и члана 45. став 8. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014-др Закон) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године у 12,41 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ВИОЛЕТИ ОЦОКОЉИЋ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ВИОЛЕТИ 
ОЦОКОЉИЋ, одборнику Скупштине општи-
не Ковин, изабраноj са Изборне листе АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, 
престао мандат одборника дана 11.5.2017. 
године, пре истека времена на које је иза-
бранa, 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 11.5.2017. године одборник 
Виолета Оцокољић изабрана је за члана 
Општинског већа општине Ковин, те је Скуп-
штина општине  наистој седници, на основу 
члана 46. став 6. Закона о локалним избори-
ма, утврдила да је одборнику Виолети Оцо-
кољић  престао мандат одборника дана 
11.5.2017. године у 12,41 сати. 

 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, од-
носно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због прузи-
мања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 
 Чланом 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да одборнику који 
буде изабран за члана општинског већа пре-
стаје одборнички мандат. 
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника Вио-
лете Оцокољић за члана Општинског већа 
општине Ковин, Скупштина општине Ковин 
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овогРешења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од доно-
шења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-17/2017-I од 11. мајa 2017. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
 
107. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним из-
борима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 
– Одлука УС 54/2011) и члана 45. став 8. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године у 12,41 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
БОЈАНИ МИТРОВИЋ-ТАСИЋ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је БОЈАНИ 
МИТРОВИЋ-ТАСИЋ, одборнику Скупшти-
не општине Ковин, изабраној са Изборне 
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листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈА-
ЧЕ, БОЉЕ, престао мандат одборника дана 
11.5.2017. године, пре истека времена на које 
је изабрана, 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 11.5.2017. године одборник Бо-
јана Митровић-Тасић изабрана је за члана 
Општинског већа општине Ковин, те је Скуп-
штина општине  на истој седници, на основу 
члана 46. став 6. Закона о локалним избор-
има, утврдила да је одборнику Бојани Мит-
ровић-Тасић  престао мандат одборника дана 
11.5.2017. године у 12,41 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, од-
носно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због прузи-
мања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 
 Чланом 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да одборнику који 
буде изабран за члана општинског већа пре-
стаје одборнички мандат. 
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника Бојане 
Митровић-Тасић за члана Општинског већа 
општине Ковин, Скупштина општине Ковин 
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Уп-
равном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-18/2017-I од 11. мајa 2017. године 

 
                          ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Брадањи 
 

108. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним избо-
рима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) и члана 45. став 8 Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др. Закон) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године у 12,42 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

ДРАГАНУ ШЉИВОВАЧКОМ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДРАГАНУ 
ШЉИВОВАЧКОМ, одборнику Скупштине 
општине Ковин, изабраном са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ 
БОЉЕ, престао мандат одборника дана 
11.5.2017. 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 11.5.2017. године одборник Дра-
ган Шљивовачки изабран је за члана Опш-
тинског већа општине Ковин, те је Скупшти-
на општине  на истој седници, на основу чла-
на 46. став 6. Закона о локалним изборима, 
утврдила да је одборнику Драгану Шљиво-
вачком престао мандат одборника дана 
11.5.2017. године у 12,42 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, од-
носно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због прузи-
мања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 
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 Чланом 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да одборнику који 
буде изабран за члана општинског већа пре-
стаје одборнички мандат. 
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника Дра-
гана Шљивовачког за члана Општинског ве-
ћа општине Ковин, Скупштина општине Ко-
вин донела је одлуку како и гласи у диспози-
тиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-19/2017-I од 11. мајa 2017. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
109. 

На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним из-
борима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 
– Одлука УС 54/2011)и члана 45. став 8 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. Закон) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
11.5.2017. године у 12,43 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ НИНИ КОЗИЦА 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је НИНИ КОЗИ-
ЦА, одборнику Скупштине општине Ковин, 
изабраноj са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ,  БОЉЕ, престао ман-
дат одборника дана 11.5.2017. године, пре ис-
тека времена на које је изабранa, због избора 
на функцију која је, у складу са законом, не-
спојива с функцијом одборника.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 11.5.2017. године одборник 
Нина Козица изабрана је за члана Општин-

ског већа општине Ковин, те је Скупштина 
општине  на истој седници, на основу члана 
46. став 6. Закона о локалним изборима, 
утврдила да је одборнику  Нини Козица  пре-
стао мандат одборника дана 11.5.2017. го-
дине у 12,43 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, од-
носно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због прузи-
мања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 

Чланом 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да одборнику који 
буде изабран за члана општинског већа пре-
стаје одборнички мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након избора одборника Ни-
не Козица за члана Општинског већа општи-
не Ковин, Скупштина општине Ковин донела 
је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од доно-
шења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-20/2017-I од 11. мајa 2017. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
 
110. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним избо-
рима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011)и члана 45. став 8 Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др. Закон) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године у 12,44 сати донела је 
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РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ЂУРИ ЦРЕПАЈСКОМ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЂУРИ ЦРЕ-
ПАЈСКOM, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Комунистичка партија (КП), Зелени 
Србије (ЗС), Покрет социјалиста (ПС), 
Српска народна партија (СНП) престао 
мандат одборника дана 11.5.2017. 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 11.5.2017. године одборник Ђу-
ра Црепајски изабран је за члана Општинског 
већа општине Ковин, те је Скупштина опш-
тине  на истој седници, на основу члана 46. 
став 6. Закона о локалним изборима, утврди-
ла да је одборнику Ђури Црепајском  престао 
мандат одборника дана 11.5.2017. године у 
12,44 сати. 
 Чланом 46. став 1. 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 за-
коном, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због прузи-
мања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 

Чланом 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да одборнику који 
буде изабран за члана општинског већа пре-
стаје одборнички мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након избора одборника Ђу-
ре Црепајски за члана Општинског већа опш-
тине Ковин, Скупштина општине Ковин до-
нела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Уп-

равном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-21/2017-I од 11. мајa 2017. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
 
111. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 
става 3. Закона о локалним изборима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 11.5.2017. 
године у 12,46 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ РАТКУ 
МОСУРОВИЋУ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ратку Мосуро-
вићу, одборнику Скупштине општине Ковин, 
изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, престао ман-
дат одборника дана 11.5.2017. године, пре 
истека времена на које је изабран, због 
подношења оставке.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 11.5.2017. године одборник Рат-
ко Мосуровић у складу са чланом 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима поднео 
је усмено оставку на седници Скупштине 
општине Ковин одржаној 11.5.2017. године, 
те је Скупштина на истој седници, на основу 
члана 46. став 3. Закона о локалним избори-
ма, утврдила да је одборнику Ратку Мосуро-
вићу престао мандат одборника дана 
11.5.2017. године у 12,46 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због подношења оставке. 
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 Ставом 3. истог члана  прописано је 
да после подношења усмене оставке одбор-
ника, скупштина без одлагања, на истој сед-
ници утврђује да је одборнику престао ман-
дат. 
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након подношења усмене ос-
тавке одборника Ратка Мосуровића, Скупш-
тина општине Ковин донела је одлуку како и 
гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од доно-
шења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-22/2017-I од 11. мајa 2017. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
112. 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-4/2017-III од 
23.03.2017.године и у складу са чланом 20. 
став 2 Уредбе о условима прибављања и оту-
ђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2012 и 48/2015), члана 7. став 1. Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини („Сл. лист општине Ковин“ бр. 22/2012) 
и члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН дана 08.5.2017.године донело је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА ЗА ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН У 
ДУБОВЦУ 

 
Члан 1. 

 На основу расписаног огласа за при-
купљање понуда за отуђење непокретности 
из јавне својине општине Ковин у Дубовцу 

 БИРА СЕ Вијатов Божа из Дубовца, 
ул. Михајла Пупина бр.29 као најповољнији 
понуђач у поступку прикупљања писмених 
понуда за отуђење (продају) непокретности и 
то: 

 катастарска парцела број 195 у 
укупној површини од 00 ха 00 а 
86 м², уписана у лист непокрет-
ности бр.2729 КО Дубовац, на ко-
јој се налази стамбени објекат по-
вршине 34 м² и 

 катастарска парцела број 196 у 
укупној површини од 00 ха 05 а 
93 м², уписана у лист непокрет-
ности бр. 2729 КО Дубовац. 

Члан 2. 
 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 
1.ове Одлуке спроводи се сагласно одредба-
ма Закона о јавној својини, Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ства-
ри у јавној својини и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда и 
Одлуке о располагању непокретностима у 
јавној својини. 
 

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Ко-
вин у Дубовцу, образована Решењем Опш-
тинског већа општине Ковин бр.463-4/2017-
III од 23.03.2017. године, спровела је посту-
пак јавног надметања прикупљањем писме-
них понуда за отуђење из јавне својине опш-
тине Ковин непокретности описаних у члану 
1. ове Одлуке. 
  У поступку је прибављен извештај 
надлежног пореског органа о процени тр-
жишне вредности предметне непокретности. 
Комисија је након спроведеног поступка и 
отварања приспелих понуда дана 17.04.2017. 
године сачинила Записник о отварању писме-
них понуда са предлогом Општинском већу о 
прихватању понуде понуђача Вијатов Боже 
из Дубовца, као једине приспеле и валидне 
понуде о отуђењу из јавне својине општине 
Ковин непокретности из члана 1.ове Одлуке. 
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Члан 4. 
 Укупна тржишна вредност непо-
кретности из члана 1.ове Одлуке утврђена је 
од стране надлежног пореског органа и иста 
износи 2.898,95 € за обе непокретности. 
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
на износ од 2.899,00 € за обе непокретности.  
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код 
Јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине 
Ковин. 
 Уколико Стицалац не закључи уговор 
о отуђењу-купопродаји непокретности из 
члана 1. овог уговора у року од 15 дана од 
дана, пријема писменог позива Отуђиоца или 
не плати купопродајну цену из става 1. овог 
уговора у року од 15 дана од дана закључења 
истог, губи право на повраћај уплаћеног де-
позита у износу од 289,9 €. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-32/2017-III од 08. маја 2017. 
године 

 
                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 
                      Ђура Крстић 
 

113. 
 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-21/2017-III од 
10.03.2017. године и у складу са чланом 20. 
став 2 Уредбе о условима прибављања и оту-
ђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2012 и 48/2015), члана 7. став 1. Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини („Сл. лист општине Ковин“бр.22/2012) и 
члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине 

Ковин („Сл.лист општине Ковин“ број 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН дана 08.5.2017.године донело је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА ЗА ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН У БЛОКУ 
53 У КОВИНУ 

 
Члан 1. 

 На основу расписаног огласа за при-
купљање понуда за отуђење непокретности 
из јавне својине општине Ковин у Блоку 53  
 БИРА СЕ Станковић Мирјана из 
Београда, ул. Страхињића бана бр.74/8 као 
најповољнији понуђач у поступку прикуп-
љања писмених понуда за отуђење (продају) 
неизграђеног грађевинског земљишта и то: 

 Катастарска парцела број 
2230/5  уписана у лист непо-
кретности број 6097 КО Ко-
вин у површини од 338 м² у 
јавној својини општине Ковин 

 
Члан 2. 

 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о јавној својини, Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда и Од-
луке о располагању непокретностима у јавној 
својини. 
  

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Ко-
вин у Блоку 53, образована Решењем Опш-
тинског већа општине Ковин бр.463-21/2017-
III од 10.03.2017.године, спровела је посту-
пак јавног надметања прикупљањем писме-
них понуда за отуђење из јавне својине опш-
тине Ковин непокретности описаних у члану 
1. ове Одлуке. 
  У поступку, Комисија је прибавила 
извештај надлежног пореског органа о про-
цени тржишне вредности предметне непо-
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кретности. Комисија је након спроведеног 
поступка и отварања приспелих понуда дана 
17.04.2017. године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Опш-
тинском већу о прихватању понуде понуђача 
Станковић Мирјане из Београда, као једине 
приспеле и валидне понуде о отуђењу из јав-
не својине општине Ковин непокретности из 
члана 1.ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Тржишна вредност непокретности из 
члана 1.ове Одлуке утврђена је од стране 
надлежног пореског органа и иста износи 
6,21€ по м². 
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
на износ од 6,22 € по м².  

 
Члан 5. 

 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код 
Јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико изабрани понуђач у року од 
15 дана од дана доношења Одлуке о избору 
не закључи уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности из члана 1. ове одлуке,  и не 
плати купопродајну цену у року од 15 дана 
од дана закључења  уговора о отуђењу-ку-
попродаји, губи право на повраћај депозита. 

 
Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-34/2017-III од 08. маја 2017. 
године 

                                                                                                      
                   ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИЦЕ 
                      Ђура Крстић 
 
114. 
 

На основу члана 29.став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Сл.гласник РС“, бр. 24/2012, 
48/2015 и 99/2015), члана 14. став 1. Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини („Сл. лист општине Ковин“ бр. 22/2012) 
и члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“ број 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
08.5.2017. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 Покреће се поступак за отуђење не-
покретности која се налази у јавној својини 
општине Ковин, уписане у ЛН 6097 КО Ко-
вин, и то: парцеле број 1387/3, укупне повр-
шине 33м², градско грађевинско земљиште, а 
која се граничи са парцелом број 1410/15 
уписаном у ЛН 4896 КО Ковин, у сусвојини 
Тодоровић Гордане и Тодоровић Драгана. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем парцеле број 1387/3  из 
јавне својине општине Ковин решавају се 
имовинско правни односи власника парцела 
1410/15 и 1387/3. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јав-
не својине општине Ковин непосредном по-
годбом је у чињеници да је на парцели 
1410/15, која се граничи са парцелом 1387/3, 
покренут поступак за легализацију објекта 
код општинске управе Ковин, чији су сувла-
сници Тодоровић Гордана и Тодоровић Дра-
ган, обоје из Ковина, док парцела 1387/3 
представља градско грађевинско земљиште у 
јавној својини општине Ковин, на коме је де-
лимично изграђен објекат који се легализује. 
 Из наведених разлога се отуђење нап-
ред наведене  непокретности из јавне својине 
не може реализовати јавним надметањем, од-
носно прикупљањем писмених понуда, већ 
непосредном погодбом. 
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Члан 3. 

 Поступак отуђења непокретности 
непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини,Уредбе о условима прибавља-
ња и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној сво-
јини и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
процењеној тржишној вредности утврђеној 
актом  надлежног органа. 

 
Члан 5. 

 Образује се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у саставу: 
 1.Олга Ђапић -председник, 
 2.Ђурица Дотлић - члан 
 3.Тања Божић - члан 
 
 Задатак Комисије је да: 
 - прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непокретности 
из члана 1.ове Одлуке; 
 - на основу прибављене понуде и из-
вештаја надлежног пореског органа сачини 
записник са одговарајућим предлогом и исти 
достави Општинском већу општине Ковин. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће  се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-24/2017-III од 08. маја 2017. 
године 

                                                                                                       
              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 

                                  Ђура Крстић 
 
115. 
 

На основу члана 27. став 10. , члана 
28. став 2 и члана 34 став 1. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, др. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 6. став 1. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 
99/2015), члана 19. став 1. у вези са чланом 
17. став 1. и чланом 18. став 1. Одлуке о рас-
полагању непокретностима у јавној својини 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 22/2012) и 
члана 63. став 1. тачке 10. и 11. Статута опш-
тине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
08.5.2017. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У БЛОКУ 119 У 

КОВИНУ 
 

Члан 1.  
 РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикуп-
љање писмених понуда за давање у закуп не-
покретности у јавној својини општине Ковин 
у Блоку 119 у Ковину и то: 
 

 грађевинског земљишта, катас-
тарска парцела број 9317/38 
површине 00 ха 62 а и 13 м2. 

 
Члан 2. 

 Наведена непокретност налази се у 
обухвату Плана детаљне регулације Блока 
119 у Ковину, са наменом радна зона, одн. 
пословно – производни садржаји. 

 
Члан 3. 

 Право подношења писмених понуда 
за давање у закуп наведене непокретности 
имају физичка и правна лица и предузетници. 
 

Члан 4.  
 Наведена непокретност даје се у за-
куп до 25.11.2021. године. 
 

Члан 5.  
 Почетна цена закупа непокретности 
из члана 1. ове одлуке утврђује се на основу 
акта надлежног пореског органа или другог 
надлежног органа којим је извршена процена 
тржишне вредности цене закупа. 
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Члан 6.  
 Решењем Општинског већа општине 
Ковин образоваће се Комисија за спровођење 
поступка давања у закуп наведене непокрет-
ности. 

 
Члан 7. 

 Учесник у поступку прикупљања 
писмених понуда који оствари право закупа 
непокретности из члана 1. ове одлуке оба-
везује се да пружи доказ о извршеној уплати 
целокупног износа понуђене закупнине пре 
закључења уговора. 
 

Члан 8. 
 Учесник у поступку прикупљања 
писмених понуда са којим је закључен уго-
вор о закупу непокретности из члана 1. ове 
одлуке обавезује се да у року од 1 (једне) 
године од дана правоснажности Решења о 

давању у закуп наведене непокретности исту 
приведе намени. 
 Неће се сматрати да учесник у пос-
тупку, са којим је закључен уговор, није удо-
вољио обавези из става 1. овог члана ако је 
до успоравања и онемогућавања развоја про-
јекта дошло радњама или околностима које 
су у  надлежности општине. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-35/2017-III 08. маја 2017. године 
                                                                                              
                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 

                           Ђура Крстић 
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